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ÚVOD 

Téma práce "Možnosti rozvoje prostorové orientace u dětí v předškolním věku" jsem si 

zvolila na základě svých kariérních ambicí v oblasti pedagogiky. Ráda bych totiž po 

dokončení studia nastoupila jako učitelka v mateřské školce. 

Ve své práci jsem se zaměřila na předškolní věk dítěte a rozvoj dílčích funkcí, 

především pak prostorové orientace. Tyto roky života jsou pro každého velmi důležité. 

V tomto období totiž člověk přijímá největší kvantum informací. Je proto velmi důležité 

nepodceňovat v tomto věku dostatečnou podporu rozvoje dítěte. Mateřské školy mají za 

úkol rozvíjet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem. V tomto věku se dítě učí hrou, 

a přesto získá více nových dovedností než žák vysoké školy. Proto je důležité volit růz-

né aktivity a rozvíjet tak všechny funkce. Ve své práci jsem se dále zaměřila na násled-

ky nedostatečného rozvoje dílčích funkcí a následný vznik specifických poruch učení. 

V dnešní době se o diagnostika specifických poruch učení mluví častější, než tomu bylo 

dříve. Velký vliv na to má nejspíše větší informovanost. 

První zkušenost s vnímáním a poznáváním prostoru získává dítě již v raném vě-

ku. Každá manipulace s předměty, pohyb v prostoru nebo poznávání tvarů totiž dětem 

rozvíjí jejich prostorovou představivost. Prostorová orientace je důležitá především pro 

správný rozvoj schopností v oblasti geometrie, ale je také podstatná pro orientaci na 

stránce a v psaném textu. Narušení této oblasti může mít negativní vliv na rozvoj dítěte 

a následně způsobit výskyt jedné nebo více specifických poruch učení. Cílem této práce 

je shrnout informace týkající se předškolního věku, především se zaměřením na prosto-

rovou orientaci. 
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1 VZDĚLÁNÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU 

Předškolní věk je možné také nazvat jako „období mateřské školy“ (Matějček, 

1996). Časově je vymezen na věk od 3 let až do 6-7 let, přesněji do začátku povinné 

školní docházky. V tomto věku si je dítě vědomo svých povinností a toho, co smí a ne-

smí dělat. Dítě si hledá vzor v blízké osobě, většinou v jednom z rodičů. V tomto obdo-

bí je také jedním z velkých mezníku první odloučení od rodiny, díky nástupu do mateř-

ské školy.  

1.1 Vzdělávání 

S ohledem na celkový rozvoj dítěte je důležité začít s jeho vzděláváním a uče-

ním již od narození. Do života dítěte úzce zasahují nejen rodina a blízcí příbuzní, ale 

také přátelé, učitelé a jiní pracovníci, kteří se podílejí na vzdělání a péči v příslušných 

vzdělávacích zařízeních. O tom, kdo na dítě v rámci vzdělávání působí, pojednává typo-

logie edukačních procesů. Současná teorie edukace rozlišuje tři typy (Průcha, 2016): 

1. Formální učení a vzdělávání. Vzdělávání se odehrává ve vzdělávacích institu-

cích. Patří sem mateřské, základní, střední a vysoké školy. „Formální vzdělává-

ní je institucializované, úmyslné a plánované, uskutečňuje se prostřednictvím ve-

řejných organizací i soukromých poskytovatelů a ve svém celku tvoří formální 

vzdělávací systém země. Formální vzdělávací programy jsou tedy uznávány pří-

slušnými národními vzdělávacími nebo jim rovnocennými úřady.“ (ISCED in 

Průcha, 2016, str. 45). 

2. Neformální učení a vzdělávání. Mezi tyto procesy jsou zařazeny všechny mimo 

školní činnosti. Dítě sem dochází dobrovolně a z vlastního zájmu. Netýká se to 

jen dětí, ale také dospělých.  Patří sem sportovní i hudební kroužky, kurzy cizích 

jazyků, u dospělých jedinců pak rekvalifikační kurzy, profesní školení apod. 

3. Informální učení a vzdělávání. Rozumí se tím nezáměrné učení. Dítě, popřípadě 

dospělý jedinec, se učí, aniž by o tom věděli. Do této kategorie je zařazeno i 

úmyslné učení, které ale není institucionalizované. Dochází k němu při každo-

denních činnostech, ať už v rodině nebo individuálně. V předškolním věku se dí-
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tě vzdělává převážně tímto druhem učení. Už od narození na dítě působíme tou-

to formou učení tzv. mezigeneračním učením. Dítě vzdělávají nejen rodiče, ale i 

prarodiče a sourozenci, i když si to nemusí v první chvíli uvědomovat. Učení to-

hoto typu může být ale i vědomé. Příkladem může být hraní her, podpora rozvo-

je řeči nebo samostatného oblékání. 

1.2 Vzdělávání v mateřské škole 

V České republice se předškolním vzděláváním rozumí především vzdělávání v 

mateřské škole. Dochází do ní děti od 2 do 6 let, v případě odkladu povinné školní do-

cházky i déle. Mladší děti navštěvují jesle. Ty nespadají do školské soustavy, zřizuje je 

ministerstvo zdravotnictví nebo soukromé instituce. Je ale běžné, že děti do tří let nebo 

déle zůstávají doma s jedním z rodičů po dobu celé mateřské dovolené. Povinná do-

cházka do předškolního zařízení je až poslední rok před nástupem základního vzdělání. 

Hlavním cílem předškolního vzdělávání je, aby dítě při nástupu do základní ško-

ly zvládlo nároky života, které jsou na ně běžně kladeny. „Současné kurikulum staví do 

popředí osobnost dítěte, její přirozený vývoj s respektováním individuálních potřeb a 

zájmů, se snahou připravit dítě pro život.“ (Šmelová, 2012, str. 25). Důležité je tedy 

naučit dítě koncentrace, spolupracovat ve skupině, samostatnosti, plnit zadané úkoly a 

respekt k autoritě pedagoga. (Průcha, 2004) Mateřské školy se řídí Rámcovým vzdělá-

vacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV), které představuje základní vý-

chodisko pro školní vzdělávací program (ŠVP). Rámcový vzdělávací program je členěn 

do pěti oblastí (RVP 2017):  

• Dítě a jeho tělo 

• Dítě a jeho psychika 

• Dítě a ten druhý 

• Dítě a společnost 

• Dítě a svět 

Podle podmínek a zásad uvedených v RVP PV si každá škola tvoří svůj vzdělávací pro-

gram tak, aby vyhovoval podmínkám a možnostem školy. Za tvorbu ŠVP je zodpověd-
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ný ředitel školy, podílet by se měl ale celý pedagogický sbor, popřípadě může být kon-

zultován s rodiči. Měl by obsahovat informace z těchto okruhů (RVP 2017): 

• identifikační údaje o mateřské škole 

• obecná charakteristika školy 

• podmínky vzdělávání 

• organizace vzdělávání 

• charakteristika vzdělávacího programu 

• vzdělávací obsah 

• evaluační systém 

Aktivity v průběhu dne v mateřské škole by měly být smysluplné a podporovat 

zdravý vývoj dítěte. Převážnou většinu aktivit tvoří hry. Hra dítěti umožňuje mnoho 

podnětů k nenásilnému učení, umožňuje objevovat nové věci, uplatňovat tvořivost, 

představivost a fantazii a mnoho dalšího. (Šmelová, 2012) Je důležité, aby učitelka zna-

la potřeby věku dítěte ve třídě. Tříleté děti mají jiné zájmy a potřeby než předškoláci. 

Opravilová (2002) uvádí jako vhodné formy učení situační učení a spontánní sociální 

učení. Naopak jako nevhodnou formu uvádí učení na základě předávání hotových po-

znatků. Aktivity by měly být přizpůsobeny individuálním potřebám dětí, aby byly do-

statečně podněcovány ve vlastní tvorbě a samostatnosti. Je důležité, aby dítě, které ne-

chce momentálně pracovat ve skupině mělo možnost využít klidného místa. Zároveň by 

nemělo být do aktivity příliš nuceno. Důležitý je i dostatečný prostor pro spontánní ak-

tivity a zařazeny by měly být několikrát týdně i řízené zdravotně preventivní pohybové 

aktivity. Dítě se musí v mateřské škole cítit dobře a bezpečně. 

1.3 Faktory ovlivňující vzdělávání 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, na dítě mohou působit různí lidé. 

Každé dítě je totiž vychováváno v odlišné rodině nebo v odlišném náhradním rodinném 

prostředí, což působí na dítě již od narození. Ale nejsou to jen lidé, kdo ovlivňuje vývoj 

a vzdělávání dítěte. Důležité je i prostředí, kultura, náboženství a také doba, ve které 

žije.  Tohle všechno je důležité nejen pro utváření dětství, ale celého života jedince. 

(Průcha, 2016) 
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„Děti jsou v současné době vzdělávány jinak než před padesáti či sto lety a stej-

ně tak jinak v podmínkách české národní kultury než v podmínkách kultury švédské či 

japonské. Navíc v jednotlivých národních či etnických kulturách mohou působit na 

vzdělávání ještě faktory náboženské a rasové.“ (Průcha, 2016, str. 50) 

I přes to, kolik faktorů ovlivňuje vývoj dítěte, je jako ústřední považován vliv 

rodinného prostředí. Do 3 let bývá u dítěte jeho matka. Poté nastupují děti do mateř-

ských škol. Netýká se to ale každého dítěte. Některé děti jsou nuceny zůstat doma 

z kapacitních důvodů škol, jiné si rodiče nechávají doma dobrovolně. Povinný je až 

poslední rok před nástupem do základní školy, respektive pokud dítě dosáhlo věku 5 let 

do prvního školního dne následujícího školního roku. Pokud to tedy shrneme, dítě 

v předškolním věku stráví nejvíce času v rodině, proto je jí nejvíce ovlivňováno. Podle 

dospělých si tvoří své hry a poté si z těchto zkušeností vytváří svá pravidla. (RVP 2017) 
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2 DÍLČÍ FUNKCE A JEJICH DEFICITY 

2.1 Definice 

Pojem dílčí funkce a jejich navazující koncepce vychází z termínu Teilleis-

tungsschwächen (doslovný překlad je porucha učení), jehož autorem je německý psy-

cholog J. Graichen (Holečková 2000).  Jeho pojetí vycházelo z výzkumu drobných ce-

rebrálních poškození, především pak z Lurijova konceptu funkčního systému mozku 

s dynamickou lokalizací. Termín se začal používat od roku 1973 a do této doby se pou-

žívaly termíny vývojové poruchy a poruchy chování. To ale nebylo dostačující, protože 

termíny zahrnovaly spíše konkrétní symptomy. Pro zastřešení vytvořil tento termín, 

který měl zároveň i rozlišovat jednotlivé symptomy a příčiny. Grachenovo vymezení 

dílčích funkcí je „snížení výkonu jednotlivých faktorů či členů v rámci většího funkčního 

systému, který je potřebný pro zvládnutí určitého komplexního úkolu přizpůsobení“ (Ho-

lečková 2000, str. 18). 

Termín „Teilleistungsschwächen“ je v některých publikacích překládán jako díl-

čí oslabení výkonu. Tento termín lze najít především v publikacích Scharingerové 

(1999). Pokorná (2001) doporučuje používat spíše termín „deficity dílčích funkcí“. 

Rozdílné termíny považuje za pozitivní pro správné rozlišení, jedná-li se o metodiku, 

kterou se zabývají manželé Scharingerovy. V tomto případě je vhodné používat termín 

dílčí oslabení výkonu. Pokud hovoříme o teoreticky zpracovaném a výzkumem podlo-

ženém směru bádání, užíváme pojem deficity dílčích funkcí. 

Nejvýrazněji působí v této oblasti rakouská psycholožka Brigitte Sindelarová. 

Její nejznámější publikací je kniha „Předcházíme poruchám učení“ (1996). V knize při-

rovnává vývoj myšlení a učení ke stromu, kdy kořeny a kmeny jsou základní schopnos-

ti, větve představují nasbírané zkušenosti a koruna již ucelené schopnosti. Jak dítě po-

znává svět, učí se novým věcem a získává nové poznatky, strom se rozrůstá a košatí. 

Kmen, a především kořeny jsou základem pro správný vývoj dalších větví, pokud jsou 

narušeny již kořeny a kmen není strom schopen odolávat vnějším vlivům počasí a je 

předpokladem, že i některé větve porostou nepravidelně. Zjistíme-li, že jedna z hlavních 
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větví roste špatně, je potřeba začít strom rovnat a opravovat již u kmene. Znamená to 

tedy, že problémy dítěte hledáme již v základních schopnostech. 

2.2 Deficity dílčích funkcí 

Deficity dílčích funkcí jsou považovány za základ pro poruchy učení. Etiologic-

ké faktory bývají téměř stejné. Jedná se o malá poškození mozku, která mohou být způ-

sobena v období od početí až do druhého roku života dítěte. Nejedná se o změnu v jedné 

konkrétní části mozku, ale změny v celém systému percepčních a kognitivních funkcí. 

Mezi příčiny se řadí dědičnost či drobná poškození mozku. (Scharingerová, 1999) „Ne-

dostatky v dílčích funkcích nesouvisí s intelektem.“ (Pokorná,1996, str. 4)  

Není přesné vymezení deficitů a projevů dílčích funkcí. Podle Sindelárové (in 

Pokorná 2010) dochází k oslabení v oblasti: 

• zpracování informací vnímaných sluchem – narušením v této oblasti dítě 

nezvládá rozlišit jeden sluchový podnět od ostatních. Neustále je vyru-

šován jinými zvuky, které není schopný vytěsnit. Další oblastí je akus-

tická diferenciace. V české literatuře je tento pojem možné najít jako 

sluchové rozlišení. Dítě nedokáže rozlišit měkké a tvrdé, znělé a neznělé 

hlásky a také krátké a dlouhé samohlásky, ani je případně rozlišit ve vě-

tě. Velmi podstatný problém je i ve sluchové paměti, kdy si dítě není 

schopné zapamatovat, co slyšelo. 

• zpracování informací vnímaných zrakem – Tato oblast je velmi podobná 

oblasti sluchové. Dítě se nedokáže soustředit na to, co právě vidí a je dů-

ležité. V důsledku toho nedokáže vytěsnit nepodstatné podněty. Nedo-

káže rozlišit tvary, které vidí a zároveň nezvládá rozeznat tvary stejné. 

To mívá následky při čtení, jelikož dítě nerozezná tvary písmen. Deficit 

ve zrakové paměti má pak za následek neschopnost zapamatovat si vi-

děné.  

• orientace v prostoru a vnímání schématu těla – problém nastává při ori-

entaci nejen v prostoru a okolí, ale také v orientaci na ploše, na vlastním 
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těle, případně na těle osoby stojící proti dítěti nebo na odrazu v zrcadle. 

To se nejvíce projevuje především při psaní a v matematice. 

• intermodalita – je narušena schopnost spojovat obsah z dvou odlišných 

smyslových oblastí. Největší problém dělá dětem spojení mezi slyšeným 

a viděným. To způsobuje následný problém ve čtení a psaní, kdy nechá-

pe, že zvuk patří k písmenu, které vidí nebo že velké a malé písmeno má 

stejný význam. Problém je i v oblasti samostatnosti, protože potřebuje 

názorný postup i pro běžné činnosti, jako je sebeobsluha nebo hygiena. 

• Serialita– Dítě nezvládá vnímat časovou posloupnost jednotlivých úko-

nů, a nechápe příčinu a následek svých činů. Obtíže mu dělá zvládání 

běžných pravidel, které nahrazuje svými. Také při běžných činnostech, 

jako je např. oblékání nechápe, že je potřeba si něco obléct dříve. To 

způsobuje následně problém i při psaní, protože nezvládá správně řadit 

písmena do slov. 

Pro zamezení nebo alespoň zmírnění projevů je důležité rozvíjet všechny dílčí 

funkce a tím předcházet následným poruchám učení. 

2.3 Rozvoj dílčích funkcí 

Rozvoj dílčích funkcí je důležitý pro správné osvojení čtení, psaní a počítání. Je 

důležité, aby dítě mělo dostatek vhodných podnětů a příležitostí pro jejich rozvoj. Po-

kud rozvoj není dostatečný, je ohrožený správný vývoj školních dovedností. Proto je 

pro dítě nejdůležitější to, co se naučí od narození do začátku školní docházky. To, co se 

člověk učí později (čtení, psaní a počítání nebo to co potřebuje v zaměstnání), je mno-

hem méně než tato „hra“ v dětství (Sindelarová 1996). 

Jelikož žádné dítě není stejné, ani jejich vývoj není stejný. Je tedy důležité sle-

dovat vývoj dítěte jako jednotlivce. Pokud nebyla určitá funkce dostatečně podporová-

na, může dojít k oslabení. Tento deficit je poté potřeba zachytit včas a podpořit jeho 

rozvoj. 
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2.3.1 Možnosti rozvoje 

Motorika 

U dětí je důležité rozvíjet jakékoliv tělesné aktivity. To platí pro celé předškolní 

období. Hrubá motorika je základ pro správné pohyby při psaní a kreslení. Jedná se o 

veškeré spontánní aktivity jako je chůze, běh, překonávání překážek, skákání, lezení. 

Přesto je vhodné tyto aktivity doplnit o řízené činnosti jako tance pro rodiče s dětmi, 

různé sporty (plavání, fotbal apod.) a kolektivní cvičení. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

Jemnou motoriku je možné rozvíjet již od 3 let věku. Cvičení pak rozvíjí více 

oblastí, nejen jemnou motoriku, a proto je vhodné zařazovat je co nejdříve. Mezi aktivi-

ty rozvíjející jemnou motoriku patří: 

• Manipulace s předměty – stavebnice, skládanky, puzzle, přebírání drob-

ných předmětů, kostky. 

• Rukodělné činnosti – navlékání korálků, těstovin nebo jeřabin, vystřiho-

vání, lepení, obtiskování, práce s papírem nebo s textilem, šroubování, 

zatloukání, modelování, uzlování, šití s tupou jehlou. 

• Malování – prstovými barvami, temperami vodovkami později pastelka-

mi, fixami, tužkou, obtiskování, obkreslování. 

• Poznávání předmětů hmatem – nejdříve si dítě předměty osahá poté je 

poznává hmatem se zavázanýma očima, vždy je dobré používat předmě-

ty, které dítě dobře zná. 

• Společenské hry – člověče nezlob se a jiné stolní hry, hra Mikádo, karty. 

• Procvičování prstů – hra na klavír (ťukání do stolu), solení polévky, 

tleskání prsty, déšť. 

• Každodenní činnosti, sebeobsluha, hygiena – rozsvěcování a zhasínání 

světla, otevírání dveří, zamykání, čištění zubů, oblékání, zavazování tka-

niček, listování v knize, pomoc v domácnosti. 

(Kutálková, 2005; Bednářová a Šmardová, 2015) 
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Do 4 let není nutné rozvíjet motoriku pomocí grafomotorických cvičení, důležité je po-

skytnout dítěti dostatečný prostor pro rozvoj jemné a hrubé motoriky (Bednářová, 

Šmardová 2015). Aktivity je vždy důležité pojmout hrou, dítěti je udělat dostatečně 

zajímavé a přizpůsobit jejich věku a možnostem. 

Zrakové vnímání 

Dítě si nejdříve přiřazuje barvy, poté je schopno základní barvy pojmenovat, a 

až na konec je vhodné rozlišovat odstíny barev. Rozlišení figury a pozadí se rozvíjí již 

od narození. Čím je obraz složitější tím se v něm mladší dítě hůře orientuje. V období 

před nástupem do základní školy již dítě zvládá i složitější obrazce. Například Žáčková, 

Jucovičová (2007) doporučují nejdříve použití obrázků ležících v řadě, následně pod 

sebou a nakonec rozmístěné po ploše. Vhodné aktivity pro správné rozlišení figury a 

pozadí jsou: 

• Prohlížení obrázkových knížek a pojmenování jednotlivých obrázků, od 

velkých a výrazných objektů, až po velmi malé objekty a členité obrázky. 

• Vyhledávání podle obrázků, částečně ukrytých obrázků, podle vzorů. 

• Pracovní listy – nejprve, kde se dva objekty překrývají, později se může 

překrývat více objektů. 

(Bednářová, Šmardová, 2015) 

Pro správný rozvoj zrakového rozlišování a zrakové paměti je navíc vhodné zařadit tyto 

aktivity: 

• Hledání shodných předmětů – při navlékání korálků, při hře se stavebni-

cí, hra pexeso, hra loto. 

• Hledání odlišnosti – nejprve jedna výrazná odlišnost, poté odlišnost 

v detailu a následné řazení do skupin. Lze použít skupinu předmětu, 

změny na člověku nebo v celé místnosti. 

• Aktivity podle předlohy nebo návodu – kreslení, modelování, pohybová 

cvičení. 
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• Hra na sochy – dítě je socha a vyhledává předměty po místnosti bez po-

hybu hlavy. 

• Poznávání předmětů – za prostěradlem osvíceným lampou ukazovat 

předměty. 

• Povídání – o tom co dítě vidělo na výletě nebo cestou, ve školce, na ob-

rázku. 

• Kimovy hry -  záměrné zapamatování viděných předmětů, které následně 

zakryjeme, postupné přidávání předmětů. 

Při práci očních pohybů je důležité vést dítě k fixování správného směru - čteme 

a listujeme knihou vždy zleva doprava. (Kutálková, 2005; Bednářová a Šmardo-

vá, 2015; Žáčková a Jucovičová 2005) 

 

Vnímání prostoru 

Pro správný vývoj prostorové orientace je velice důležitý jakýkoliv pohyb při 

hrách nebo venku na procházce či výletě. Nejdříve se vyvíjí vertikální orientace, pojmy 

nahoře-dole. Poté pojmy vpředu-vzadu, nakonec pravolevá orientace. Důležité jsou i 

pojmy nad-pod, hned před-hned za, vedle, uprostřed, mezi, první, poslední následující, 

předchozí a také pojmy pro odhad vzdálenosti jako jsou blíž, dál, blízko, daleko, rovně, 

šikmo. (Žáčková, Jucovičová, 2007) Užívání těchto pojmů je možné procvičovat při 

těchto aktivitách: 

• Hra – se stavebnicí nebo kostkami, kdy staví podle plánku nebo instruk-

cí, mozaika, skládačky, piškvorky, lodě, bludiště, hra na obchod. 

• Hledání předmětů – hledání schovaného předmětu v místnosti, hledání na 

obrázku, kdy říkáme, co má najít, domeček s 9 okny kdy v každém okně 

je např. jiné zvířátko. 

• Umísťování předmětů – dítěti říkáme, co kam má položit, kde předmět 

leží. 
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• Diktát – při malování říkáme, kam má co nakreslit, nebo říkáme co má 

udělat (ukaž pravou ruku), starší děti mohou i naopak diktovat dospělým. 

• Při běžných činnostech – oblékání, domácí práce, sebe obsluha (obujeme 

pravou botu atp.). 

• Ruční práce – vyšívání, vytváření vzorů podle předlohy. 

(Bednářová, Šmardová, 2015) 

 

Vnímání času 

K vytvoření správné představy o čase napomáhá především dodržování pravi-

delného každodenního algoritmu. Pro dítě je důležité vědět, která činnost následuje po 

jiné, dítěti to totiž dodává pocit bezpečí. Dítěti při běžné konverzaci předkládáme jed-

notlivé pojmy jako je včera, dnes, za týden, v pátek, co se děje dříve, co později, minulý 

rok apod. Činnosti rozvíjející vnímání časového sledu jsou: 

• Pozorování a povídání – vyprávíme co bylo dříve a co později, 

obvyklé činnosti a jejich souslednost. 

• Řazení obrázků podle časové posloupnosti. 

• Pojmenováváme postupy a jednotlivé kroky činností, i naopak dí-

tě pojmenovává co má jaký postup. 

• Vyprávění příběhů, pohádek podle časové posloupnosti. 

(Bednářová, Šmardová, 2015) 

Řeč 

Dítě se řeč učí nápodobou, proto je největším vzorem pro rozvoj řeči rodič, pří-

padně blízcí dospělí. (Kutálková, 2005) Proto je velmi důležité, jak s dítětem nebo 

předním komunikujeme. Ovlivňujeme tím, jak dítě řeči porozumí, jakou ji bude věnovat 

pozornost, jeho slovní zásobu a zda bude umět naslouchat. Do 4 let by dítě mělo umět 

mluvit ve větách a souvětích. Do pěti let by mělo dokázat bez problémů komunikovat a 
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užívat všechny druhy slov. Při nástupu povinné školní docházky by se projev dítěte měl 

blížit projevu dospělých, včetně správné výslovnosti (Bednářová, Šmardová, 2015). 

Opožděný vývoj v oblasti řeči může mít vliv na rychlost čtení, porozumění čtenému i 

písemném projevu (Zelinková, 2008). Pro správný vývoj řeči je důležité rozvíjet tyto 

oblasti: 

• Rozvoj všech kvalit vnímání – důležité je poskytovat dostatek podnětů 

pro rozvoj všech smyslů, především pak zrakové a sluchové percepce. 

• Rozvoj motoriky – je potřeba rozvíjet oblast jemné motoriky, hrubé mo-

toriky a vizuomotoriky. Především pohybem venku, prací s drobnými 

předměty a cvičením pro pohyblivost jazyka, rtů, čelisti a správného dý-

chání. 

• Názornost – je důležité, aby dítě mělo možnost pojmenovanou věc vidět, 

slyšet, ohmatat, cítit a vyzkoušet si jí. 

• Vytváření situací podněcujících k mluvení – Otázky je potřeba klást jed-

noduše, přiměřeně věku a nechat možnost i k neverbální odpovědi. 

• Opakování – pro dítě je důležité vědomí že mu rozumíme a nezahlcuje-

me otázkami. Někdy je dítěti těžké porozumět. V tom případě je důležité 

se vyptávat a neustále opakovat to, čemu jsme rozuměli. Tím podnítíme 

další konverzaci. 

• Pojmenování – komentujeme veškeré dění, jednání a pocity naše i dítěte. 

Pojmenování je velice důležité pro rozvoj řeči, navazování kontaktů a 

komunikaci. 

• Metoda korekční zpětné vazby – zopakujeme po dítěti, co řeklo, ale ve 

správné formě. Pro dítě je stresující, pokud ho často opravujeme a napo-

mínáme, což může vést až k rezignaci nebo k negativismu. 

• Metoda rozšířené imitace – imitace s expanzí – zopakujeme výpověď dí-

těte a přidáme další slovo nebo informaci. 

• Metoda alternativních otázek – „Tato metoda podněcuje ke slovnímu vy-

jádření a k přemýšlení (volbě). „Je to… nebo…?““ (Bednářová, Šmar-

dová, 2007, str. 72). 
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• Metoda doplňování vět či příběhů – dítě doplňuje větu nebo příběh, který 

začneme. 

(Kutálková, 2005; Bednářová, Šmardová, 2007) 

Je vhodné zařazovat různé činnosti pro rozvoj komunikace: 

• Povídání – o věcech denní potřeby, o zvířátkách, částech dne, o správ-

ném řešení situací, o profesích, významu slov. 

• Hry – tvorba zdrobnělin, protikladů, stupňování přídavných jmen, nadřa-

zené a podřazené pojmy, hledání pojmů, které nepatří do řady slov, há-

danky. 

• Knihy – společné čtení, prohlížení. 

• Obrázky – vyprávění podle obrázků, řazení obrázků a následné vysvětle-

ní, hledání, která věc je nesmyslná. 

(Bednářová, Šmardová, 2007). 

Sluchové vnímání 

Následkem narušeni sluchového vnímání může být dysortografie a dyslexie. 

Hlavními důvody je malá slovní zásoba, špatná výslovnost, neschopnost spojit hlásky 

do slabik a slov. Dítě si nepamatuje si sdělené informace, to je velký problém ve škole, 

kdy je výuka vedena prostřednictvím mluveného slova. Velké problémy má pak také 

v gramatice a při výuce cizích jazyků. (Kutálková, 2005) Při tréninku sluchového vní-

maní je důležité vytvořit klidné a ničím nerušené prostředí. Nikdy není v místnosti úpl-

né ticho, ale je vhodné vypnout televizi a zredukovat okolní zvuky. Zbylé zvuky je 

možné použít pro hru, kdy bude dítě poslouchat a identifikovat okolní zvuky a odkud 

vedou. (Bednářová, Šmardová, 2007) Další možné aktivity jsou: 

• Naslouchání pohádek a příběhů, hledání slov v příběhu, 

• Zpívání, učení básniček a říkadel, 

• Zaznamenání rytmické struktury, 
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• Poznávání – okolních zvuků, záměrně vytvořených zvuků, písní, hudeb-

ních nástrojů, předmětů, hlasů kamarádů, 

• Hry – tichá pošta, slovní kopaná, hra na roboty, všechno lítá, co peří má, 

„co tu je, co se na X jmenuje?“, hry se slovy (rozkládání na slabiky, vy-

tleskávání, určování počtu hlásek apod.), 

• Hledání a tvoření rýmů. 

(Kutálková, 2005; Bednářová, Šmardová, 2007) 
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3 PROSTOROVÁ ORIENTACE 

Poznávání prostoru rozvíjí u dítěte především základy schopností v oblasti geo-

metrie. Nejedná se pouze o poznávání určitého prostoru, ale patří sem i vnímání tvarů, 

procvičuje se pohyb v prostoru a rozvíjí se i prostorová představivost. Orientace 

v prostoru má velký význam především pro pohyb člověka v prostředí, ve kterém žije, a 

aby ho dokázal účelně využít. Pokud je oslabena, tato dílčí funkce může způsobit pro-

blém při orientaci v textu a jeho správném pochopení. Problémy nejsou ale pouze při 

zvládání trivia, ale u starších dětí i při zeměpisu, kdy mají problém s orientací 

v mapách. Následně pak i v běžném životě a při sportu. (Zelinková, 2009) Proto je pro 

člověka nezbytné zvládnutí pravolevé orientace, uvědomění si prostoru a dostatečně 

upevnit prostorové představy. Pro předškolní dítě je správný vývoj této oblasti nezbytný 

především při pohybu a orientaci v prostředí, ve kterém žije a tráví čas. Dítě se pohybu-

je účelně, volí tu nejkratší cestu. Současně prostorové vnímání souvisí s uvědomováním 

si sebe sama v prostoru, při obcházení předmětů, pohybu do schodů a při hrách. Pro-

střednictvím manipulace s předměty sbírají děti své první zkušenosti již v ranném věku. 

(Bednářová, Šmardová, 2015) 

3.1 Vývoj prostorové orientace 

3.1.1 Období kojence 

Dítě začíná vnímat jednoduchý vjem prostoru již brzy po narození, a to konkrét-

ně ve chvíli, kdy začne pozorovat své ruce. Vnímá objekty v zorném poli vzdáleném 

20-30 cm, při čemž obraz je pouze dvourozměrný.  Kolem 8 týdne se začíná vytvářet 

binokulární vidění, kdy dítě začíná vidět oběma očima zároveň. To přispívá k lepšímu 

odhadu prostoru. Dítě začíná poznávat svět kolem sebe, především pak pohybující se 

předměty. Rozvojem dalších funkcí dítě začíná vidět trojrozměrně, a následně zvládá 

rozlišovat i to, co je blízko a co je daleko. Předměty vnímá subjektivně pode vzdálenos-

ti, což znamená, že co je daleko je malé a co je blízko je naopak velké. Kolem 6. měsí-

ce, kdy si dítě začíná sedat, se mění i jeho pohled na svět. Začíná pomalu lézt a díky 

tomu se znásobí jeho zrakové podněty. Následkem toho se k viděnému předmětu přiblí-
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ží a následně ho může zkoumat hmatem a velmi často i ústy. Díky tomu se prostor 

strukturalizuje. (Příhoda, 1977; Vágnerová 2005; Zelinková, 2009, 2011; Gardner, 

1999) 

3.1.2 Batolecí období 

Jak dítě začíná aktivně poznávat okolí, získává nové zkušenosti a tím se zlepšuje 

i jeho orientace v prostoru. Odhad vzdálenosti je nepřesný a vzdálené předměty stále 

vidí a chápe jako malé. Dítě začíná chápat pojmy nahoře a dole, s ohledem na stálost 

těchto pojmů. Přesným opakem jsousměry vpravo a vlevo, které se mění v závislosti na 

úhlu pohledu. Pro dostatečné pochopení totiž není dítě ještě dostatečně zralé. Odraz 

v zrcadle pro dítě již není cizí člověk, ale chápe, že je to jeho odraz. Poznává svůj obli-

čej a pohyby. Rozezná obraz podle pouhých obrysů, od čehož se odvíjí první kresby. 

V tomto období bývá orientace ve známém prostředí velmi dobrá a nedělá mu velký 

problém ani rychlá orientace v novém prostředí. (Příhoda, 1977; Vágnerová 2005; Ze-

linková, 2009, 2011; Gardner, 1999) 

3.1.3 Předškolní období 

Prostorové vidění se výrazně přibližuje vidění dospělého člověka. Stále jsou zde 

ale různé odchylky. Dítě vnímá prostor především v úrovni svých očí, a při pohledu 

nahoru jsou předměty a osoby zkreslené. Proto děti často kreslí postavy s dlouhýma 

nohama a malým tělem. Jeho vnímání perspektivy je egocentrické, nedokáže odhadnout 

vzdálenost a velikost prostorů a stále přeceňuje nebo naopak podceňuje velikost před-

mětů v závislosti na vzdálenosti od sebe. Viděný obraz vnímá jako celek, nezvládá však 

rozlišovat jeho jednotlivé části, ani vztahy mezi nimi. Jeho pozornost přitahují nápadné 

a výrazné podněty. Orientuje se dobře i ve svém okolí, vytváří si záchytné body, podle 

kterých se orientuje. Chápe již velmi dobře pojmy nahoře a dole, při čemž se rozvíjí 

v orientaci, co je vzadu a co je vepředu. Pravolevá orientace ještě stále není dostatečně 

zafixovaná, problém mu dělá především orientace vpravo a vlevo proti sobě. Dítě začí-

ná vnímat plynutí času a časové posloupnosti. Učí se roční období, dny v týdnu, části 

dne a zároveň i kdy co začíná a kdy co končí. Pro dítě je těžké si představit především 

delší časové úseky. Kolem 6-7 roku dítěte začíná vnímat části viděného obrazu a vnímá 
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vztahy mezi nimi. (Příhoda, 1977; Vágnerová 2005; Zelinková, 2009, 2011; Gardner, 

1999) 

3.2 Pravolevá orientace 

Poznat, která strana je pravá a která levá, je velmi důležité nejen pro správnou 

orientaci v prostoru ale pro čtení, psaní a počítání. Deficit v této oblasti je velkým pro-

blémem nejen ve škole ale i při sportu nebo v běžném životě. (Zelinková, 2001) Přináší 

mnoho komplikací a může přetrvávat až do dospělosti. Nejdříve se dítě učí určovat pra-

vou a levou stranu v prostoru, poté na sobě a nakonec proti sobě. Poslední fáze je pro 

dítě nejtěžší a většinou ji zvládá až na základní škole kolem 10. roku. (Janečková, 2002) 

V předškolním věku zvládá většinou pouze rozeznat kterým směrem od něj je pravá a 

kde levá strana. Jedním z projevů nezvládnutí pravolevé orientace je zrcadlové čtení, 

kdy dítě zaměňuje podobná písmena nebo číslice. Při reedukaci je potřeba zaměřit se 

nejen na konkrétní problém, ale na příčinu problému. Je potřeba začít od začátku, a to 

od pojmů nahoře-dole, nad-pod a vrchní-spodní. Následně přecházíme k pojmům vpře-

du-vzadu, před-za, první-poslední a hned vpřed-hned vzad. Jsou-li tyto pojmy dostateč-

ně pochopeny a zautomatizovány, přecházíme k procvičování vlevo-vpravo. (Zelinková, 

2008) 

Naučit se orientovat, kde je vpravo a kde vlevo, je jednodušší pro dítě, které má 

vyhraněnou lateralitu. Jedna ruka je dominantní a dítěti je pak možné pomáhat vodít-

kem, např. pravá ruka je ta, kterou drží pastelku, když kreslí. (Zelinková, 2008) Pomoc 

s uvědoměním si, která strana je levá, je možné označením ruky. Použít můžeme dětské 

tetování, náramek, razítko nebo třeba nalakovaný malíček. Tyto pomůcky by, ale měli 

být jen dočasné. Dítě by také mělo vědět, na které straně máme srdce. Protože čteme 

z leva doprava, je dobré označit levou ruku. Lateralita se projeví průměrně kolem 3. 

roku dítěte. Preference se vyvíjí již před narozením. Abychom určili, která končetina je 

dominantní, je potřeba dítě sledovat delší dobu. Pozorujeme, kterou ruku používá častěji 

při běžných úkonech, jako je otevírání dveří, čištění zubů, držení lžíce nebo kterou ru-

kou uchopuje předměty. Není možné dítě naučit kterou ruku používat, preference závisí 

na protilehlé mozkové hemisféře. Určením laterality zjistíme, která ruka je šikovnější a 
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tím i ve které ruce bude pro dítě vhodné držet pero. Přeučování dítěte s preferencí levé 

ruky může vést k závažným vývojovým poruchám. Děti jsou znevýhodněni jen v otázce 

přizpůsobení světa, kdy většina předmětů je určena pro praváky. Při výuce čtení a psaní 

to nemá na dítě vliv. Lateralizace by měla být dokončena do nástupu na základní školu. 

Nedokončení může být jedním z projevů dyslexie nebo způsobit problém při psaní, kdy 

dítě používá střídavě obě ruce. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

3.3 Prostorová představivost 

První intenzivní rozvoj prostorové představivosti probíhá již kolem 5. roku dítě-

te. Rozvíjí se především hrou s předměty, jako jsou stavebnice, puzzle apod. Na základě 

zkušeností si vytváří určité představy. Dítě dokáže najít cestu, kterou zná, ale není 

schopné si představit, jak to vidí jiný člověk z jiného úhlu nebo co ho čeká v druhé 

místnosti, i když místnost dobře zná. Jeho představivost je statická a spojená s centrací. 

Aktivní představivost se vyvíjí až po nástupu na základní školu. (Bednářová, Šmardová, 

2015) 

Prostorová představivost je důležitá po celý život a pro každého, proto je potřeba 

ji neustále rozvíjet. Nejde pouze o to umět si určitý prostor představit, ale zároveň si ho 

uvědomit a pracovat sním. Úzce souvisí s prostorovou inteligencí, Hartl (2004, str. 203) 

ji popisuje jako „schopnost vytvářet a chápat grafy, diagramy, schémata, mapy, filmy, 

vybavovat si prostorové představy a pracovat s nimi.“ Procvičovat prostorovou před-

stavivost je možné kdykoliv pohybem a manipulací v přirozeném prostředí. Ve škole je 

možné trénovat pomocí různých her, kvízů a hádanek. 

Narušení prostorové představivosti má velký vliv na orientaci v prostoru, 

ve kterém se dítě pohybuje, následně při čtení a orientaci v textu, u starších dětí také 

v zeměpise a matematice. Na rozvoj představivosti mají vliv nejen vnější faktory, jako 

je výchova a učení, ale také sociální prostředí a pohlaví dítěte. Je známo, že logické a 

prostorové myšlení je lépe vyvinuté u mužů. Pravá mozková hemisféra se u mužů vyvíjí 

rychleji, a právě v této části mozku je uloženo centrum prostorového vnímání. (Molnár, 

2006) 
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3.4 Vnímání času 

Předškolní dítě nevnímá minulost ani budoucnost. Pro dítě je nedůležitější, co se 

děje právě teď. Orientuje se především podle činností, které se dějí pravidelně. A jsou 

charakteristické pro určitou část dne. Proto je vhodné vytvořit určitý opakující se pro-

gram dne. Dítě je pak jistější a klidnější. Delší časový intervaly dělají dítěti problém, 

protože si nedokáže představit, jak dlouhá doba to je a tím pádem je pro dítě realizace 

úkolu nepředstavitelná. (Vágnerová, 2005, s. 128) 

Pokud si dítě vnímání času dostatečně neosvojí, mohou nastat komplikace při 

určování času. Ve škole pak mohou nastat obtíže při čtení a psaní, následkem čehož dítě 

nechápe gramatické kategorie, nejen v českém, ale i cizím jazyce. Přetrvávající obtíže 

pak mohou zasáhnout i do běžného života. Nedokáže si zorganizovat čas, všude chodí 

pozdě, špatně se orientují v jízdních řádech a podobně. Aby se dítě dobře vyvíjelo, je 

potřeba se mu dostatečně věnovat. Procvičovat orientaci v čase je možné kdykoliv, i při 

běžných činnostech. Je důležité si s dítětem povídat, vyprávět si co jsme dělali nebo 

budeme dělat a používat pojmy jako jsou potom, předtím, včera, dnes, ráno, večer, dny 

v týdnu, měsíce atp. (Bednářová a Šmardová, 2015) 
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4 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ 

S deficity dílčích funkcí úzce souvisejí specifické poruchy učení (dále SPU). 

Prvním, kdo diagnostikoval dyslektika, u nás byl v roce 1952 dětský psycholog Zdeněk 

Matějček (Michalová 2016). Předpona "dys" znamená - rozpor, deformaci. 

V následujících pojmech znamená předpona "dys"-  nedostatečný či nesprávný vývoj 

dovednosti. Druhá část názvu je přejatá z řeckého označení té dovednosti, která je posti-

žena (Zelinková 2009). SPU se nejvíce projevují při osvojování čtení, psaní počítání a 

při komunikaci. Pojmem "Specifické poruchy učení"je nadřazeným pojmem dalších 

termínů a těmi jsou dyslexie (specifická porucha čtení), dysgrafie (specifická porucha 

psaní), dysortografie (specifická porucha pravopisu) a dyskalkulie (specifická porucha 

počítání). V česku se také používají pojmy dyspinxie (specifická porucha kreslení), 

dysmúzie (specifická porucha v oblasti hudebních dovedností) a dyspraxie (vykonání 

složitých úkolů), které v jiných zemích nenajdeme. (Pokorná, 2010) Vznik těchto po-

ruch není jednoznačný, mohou totiž vzniknout na základě dysfunkcí centrální nervové 

soustavy či nedostatečným rozvojem některých psychických funkcí. Potíže také mohou 

být způsobeny nedostatečnou souhrou a spoluprací obou mozkových hemisfér, při čemž 

tyto rozdíly v mozku se vytvářejí již v prenatálním období. Nejsou ale důsledkem úrazu 

hlavy, ani mentální retardace, při čemž určitý podíl může mít i dědičnost. Již koncem 

20. století bylo výzkumem prokázáno, že u 34 % dětí s vývojovou dyslexií měli rodiče 

nebo jejich sourozenci také problémy se čtením (Michalová 2016). U specifických po-

ruch učení nebývá příčina pouze jedna, jedná se o kombinaci vice deficitů. Nejčastěji 

pak SPU zasahuje do oblastí zrakového vnímání, fonologického uvědomění a prostoro-

vé orientace. (Zelinková, 2009) 

SPU se nejčastěji projeví v 1. třídě základní školy, ale dnes je v některých přípa-

dech možné zpozorovat poruchu u dítěte již před nástupem povinné školní docházky. 

V takovém případě je vhodné zahájit vhodnou stimulaci, a zmírnit tak následný dopad 

na dítě. Je důležité, aby rodiče dítě s SPU podporovali a nekladli na něj vysoké nároky. 

Není tím, ale myšleno, aby dítě bylo poruchou omlouváno. Je důležité, aby dítě nezleni-

vělo a stále mělo snahu se učit, i když učení zabere více času a je potřeba vynaložit více 
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úsilí než u intaktních děti. Velký vliv na dítě a jeho výkonnost má rodinné prostředí, 

sourozenci, vrstevníci a také učitelé a škola. (Zelinková, 2008) 

4.1 Klasifikace projevů SPU 

4.1.1 Dyslexie 

Porucha osvojování čtenářských dovedností. Mezi projevy patří neúměrně po-

malé čtení založené na hláskování a dlouhém slabikování. To Bakker (1985) označuje 

jako pravohemisférové čtení a setkáváme se sním častěji. Nebo se naopak setkáváme s 

příliš rychlým čtením, kdy dítě často chybuje a vymýšlí slova, která v textu nejsou. V 

tomto případě se jedná o čtení levohemisférové. Toto rozdělení je spíše teoretické, 

v praxi se kombinuje více různých dílčích problémů. (Svoboda, Krejčířová a Vágnero-

vá, 2015) Problém nastává i pokud dítě neví o čem čte, nevnímá text nebo často chybuje 

v písmenech tvarově, zvukově stejných nebo i zcela odlišných, případně vynechává 

koncovky slov. Často bývá narušen i vztah ke čtení, kdy následkem této poruchy dítě 

odmítá číst. Samotnému mu vadí, že často chybuje, je dříve unavený a práce s textem 

mu trvá déle, oproti ostatním dětem. Naučit dítě číst správnou technikou je pro dyslekti-

ka velmi důležité. (Zelinková,2008) V českých školách je dítě nejčastěji učeno číst 

dvěma způsoby, analyticko-syntetickou metodou a metodou genetickou. Jsou ale i další 

metody jako Sfumato, globální metoda a další alternativní metody. Pro každé dítě je 

vhodná jiná metoda čtení, velmi oblíbená bývá dnes i relativně nová metoda Sfumato. 

Analyticko-syntetická metoda je u nás nejznámější a nejdéle používanou meto-

dou čtení. Vychází z faktu, že český jazyk je fonetický (hlásky se stejně píší i vyslovu-

jí). Dítě při čtení slabikuje a zároveň se písmena učí postupně i psát. Pro některé děti je 

tato metoda náročná a může způsobit tzv. dvojí čtení. Kdy dítě čte nejdříve potichu a 

teprve poté slovo přečte nahlas. (Jucovičová a Žáčková, 2004) 

Genetická metoda je brána jako nejpřirozenější metoda. Dítě se nejprve učí vel-

ká písmena, následně se snaží napsat písmena, která již zná a až potom je skládá do 

slov. Nejprve se dítě učí hůlkové písmo, až teprve ve druhém pololetí písmo psací. Při 

této metodě je kladen důraz především na sluchové vnímání. Cílem je, aby si dítě obraz 
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písmene okamžitě spojilo se zvukem, který k písmenu patří. Díky tomu dítě dříve rozu-

mí čtenému textu. Problémy mohou nastat, pokud dítě nedokáže spojit hlásky do slov, 

tudíž není schopno syntézy a analýzy slov a velký důraz je pak kladen i na sluchovou 

paměť. To bývá právě velkým problémem u dyslektiků. 

SFUMATO, neboli metoda splývavého čtení, její autorkou je Mária Navrátilová. 

Metoda má podobné znaky jako metoda analyticko-syntetická. Rozdílem je, že dítě ne-

tvoří slabiky, ale učí se číst plynule. Dítě si samo určí, jak rychlé tempo čtení zvolí, me-

toda je sice náročnější ale zabraňuje dvojímu čtení. Při této metodě je velkou výhodou, 

že dochází k analýze i syntéze fonémů i grafémů a k rozlišování dlouhých i krátkých 

samohlásek (Michalová 2016). Základem je, že dítě identifikuje jedno písmenko a pak 

drží tón, dokud nepřečte písmenko druhé. Nedělá mezi písmeny pomlky, takže by se 

dalo říct, že dítě slovo vyzpívá.  Dítě se učí textu porozumět, a to má pozitivní dopad na 

jeho další vzdělávání. Tato metoda je vhodná pro nápravu dyslexie, proto je vyučována 

v Prvním českém centru pro nápravu špatně čtoucích dětí a mládeže v Základní škole 

Jánského v Praze. Dnes už se metoda rozšiřuje i do běžných základních škol.  

4.1.2 Dysgrafie 

Porucha osvojování psaní, postihuje grafickou stránku písemného projevu, tj. či-

telnost a úpravu. Převážně je dysgrafie důsledkem narušení úrovně jemné motoriky. 

Písmo bývá neupravené, kostrbaté, hůře čitelné až nečitelné. Nepamatují si tvary pís-

men, zaměňují je, psaní je velmi pomalé, neobratné a těžkopádné (Michalová 2016). 

Dítě často v souvislém textu vynechává celé slovo, či slovo nedopíše. Kombinuje různé 

druhy písma, neudrží stejnou velikost a sklon písmen. (Zelinková, 2008) Špatné není 

pouze samotné psaní a styl písma, dítě má totiž u psaní i špatné držení těla a psacího 

náčiní, kdy drží tužku příliš křečovitě nebo nízko. Tím je způsoben špatný tlak na tužku, 

malý rozsah pohybu po papíru, ruka se neposouvá plynule po papíru a svalstvo ruky 

začne brzy bolet a rychleji se unaví. Je proto důležité, aby měl žák dostatečný prostor, 

při psaní poznámek nechat výběr psacích pomůcek a stylu písma na dítěti. Také je 

vhodně předtištění výkladu se základními údaji, aby bylo možné dopisovat jen důležité 

detaily, případně naučit dítě psát ve zkratkách. Na druhém stupni je možné i zapojit do 

výuky možnost psaní na počítači. Velkým přínosem je také možnost nechat dítě psát na 
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linkované papíry, různé šíře řádků podle potřeb dítěte, při matematice je možné použití i 

čtverečkovaného papíru. Netýká se to ale pouze předmětu českého jazyka, je totiž pod-

statné brát přiměřené ohledy ve všech předmětech. (Zelinková, 2009) 

4.1.3 Dysortografie 

Porucha osvojování pravopisu. Jedná se o důsledek narušené pracovní paměti dí-

těte, zároveň pak i o následek nedostatečného rozvoje řeči a chybného citu pro jazyk. 

Projevuje se zvýšeným počtem specifických dysortografických chyb a obtížemi při 

osvojování gramatického učiva a aplikace gramatických jevů. (Zelinková, 2009) Dítěti 

dělá problém správné rozlišení krátkých a dlouhých samohlásek, rozlišování měkkých a 

tvrdých slabik (di-dy, ti-ty), rozlišování sykavek a zvukově podobných hlásek. Často 

vynechává nebo přidává při psaní písmena nebo slabiky a problém mu dělá i hranice 

slov. Pravopis si dítě s dysortografií dokáže s obtížemi správně osvojit, ale i přes to 

v textu dělá nápadné nebo nesmyslné chyby. (Zelinková, 2008) Projev dysortografie 

není jednotný pro všechny jedince, mohou být totiž narušeny různé oblasti gramatiky. 

Postupný vývoj dítěte některé znaky zmírní, ale i přes to dítě bude vždy, i ve vyšším 

věku, potřebovat delší čas na zpracování písemného textu. Odborníci doporučují na dítě 

nespěchat a poskytnout dostatečný prostor, neomezovat časovým limitem, případně 

upřednostnit ústní zkoušení. Není úplně vhodné ani dítěti poskytovat prostor na kontro-

lu chyb, dítě s dysortografií chybu v textu totiž často nenajde, protože ji nevidí. (Barto-

ňová, 2010) 

Dyslexie, dysgrafie a dysortografie se protínají a často spolu souvisí, proto se 

pro ně obecně pro usnadnění používá jednotný název – dyslexie, i když to není úplně 

vhodné. (Zelinková, 2009) 

4.1.4  Dyskalkulie 

Dyskalkulie je porucha osvojování matematických dovedností, která postihuje 

manipulaci s čísli, číselné operace, matematické představy a geometrii (Zelinková 

2009). „Výskyt vývojových dyskalkulií v naší populaci žáků základních škol byl zpočát-

ku odhadován jako velmi nízký až ojedinělý. Avšak četné zahraniční výzkumy dokladují 

existenci dyskalkulií u 5,5 % až 15 % školáků.“ (Novák, 2000, s. 8). Dítě dlouho počítá 
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na prstech, početní příklady nepočítá, ale spíše odhaduje podle paměti, pokud neví tipu-

je. V některých případech nezvládá geometrii a rýsování. Porucha nezasahuje pouze do 

předmětu matematiky. Týká se také předmětů, kde je potřeba práce s čísly, symboly, 

orientace v prostoru jako jsou například mapy. Jedná se tedy o předměty fyziky, che-

mie, zeměpisu a dějepisu. (Zelinková, 2008) Dyskalkulie má různé formy příznaků 

(Michalová 2016): 

Praktognostická–dítě má narušenu matematickou schopnost, nedokáže správně 

určovat symbol čísla k jeho počtu, nedokáže seřadit předměty podle velikosti nebo roz-

poznat více a méně. Je narušena matematická prostorová schopnost a dítě není schopno 

ukazovat na počítané předměty a správně je třídit.  

Verbální – vázne schopnost slovně označovat operační znaky, pochopení ma-

tematické terminologie, žák nezvládá slovně označovat matematické úkony, množství a 

počet prvků nebo odpočítávat číselnou řadu. 

Lexická – žák není schopen přečíst matematické znaky a jejich kombinace. Pro-

blémy mu dělají především čísla s nulou uprostřed, pokud je číslice napsaná pod sebe, 

desetinná čísla, vícemístná čísla a zlomky. Zaměňuje tvarově podobná čísla a římské 

číslice. Příčinou je především problém v narušeném zrakovém vnímání, orientaci 

v prostoru a v pravolevé orientaci. 

Grafická – narušena je schopnost psát numerické znaky, žák mívá problémy 

v geometrii. Problémem je i psaní čísel v diktátu, vícemístná čísla zaznamenává 

v opačném pořadí a zapomíná psát nuly. Častá bývá i inverze číslic, kdy zaměňuje čísla 

6 a 9 nebo 45 a 54. Následkem poruchy pravolevé orientace často píše číslice zrcadlově. 

Celkový zápis číslic bývá neúhledný. 

Operacionální – žák nezvládá provádění matematických operací (sčítání, odčí-

tání, násobení, dělení), které zaměňuje a složitější operace nahrazuje jednoduššími. Pí-

semně řeší i jednoduché úkoly. Násobení převádí pomocí prstů na sčítání, jeho tempo je 

pomalejší a častěji chybuje. 

Ideognostická – porucha v chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi, 

žák nechápe princip číselné řady, nezvládne do ní doplnit čísla následující po sobě. Není 

také schopen převést slovní úlohy do početních operací. 
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4.2 ADHD 

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou – Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder. (Zelinková, 2008, str.177) Je to vývojová porucha, způsobená nerovností vý-

voje částí mozku, kdy každá část zraje jinak rychle, což způsobí, že si části mozku in-

formace předávají pomaleji. Následkem toho mozek nezvládá rozlišovat podstatné a 

nepodstatné informace, dítě je neklidné a impulzivní. Rozlišujeme dva typy ADHD: 

• ADHD s agresivitou 

• ADHD bez agresivity 

V rámci poruchy je také důležité zmínit pojmy: 

• ADD – porucha pozornosti bez hyperaktivity 

• ODD – opoziční chování (Oppositional Defiant Disorders) 

V starších literaturách je možné se setkat s pojmy lehká mozková dysfunkce (LMD), 

lehká dětská encefalopatie (LDE) nebo minimální mozková dysfunkce (MMD) (Šlapal 

2002). 

Porucha ADHD se více objevuje u chlapců a v dysfunkčních rodinách. Deficity 

se projevují velmi brzy, již někdy kolem 3 roku života dítěte. Vývojem dítěte se poru-

cha postupně zmírňuje, až později u části dětí vymizí. V dospělosti způsobuje potíže 

především přetrvávající impulzivita a nepozornost. (Zelinková, 2009) 

Munden, A. a Arcelus, J. (2002) řadí mezi příčiny z velké části dědičné vlivy. 

Ke vzniku ADHD mohou přispívat i patogenní příčiny v prenatálním období jako na-

příklad nikotin, virové infekce nebo stresové vlivy. Další příčinou vzniku ADHD může 

být příliš nízká porodní hmotnost a následný pobyt v inkubátoru. Zmínit se musí i post-

natální vlivy, kterými mohou být záněty mozku, infekce a úrazy. Negativní vliv mají i 

některá jídla, zvláště ta, která obsahují potravinářské barvivo na bázi dusíku a celkově 

špatná výživa. Dále jsou jako příčiny vzniku ADHD uváděny strukturální abnormality 

mozku, snížené metabolické aktivity mozku, abnormality elektrické aktivity mozku a 

deficity neurotransmiterů. 

Mezi hlavní projevy ADHD patří impulzivita, hyperaktivita a porucha pozornos-

ti. (Zelinková, 2008, str.178) V předškolním věku se projevuje především hyperaktivita 



34 

 

 

 

 

dítěte, které je neunavitelné, pořád někam běhá a leze. Nevydrží chvíli na místě, má 

potřebu se stále vrtět a nezvládá dlouhé úkoly při kterých je potřeba udržet pozornost 

nebo vydržet na jednom místě. Již zde může mít dítě problém se začleněním mezi ostat-

ní děti, díky tomu se může cítit osamělé. Většinou neustále vyžaduje pozornost dospě-

lých. Problém mu obvykle dělá přijmout autoritu učitele nebo kohokoliv jiného. Zapo-

čaté úkoly většinou nezvládne dokončit, protože nevydrží čekat. Těžká může být pro 

dítě i orientace v čase, v prostoru a pravolevá orientace. Dítě je velmi náladové, během 

chvíle přejde ze smíchu do pláče. S nástupem na základní školu se projevy následkem 

zvýšených nároků mohou prohlubovat. (Zelinková, 2009) (Vágnerová, 2015) 

4.3 Prevence SPU 

Pro správný rozvoj dílčích funkcí a následnému zamezení obtíží v učení a cho-

vání je důležité začít s primární prevencí v rodině. Rodina totiž ovlivňuje rozvoj dítěte 

od narození. Stabilní rodinné zázemí dítěti napomáhá ke správnému vývoji funkcí a 

k rozvoji jeho dovedností. S nástupem dítěte do školního zařízení musí následovat i 

vhodná spolupráce mezi zařízením a rodinou. Již v období předškolního věku je možné 

zaznamenat některé z projevů značící následný výskyt SPU.V tomto období není možné 

diagnostikovat poruchu, protože dílčí funkce dítěte se stále vyvíjejí, a proto je možné 

pouze zachytit stupeň nezralosti. Včasným rozpoznáním rizik je možné následně přede-

jít nebo zcela zamezit rozvinutí SPU. (Zelinková, 2008) 

Ke včasnému zachycení poruch byl vytvořen např. Test rizika čtení a psaní pro 

rané školáky od českých autorek Švancarové a Kucharské (2001). Test je možné prová-

dět před nástupem do 1. třídy, případně brzy po nástupu. Diagnostika prostřednictvím 

tohoto testu může pomoci s rozhodnutím, zda bude vhodný odklad školní docházky 

nebo nastíní vhodná opatření pro následující přístup k nesrovnalostem ve vývoji dítěte 

tak, aby dopad při nácviku čtení a psaní byl co nejmenší. (Vágnerová 2001) 

Existuje mnoho metod vhodných pro předškolní děti, které se zabývají prevencí 

SPU a především rozvojem dílčích funkcí. Jednou z nich je kniha Předcházíme poru-

chám učení vydaná roku 2007 od rakouské autorky Brigitte Sindelarové.Obsahuje různá 

cvičení pro rozvoj oslabených oblastí. Cvičení jsou vhodná pro předškolní děti a pro 
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žáky prvních tříd. Kniha obsahuje programy nácviků zaměřené na jednotlivé schopnosti 

dítěte - zrakového vnímání, sluchové vnímání, intermodální spojení, senzomotorickou 

koordinaci a prostorovou orientaci. Jedná se např. o cvičení na rozvoj přesného vidění, 

cvičení na rozvoj přesného slyšení, cvičení na rozvoj zapamatování si viděného, cvičení 

na rozvoj zapamatování si slyšeného, cvičení rozvíjející spojení zrakových, sluchových 

a pohybových vjemů, cvičení na pochopení a osvojení principu posloupnosti, cvičení 

rozvíjející koordinaci pohybu úst při mluvení, cvičení na rozvoj koordinace ruky a oka, 

cvičení na rozvoj vnímání vlastního těla a prostoru. Každé cvičení má tři stupně obtíž-

nosti. Na další stupeň se přechází až pokud dítě úkoly z nižší úrovně zvládá bez obtíží a 

bez námahy. (Sindelar 2016) 

Mezi další metody patří Metoda dobrého startu, program MAXÍK, KUPREV, 

KUMOT a HYPO. Stimulační program HYPO vytvořila speciální pedagožka Zdena 

Michalová a je zaměřený na děti předškolního věku s odkladem školní docházky a s 

ADHD. Název je odvozen z prvních dvou písmen slov hyperaktivita a pozornost. Důle-

žitá je každodenní práce rodičů s dítětem po dobu dvanácti týdnů. Program rozvíjí ob-

last pozornosti, poznávacích funkcí, matematických představ, percepční funkce, slucho-

vé a prostorové vnímání. Metoda dobrého startu je určena pro rozvoj psychomotoriky, a 

je zaměřena na předškolní děti, děti s odkladem školní docházky nebo jako aktivizační 

program pro nácvik čtení a psaní. Metoda obsahuje dvacet lekcí a ke každé je přiřazena 

píseň, která provází celou lekci. (Zelinková, 2008) 

Pavla Bubeníčková a Zdeňka Janhubová vytvořili stimulační program MAXÍK, 

který se skládá z patnácti lekcí trvajících 10-20 minut. Lekce jsou zaměřeny na rozvoj 

pohybových stereotypů, komunikačních dovedností, dílčích funkcí, grafomotoriky a 

koncentrace pozornosti. Individuální program KUPREV je pro děti od 4 let po nástup 

do první třídy. Základem je domácí příprava v rodině pod vedením odborníka. Zaměře-

ná je na orientaci dítěte ve světě a následně usnadňuje nástup do základní školy. Autor-

kou je Pavla Kuncová, která vytvořila také metodu KUMOT. Metoda je určena pro děti 

hyperaktivní ve věku 5-8 let. S dítětem je během 10 hodinových schůzek procvičována 

motorika, komunikace ve skupině a řešení problematického chování. 
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Při každém cvičení je důležité, aby se dítě soustředilo, byla využívána forma hry 

a délka byla přizpůsobena individuálním možnostem dítěte. (Zelinková, 2008) 
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5 ŠKOLNÍ ZRALOST 

Přechod z mateřské školy do školy základní je pro dítě velmi důležitým krokem. 

Nastává období povinností a končí období her. Dítě dostává novou roli ve svém životě a 

tou je role školáka, na kterou se od narození připravoval. Toto období není důležité jen 

pro budoucího školáka, ale i pro jeho okolí. Vyvstává zde otázka, zda dítě obstojí a 

zvládne zapojení mezi své vrstevníky. Zda je dítě dostatečně zralé na tuto velkou změnu 

nebo by bylo lepší zvolit odklad docházky. V předškolních zařízeních se na tuto etapu 

připravoval a nyní je nutno zjistit, zda je dostatečně připravený a bude schopný čelit 

nárokům, které něj budou v nejbližší době kladeny. To vše závisí na zralosti a připrave-

nosti dítěte. (Bartoňová, 2010) 

5.1 Školní zralost a školní připravenost 

Školní připravenost zahrnuje kompetence v oblasti kognitivní, emocionálně-

sociální, pracovní a somatické, které dítě nabývá a rozvíjí učením a zapojením do spo-

lečnosti (Bednářová, Šmardová, 2015). Tyto dovednosti si dítě osvojuje v mateřské ško-

le a v rodině. Dítě by mělo být seznámeno s různými rolemi ve společnosti a správným 

chováním v odlišných situacích, k různým lidem. Také je důležité, aby dítě dokázalo 

využít komunikačních schopností a jazykových dovedností. Dokázalo pracovat nejen 

samostatně, ale i ve společnosti. Bylo přirozeně zvídavé, bralo ohled nejen na potřeby 

své, ale i svého okolí. To vše způsobem odpovídajícím jeho věku. (Šmelová, Petrová, 

Souralová a kol., 2012) 

Školní zralost je pojmem odkazujícím na úroveň dosaženou v oblasti fyzické, 

mentální a emocionálně-sociální. Mezi základní znaky školní zralosti patří věk dítěte. 

Dítě by mělo před nástupem na základní školu dosáhnout věku 6 let. (Bartoňová, 2010) 

Dále se posuzuje zralost smyslového vnímání, kam patří zrakové a sluchové rozlišování. 

Dítě by mělo rozeznat tvary, poznat alespoň některé číslice a písmena, poznat začáteční 

písmeno u vysloveného slova a slovo rozložit na hlásky a opačně. Dítě by se mělo také 

zvládnout samo podepsat. Posuzuje se úroveň jemné motoriky a způsob držení psacího 
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náčiní. Hodnotí se také paměť, rozumové schopnosti a motivace dítěte. (Šmelová, Pe-

trová, Souralová a kol., 2012) 

5.2 Posuzované oblasti školní zralosti 

Z hlediska školní zralosti se posuzuje úroveň následujících oblastí:  

• somatický vývoj a zdravotní stav, 

• úroveň kognitivních funkcí, 

• úroveň práceschopnosti, 

• úroveň zralosti osobnosti (emocionálně-sociální zralost), 

 (Bednářová, Šmardová, 2015). 

5.2.1 Somatický vývoj a zdravotní stav 

Tělesný vývoj hodnotí pediatr, posuzuje především zda je dítě fyzicky schopné 

zvládnout nároky, které na něj budou kladeny. Výška a váha je srovnána s aktuálními 

průměrnými hodnotami populace a vždy se přihlíží i k pohlaví dítěte. Dittrich (1992) 

uvádí optimální hmotnost kolem dvaceti kilogramů a výšku okolo sto dvaceti centime-

trů. Také je důležité přihlédnout k tomu, zda bylo dítě narozeno předčasně a jeho po-

rodní hmotnosti. Dítě ke konci předškolního období prochází velkými změnami. Do-

chází k rychlému růstu, následkem čehož se mění i proporce dítěte. Tyto změny působí 

na dítě jako velká zátěž, a to i v oblasti psychiky. Proto je vhodné, aby dítě nastoupilo 

do základní školy až po ukončení tzv. první strukturální přeměny (Petrová 2012).  

5.2.2 Kognitivní funkce 

Aby dítě zvládlo číst, psát a počítat, je důležitý správný vývoj rozumových 

schopností. Je důležité, aby dítě před nástupem školní docházky mělo rozvinuté všechny 

dílčí schopnosti řazené do skupiny tzv. kognitivních předpokladů. Pokud je některá 

z oblastí nedozrálá nebo je vývoj pomalejší, je vhodné zvážit odklad. Opakem mohou 

být děti které mají dovednosti nad úrovní svého věku, zvládají již v předškolním věku 

číst, psát nebo počítat. V tomto případě je potřeba zjistit, zda jsou takto rozvinuté 
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všechny oblasti, aby žádná výrazně nezaostávala. Bednářová a Šmardová (2015) řadí do 

skupin kognitivních předpokladů následující schopnosti:  

• Motorika –Umožňuje dítěti poznávat a učit se novým věcem pomocí 

hmatu. Důležité je dítě podporovat v činnostech, které zvládne samo. Pro 

rozvoj hrubé motoriky je důležitý dostatečný prostor pro přirozený pohyb 

dítěte a dostatek sportovních aktivit. Koordinaci oko-ruka se dítě učí i při 

základních činnostech jako jsou oblékání, stolování, základní hygiena i 

pomáhání při domácích pracích. Kreslení je také vhodnou činností pro 

správné rozvinutí vizuomotoriky a grafomotoriky, které jsou důležité při 

následném psaní. Dítě se kreslením učí správnému držení ruky při psaní, 

špetkový úchop a rozvíjí jemnou motoriku. 

• Řeč – Pro vývoj řeči je předškolní období to nejdůležitější. Dítě potřebu-

je dobře rozumět a chápat mluvené slovo. Je to podstatné nejen pro za-

mezení potencionálních problémů při čtení a psaní, ale také pro postavení 

v kolektivu. Řeč se úzce prolíná s myšlením. Pro správný vývoj je důle-

žité si na dítě udělat dostatečný čas, kupříkladu na povídání si sním, vy-

právění pohádek a příběhů, učení básniček a písniček atd. Zároveň je dů-

ležité trpělivě odpovídat na jeho dotazy. 

• Sluchové vnímání – V raném věku je sluchové vnímání důležité pro vý-

voj řeči. Jeho nevhodnou stimulací může dojít k problémům při čtení, 

psaní a zapamatování si slyšeného. Podporovat správný vývoj je možné 

čtením dítěti, hraním různých her (odkud zvuk vychází, co zvuk vydává, 

rozeznávat momentálně slyšený zvuk apod.). Obtížnějšími činnostmi 

mohou být roztleskání slov na slabiky, slovní kopaná nebo třeba tichá 

pošta. 

• Zrakové vnímání – Zrakem přijímáme nejvíce informací, proto je pod-

statný pro správný vývoj řeči a myšlení, vizuomotoriku, prostorovou ori-

entaci a základní matematické představy. Jeho narušení má následně vliv 

na čtení, psaní i počítání. Předškolní dítě by mělo znát základní barvy a 

rozlišovat figuru a pozadí. Po pátém roce by mělo vnímat nejen celek, ale 
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i více jeho jednotlivé části. Zrakové vnímání rozvíjíme pomocí pracov-

ních listů na hledání rozdílů nebo naopak shody obrázků, hraním her jako 

je pexeso, domino, puzzle nebo stavěním stavebnice podle předlohy. 

Zraková paměť je rozvíjena především povídáním o tom, co dítě vidělo 

např. ve školce, v muzeu nebo i venku při procházce. Pro správný pohyb 

očí po řádku je vhodné zařazovat aktivity, u kterých se učí postupovat 

zprava do leva, což je podstatné při pozdějším učení psaní a čtení. 

• Vnímání prostoru – Správné vnímání prostoru je pro dítě důležité přede-

vším pro správnou orientaci, pro osvojení pohybových a sebeobslužných 

dovedností, pro rozvoj grafomotoriky a školních dovedností. Jeho osla-

bení ovlivňuje nejen základní trivium, ale také zasahuje do geometrie, 

zeměpisu, hudební a tělesné výchovy. Dítě by mělo aktivně používat po-

jmy nahoře-dole, vpředu-vzadu, vpravo-vlevo, dále chápat předložkové 

vazby na, do, před, nad, vedle, hned vedle apod. 

• Vnímání času – Aby dítě chápalo časové pojmy a zvládalo jednotlivé 

kroky při sebeobsluze, je důležité rozvíjet vnímání času. U předškolních 

dětí ho rozvíjíme tím, že pojmenováváme děje a činnosti. Učíme dítě dny 

v týdnu, části dne, roční období, a co bylo dnes, včera, zítra a také pojmy 

nejdříve, později a naposled. 

• Základní matematické představy – Na správném vytváření matematic-

kých představ se podílí všechny předešlé oblasti, které jsou základem 

tzv. předčíselných představ. Postupný přechod k číselným představám 

má počátek v porovnávání (např. malý-velký), následuje třídění podle 

druhu, podle barvy, podle velikosti, podle tvaru. Postupně dítě zvládá tří-

dit podle více kritérií. Nejprve pracujeme s předměty a následně 

s obrázky. 

(Bednářová, Šmardová, 2015) 
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5.2.3 Práceschopnost 

Hodnotí se především schopnost dítěte věnovat pozornost zadaným úkonům. 

Zda dítě dokáže úkol dokončit a věnovat mu veškerou pozornost. Mnoho dětí vydrží 

pouze u činnosti, která je samotné zaujala, ale u činnosti, se kterou přijde jiný člověk 

má problém vydržet. Souvisí to nejen s vyzrálostí centrální nervové soustavy, ale také 

s vyzrálostí osobnosti a s dosavadní výchovou (Bednářová, Šmardová 2015). Dítě by-

chom měli učit určité zodpovědnosti, pravidlům a podněcovat jeho zájem o různé čin-

nosti, ať už se jedná o sportovní aktivity, ruční práce, nebo činnosti rozvíjející inteligen-

ci a myšlení.  

5.2.4 Emoční a sociální zralost 

Jak již bylo řečeno osobnost každého dítěte se liší, a je potřeba připravit dítě 

emočně i ho dostatečně motivovat k učení. Zásadním znakem připravenosti na školní 

docházku je schopnost dítěte být odloučeno na nějakou dobu od rodiny. O tom, jestli 

dítě odloučení a změnu prostředí zvládne rozhoduje, jak vyzrálá je jeho samostatnost a 

sebedůvěra (Bednářová, Šmardová, 2015). Dalším znakem vyzrálosti dítěte je hovor-

nost, jak projevuje radost, jestli je bezstarostné a působí pozitivně. Děti s viditelnou 

odlišností mají při nástupu do školy často problémy, které pak těžko snáší. Často nejsou 

schopny začlenit se do kolektivu a vybudovat si vhodnou roli ve třídě. Následkem je 

nižší sebevědomí a strach z výsměchu. Na to, zda je dítě připravené na přechod do ško-

ly, má také velký vliv rodinné prostředí. Pokud nastane v tomto období nějaký zlomový 

okamžik, kterým může být rozvod rodičů, úmrtí blízké osoby nebo přestěhování, je i 

přes dostatečnou vyspělost a připravenost vhodné zvážit odklad. Na dítě je kladena vel-

ká psychická zátěž, a to by mohlo mít vliv na jeho bezproblémový vstup na základní 

školu. Dítě, které je dostatečně zralé a připravené i po emocionální stránce, je schopno 

odložit splnění momentálních přání, podřídit se určitému režimu, usměrnit svou potřebu 

pohybu, nedožadovat se pozornosti a vyžaduje-li to situace usměrnit další osobní potře-

by (Petrová 2012). 
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5.3 Zápis do školy 

První seznámení dítěte s pedagogy a s prostředím základní školy nastává ve vět-

šině případů při zápisu. Je to poprvé, co dítě vidí svou budoucí paní učitelku, svou třídu 

a celkově celou školu. (Bednářová, Šmardová, 2015) Většina dětí se do školy těší, ně-

které většinou vlivem starších sourozenců, starších kamarádů nebo z vyprávění dospě-

lých vědí, co je čeká a očekávání není takové. Přesto je pro každé dítě zápis do školy 

důležitým dnem v životě. 

Zápis dětí do základních škol je stanoven zákonem č. 561/2004 Sb., o předškol-

ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů § 36 odst. 3 který zní: „Povinná školní docházka začíná po-

čátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, po-

kud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku 

školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní 

docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé  a požádá-li 

o to jeho zákonný zástupce“. Zákon jednoduše ukládá, že každé dítě je povinno nastou-

pit do základní školy, pokud v roce před prvním školním dnem, tj. 1.září, dosáhlo 6 let. 

Pokud dítě dosáhne věku 6 let během školního roku a je dostatečně vyspělé a zákonný 

zástupce zažádá, je možné dítě přijmout i v nižším věku. Je k tomu nutné doporučení 

školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Rodič je vždy povinen podat žá-

dost o přijetí i bez přítomnosti dítěte, a to v době od 1.dubna do 30.dubna v kalendářním 

roce, kdy má dítě nastoupit povinnou školní docházku. Jinak je možné uložit pokutu 

v hodnotě až 5000 Kč. 

Povinností ředitele je v dostatečném předstihu zveřejnit informace o průběhu a 

obsahu zápisu na webových stránkách, včetně podmínek přijetí a kapacitním počtu při-

jatých dětí. Přednost při přijetí mají děti s místem bydliště ve spádovém obvodu školy. 

Pokud škola nemá dostatečnou kapacitu pro přijetí dětí ze spádové oblasti, je povinností 

obce zařídit docházku dětí do školy v jiné obci.  (MŠMT 2017) 

Zápis do školy má dvě části. Formální část je povinná a podmiňuje přijetí dítěte 

k zahájeni školní docházky. Pro rodiče má i funkci informační (o vyučovaných jazy-
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cích, možnosti odkladu nebo o systému vzdělání žáka se speciálními potřebami). 

Nejpodstatnějším je podání přihlášky se jménem dítěte i zákonného zástupce, jejich 

adresou trvalého bydliště včetně data narození dítěte. Doporučuje se doložit i informace 

o zdravotních problémech dítěte. Motivační část není pro přijetí podmínkou, má spíše 

dítě motivovat pro následující školní docházku. Jedná se o část, kterou si dítě bude pa-

matovat, na kterou se připravuje, a která je v jeho očích velmi důležitá. Pro dítě je to jen 

forma hry a rozhovoru o věcech, co se učil od rodičů a v mateřské škole. Pedagog si při 

těchto činnostech zjišťuje míru jeho znalostí, dovedností a jeho připravenosti pro školní 

docházku. (MŠMT 2017) 

Ředitel školy rozhoduje (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí 

k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 

36 téhož zákona (MŠMT 2017). Rozhodnutí je posíláno zákonnému zástupci do vlast-

ních rukou a je v něm uvedeno, zda je možné se proti rozhodnutí odvolat.  

5.4 Odklad školní docházky 

 Odklad povinné školní docházky vychází z § 36 školského zákona. Zákonný zá-

stupce podává žádost na odložení školní docházky při zápisu do 1. třídy, je důležité také 

doložit doporučení od dětského lékaře nebo klinického psychologa a ze školského pora-

denského zařízení. Vše je potřeba doložit do vybrané základní školy, v státem uznaném 

termínu tj. 31.května kalendářního roku, kdy má dítě nastoupit 1.třídu. Takto je možné 

odkládat školní docházku do věku 8 let. Více jak jednoroční odklad se volí zřídka. 

(MŠMT 2017) 

O odkladu školní docházky rozhodují především rodiče. Mateřské školy, peda-

gogičtí pracovníci a pediatři pouze nastíní vhodnost odkladu. Rodič se následně roz-

hodne, jakou cestu zvolí. Tento krok je potřeba si dobře rozmyslet, není vhodné dítěti 

odkládat docházku, je-li dostatečně zralé a připravené (Bednářová, Šmardová, 2015). 

Rodiče mají často strach, že dítě není připravené, že přechod do školy nezvládne nebo 

se jen snaží tzv. prodloužit dětství. To ale může způsobit větší problémy něž běžný ná-

stup na základní školu (Žáčková, Jucovičová, 2005). Dítě zůstane ve školce, kde je 

s mladšími dětmi a podpora vývoje poté není přiměřená jeho věku. Také mnoho kama-
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rádů již nastoupilo do škol, dítě se ve školce může nudit, jelikož není prostor sním po-

kračovat v rozvíjejících aktivitách a následně tím může přijít o motivaci pro další vzdě-

lávání.  Opačný případ, kdy dítě i přes nedoporučení odborníků nastoupí, může brzy 

odkrýt velké nedostatky ve vývoji dítěte. Příčiny mohou být různé, od nedostatku nadá-

ní, až po případné vývojové vady. V této situací je možné přistoupit k dodatečnému 

odkladu školní docházky. Této situaci je nejlepší se vyhnout, na dítě totiž může mít 

mnohem větší dopad než běžný odklad. Dítě si bude připadat hloupé, demotivované a 

neschopné, a proto je potřeba velká citlivost při sdělování tohoto rozhodnutí dítěti a 

jeho rodičům. (Bednářová, Šmardová, 2015) 

Naopak opodstatněný odklad může být pro dítě pozitivní. Dítě má více času, aby 

mohlo dozrát nejen duševně, ale i fyzicky. Možností, jak využít rok navíc je několik, ale 

vždy by se mělo dbát na dostatečnou a systematickou stimulaci rozvoje. Dítě může dál 

navštěvovat mateřskou školu, mnoho škol nabízí možnost přípravné třídy nebo je mož-

nost navštěvovat kurzy, které nabízí pedagogicko-psychologické poradny. Důvodů, proč 

přistoupit k odkladu, může být mnoho. Nejčastějšími jsou nesprávný vývoj řeči, potíže 

s pozorností a soustředěním, problémy v grafomotorice nebo pomalé pracovní tempo. 

Vždy záleží na míře problému a následném dopadu na proces učení. (Žáčková, Jucovi-

čová, 2005) 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Správná orientace v prostoru je pro dítě velmi důležitá. Jak již bylo řečeno 

v teoretické části práce, její nedostatečný rozvoj zanechává následky při výuce čtení, 

psaní a matematice, kde zasahuje především do výuky geometrie. Já jsem se ve své 

praktické části zaměřila na rozvoj pravolevé orientace u dětí v předškolním věku. Tato 

praktická část vnikla v období od dubna 2017 do červena 2017. Jednalo se o 6 týdnů, 

kdy děti trénovaly pravou a levou stranu ve 3 oblastech: 

1. pravolevá orientace na sobě a v prostoru, 

2. pravolevá orientace na sobě obráceně proti sobě, 

3. pravolevá orientace v prostoru.  

6.1 Cíl 

Cílem mé práce byl návrh souboru aktivit zaměřených na pravolevou orientaci a 

reflexe z jeho pilotáže s dětmi předškolního věku. Jak velký pokrok dokážou děti udělat 

každodenním procvičováním při aktivitách v mateřské škole. Jaké aktivity je možné 

využít pro rozvoj pravolevé orientace a jak děti při práci motivovat. Dále jsem zazna-

menávala jejich pokroky, obtíže a reakce na druhy aktivit. Pro porovnání jsem zvolila 

Žlabovu zkoušku, díky které jsem mola zhodnotit, jak velký pokrok děti za tu dobu udě-

laly. 

6.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Prvním krokem před začátkem bylo dostatečně informovat o průběhu a významu 

rozvíjejících aktivit všechny zúčastněné. Paní ředitelce a učitelkám jsem podrobně vy-

světlila svůj plán a představy a vše jsme společně přizpůsobili chodu a aktivitám mateř-

ské školy, aby nic nezasahovalo do jejich naplánovaných aktivit. Následně při třídních 

schůzkách bylo vše prezentováno rodičům dětí, které se šetření účastnili, včetně toho, 

jaký pozitivní vliv a následky to může na jejich děti, po nástupu do základní školy, mít. 

Všichni rodiče podepsali informativní souhlas. Zároveň jsem rodiče žádala o co nejčas-
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tější docházku. Dětem bylo vysvětleno vše jen velmi okrajově, tak aby je to samotné 

zaujalo a zároveň chápaly, co se bude dít. 

Testování bylo prováděno v budově mateřské školy, při běžné výuce. Pro vy-

hodnocení pokroku u jednotlivých dětí jsem si vybrala standardizovaný test, přesněji 

Žlabovu zkoušku vizuální orientace v prostoru. Materiál mi navrhla a doporučila ve-

doucí mé práce. Test jsem s dětmi vyplňovala v klidu a jednotlivě, v oddělené místnosti, 

kde byla nejmenší možnost rozptýlení z okolí. Po položení otázky mělo dítě odpovídat 

co nejrychleji, bez velkého času na rozmýšlení, zatímco já jsem zapisovala vždy první 

odpověď. Především na začátku se děti snažily odpověď změnit. Často i ze správné na 

špatnou, nebo ze špatné na jinou špatnou. Tyto odpovědi značily velkou nejistotu v této 

oblasti. 

Pro svou práci jsem zvolila děti z mateřské školy, kde jsou čtyři třídy. Vybrala 

jsem si třídu, kde bylo nejvíce předškoláků. Z 26 dětí bylo 20 dětí, které v září tohoto 

roku nastupují na základní školu. Cvičení byla prováděna s celou třídou, zaměřila jsem 

se pouze na děti, které již nastupují do školy. Z těchto dětí již 4 měly odklad školní do-

cházky. Důvodem byla nedostatečná připravenost, kterou určili rodiče. Jednomu dítěti 

byl odklad doporučen mateřskou školou. Věkově se tedy děti pohybovali od 5 do 7 let. 

Nejmladší dívce bude 6 let v září 2017. Nejstaršímu dítěti bylo 7 let v březnu 2017 a 

jedná se o dítě, kterému byl v loňském roce doporučen odklad. Většině dětí v době za-

čátku stimulačního programu bylo již minimálně 6 let, pětileté byly pouze 3 děti. Pohla-

ví dětí bylo velmi nevyrovnané, dívek bylo pouze 6 a chlapců 14. Žádná z dívek neměla 

odklad školní docházky. 

Mateřská škola, vznikla v roce 2009, nahradila po mnoha letech domov důchod-

ců, který byl zrušen, provoz zajišťuje statutární město Kladno. Mateřská škola se nachá-

zí uprostřed sídliště, ale i přesto ji obklopuje dostatek zeleně. Zahrada mateřské školy je 

dostatečně velká, obsahuje malý vyasfaltovaný prostor pro jízdy na koloběžkách, písko-

viště, prolézací hřiště i lavičky. Zahradu obklopuje plot, vchod je z druhé strany budo-

vy, než je zahrada a malá branka u zahrádky je vždy zamčená, tudíž děti nemohou ni-

kam utéct. Kapacita je 100 dětí, které jsou rozděleny do 4 tříd se jmény podle zvířátek – 
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sluníčka, berušky, motýlci a rybičky. Na každém patře jsou dvě třídy, které jsou spojeny 

kabinetem pro učitelky a výdejním místem na jídlo. To je dětem dováženo z blízké zá-

kladní školy. V dolním patře jsou sluníčka a berušky, jsou zde mladší děti od 3 do 4 let. 

V horním patře je třída motýlků a rybiček, kam dochází děti starší od 5 let do nástupu 

základní školy. Každá třída má dvě paní učitelky, do jedné třídy dochází ředitelka školy. 

Třídy na patrech se v určitých situacích slučují, například při aktivitách venku, krouž-

cích nebo při odpoledních aktivitách, pokud většina dětí odejde po dopolední výuce. 

Samotná třída je rozdělena do 3 částí. Jídelní část obsahuje stolečky přiměřené dětské 

výšce a využívá se i k společným výtvarným aktivitám. Hrací část disponuje velkým 

množstvím nejrůznějších hraček včetně stolečku, u kterého je možné si hrát nebo kres-

lit. Také je zde umístěné rádio a televize s dvd přehrávačem. Odpočinková část je oddě-

lena posuvnými dveřmi, okny se žaluziemi (které jsou i na oknech mimo tuto část) a 

malými lehátky. Každé dítě má své lehátko označené svým obrázkem, který má i 

v šatně a u ručníku v umývárně. Každá třída má oddělené šatny, které jsou ihned u třídy. 

Mateřská škola je celá oplocená, dveře do školy se v 8 hodin ráno zamykají a dostat se 

dovnitř je možné pouze po zazvonění, následně musí přijít odemknout provozní pracov-

nice. Tudíž je mateřská škola dostatečně bezpečná. 

6.3 Prezentace výsledků vstupní diagnostiky 

Práci s dětmi jsem začala na konci dubna 2017. Děti jsem individuálně v čase 

volných aktivit vyšetřila podle Žlabovy zkoušky vizuální orientace v prostoru. Toto 

šetření jsem dělala postupně 4 dny v době, kdy děti měly volné aktivity. Každý den 

jsem otestovala 5 dětí v oddělené místnosti, aby se dítě mohlo dostatečně soustředit. 

Výsledky prezentuje tabulka č. 1. 
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Tabulka 1 Odpovědi na začátku šetření 

 

Jak je z tabulky viditelné, většina dětí chybovala v oblasti C, která je pro děti 

nejtěžší. Dle mého názoru byla správná odpověď jen shodou náhod, kdy dítě spíše tipo-

valo. V oblasti A většina dětí odpověděla správně, a to i bez většího zaváhání. Většina 

chyb se vyskytla v určení ukazování nahoře a dole. Před testem jsem s učitelkami kon-

zultovala schopnosti dětí v této oblasti a jak moc se ji při výuce do začátku šetření vě-

novaly. Obě učitelky se shodly, že děti zvládají celkem obstojně určit levou a pravou 

stranu. Často jí trénují při procházkách venku, kdy se musí rozhlédnout na správné stra-

ny, pokud jim chtějí něco ukázat, vždy upozorní na jaké straně to je. Větším problé-

mem, na který jsem byla ihned upozorněna, je orientace ve směru vertikálním (nahoře a 

dole). Přesto, že ji s dětmi procvičují, někteří s ní mají stále problém, což se projevilo i 

při tomto šetření. Pokud je povel zvedni hračku nahoru, nebo polož jí dolů, nedělá to 

dětem problém provést, ale pokud zní pokyn ukaž horní roh, dítě si není jisté. Důsled-

kem toho jsme já i učitelky brali při procvičování důraz i na tyto pojmy. 

Cvičení jsme začali následující týden po otestování všech dětí. Cvičení probíhala 

denně pod vedením učitelek. Pravidelně jsem docházela na konzultace s učitelkami i na 

samotné cvičení, které jsem sama vedla. Jeden týden v červenci muselo být cvičení pře-

rušeno, vzhledem k odjezdu dětí na školu v přírodě, kde bylo možné procvičovat pouze 

Charakteristika úlohy Špatné odpovědi

1. Pravý horní roh 16 80% 4

2. Levý dolní roh 18 90% 2

3. Pravý dolní roh 16 80% 4

4. Levý horní roh 16 80% 4

1. Zvedni levou ruku 15 75% 5

2. Ukaž pravou rukou levé ucho 8 40% 12

3. Postav se na levou nohu 14 70% 6

4. Ukaž levou rukou pravé koleno 10 50% 10

5. Ukaž pravou rukou pravé oko 12 60% 8

6. Dej patu pravé nohy na levé koleno 5 25% 15

1. Ukaž pravou rukou moji pravou ruku 7 35% 13

2. Ukaž levou rukou moje pravé oko 1 5% 19

3. Polož levou nohu na moji levou nohu 7 35% 13

4. Ukaž pravou rukou moje levé ucho 1 5% 19

Celkem odpovědí 146 52% 134

Správné odpovědi

A

B

C
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okrajově vzhledem k počtu dětí, naplánovaným aktivitám a věku všech zúčastněných. 

Po příjezdu jsme týden opakovali již procvičené a následně pokračovali dále. Dětem 

dělal velký problém návrat ze školy v přírodě, především z hlediska pozornosti. 

Z pobytu v přírodě a volnějšího režimu byly děti velmi roztěkané a nesoustředěné. Proto 

jsem zvolila opakování předchozí oblasti jako vhodné a přínosnější než ihned pokračo-

vat v další oblasti. Cvičení, jak již bylo řečeno, byla rozdělena na tři části. Na začátku 

jsem učitelkám rozdala nástin aktivit, které je možné využít pro procvičení pravolevé 

orientace. Každému dítěti bylo po příchodu do mateřské školy natisknuto razítko na 

levou ruku. První den jsem dětem vysvětlila, proč je důležité razítko na ruce mít. Pro ně 

byla však nejpodstatnější informace, že mi pomáhají s důležitou prací do školy. Přišly si 

pak velmi potřebné a vyprávěly to ostatním dětem z vedlejších tříd a rodičům. Setkala 

jsem se i s případem, kdy maminka chtěla, aby holčička zůstala doma a holčička ji od-

pověděla: „Já do školky musím, jinak dostane paní učitelka ve škole pětku.“  Děti při-

stupovaly k aktivitám velmi zodpovědně. Aktivitou pro každý den byla rozcvička.  

1. Učitel říká i ukazuje, co se dělá, např. kroužíme pravou rukou, stojí s dětmi stej-

ným směrem. 

2. Učitel říká i ukazuje, co se dělá, např. kroužíme pravou rukou, stojí k dětem če-

lem (zrcadlově). 

3. Učitel pouze říká, co děti mají dělat, např. skákat na levé noze. 

Podle oblasti, která se procvičovala, se uzpůsobila i úroveň obtížnosti rozcvičky. Další 

aktivity probíhaly během řízené činnosti, vždy trvaly alespoň 15 min, v průměru větši-

nou kolem 22 minut. Jedna oblast trvala vždy dva týdny. První týden byl s razítkem a 

druhý bez razítka. Pouze u třetí oblasti byly oba týdny s razítky, jen u některých dětí 

bez. Které dítě bude bez razítka, určovaly soutěže, které proběhly den předem. Pět dětí, 

které v soutěži vyhrály, byly druhý den bez razítka. To děti motivovalo a zároveň ty, 

které nezvládaly, měly možnost procvičovat a zlepšovat se. Zvolila jsem přístup pozi-

tivní motivace, kdy byly odměněny vždy ty děti, které vyhrály nějakou soutěž. Děti 

jsem za chyby nijak netrestala, spíše jsem se je snažila motivovat k lepším výsledkům. 

Odměnou dětem bylo například pozice vedoucího skupiny, instruování ostatních dětí 

nebo zvolila, jakou další hru si zahrajeme. Vždy podle situace, nikdy jsem nepoužívala 
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jako odměnu bonbony nebo jiné sladkosti, i přes to byly děti vždy aktivní a dle učitelek 

se na můj příchod vždy těšily. 

 Procvičovalo se i při jiných aktivitách, kdy učitelky častěji používaly výrazy 

vpravo vlevo, ale i nahoře, dole, vpředu, vzadu, a také první a poslední. Také se děti 

učily říkanky, které obsahovaly pohybová cvičení na levou a pravou stranu. V návodu 

pro učitelky bylo mnou nalezených 5 říkanek. Jednu už děti dokonce znaly, zbylé čtyři 

se naučily během prvních týdnů, a dvě dokonce zařadily do školní besídky, která 

s v průběhu šetření konala. Další realizované aktivity byly tyto: 

1. PLO na sobě a v prostoru 

A. Učitel říká, co mají děti udělat, případně kdo udělá správně může dát další 

pokyn 

I. Děti dostávají pokyny zvedni pravou ruku, vykopni levou nohou, 

sáhni si levou rukou na hlavu. Učitel stojí stejným směrem jako děti a 

ukazuje s nimi. Později zadává pouze pokyny. 

II. Děti dostávají pokyny sáhni si (libovolnou rukou) na pravé ucho, po-

klepej dvakrát na levé koleno. Je možné zadávat jednotlivě i celé 

skupině. Kdo odpoví správně, může si sednout. 

III. Děti dostávají pokyny sáhni levou rukou na pravé koleno, zatahej se 

levou rukou na levém uchu. Učitel může opět nejdřív předcvičovat, 

později jen zadává úkony. 

B. Děti nakreslí obrázek na větší formát papíru, aby na obrázku bylo více před-

mětů např. domeček s okolím 

I. Učitel se ptá dětí, co je vpravo nahoře, ve středu, vlevo od domečku. 

Děti odpovídají nejdříve společně, poté učitel postupně vyvolává a 

děti mohou za správné odpovědi sbírat razítka.  

II. Učitel se ptá dětí, kde je sluníčko, děti odpovídají: vpravo nahoře. 

Opět stejný postup jako v bodě I. 

III. Děti říkají učiteli, co má ukázat. Učitel může schválně dělat chyby a 

děti musí opravovat. 

C. Učitel říká dětem, co mají na papíře nakreslit a na které místo, nebo kam ma-

jí na stole položit tužku (polož červenou pastelku do horního pravého rohu) 

D. Vojáci 

I. Učitel je generál a říká dětem co mají dělat (levá noha, pravá noha, 

zastavit stát, otočit se vlevo, dupnout pravou nohou, pozdrav levou 

rukou). 

E. Vybarvování 

I. Učitel zadává úkoly, jako vybarvi vše, co je na pravé straně. 

II. Učitel zadává úkony, jako vybarvi pravý rukáv modře a levý červeně. 
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III. Děti mohou postupně zadávat úkony učiteli. Ten vybarvuje, co mu 

děti řeknou, může schválně dělat chyby a děti by je měly poznat. 

F. Ukazování na obrázku, malování podle pokynů 

I. Učitel diktuje, co má dítě ukázat (ukaž, co je napravo od domečku, co 

je vlevo dole od stromečku). 

II. Učitel diktuje pokyny, jako ukaž levou rukou, co je napravo od stro-

mu. 

III. Učitel diktuje, co mají děti nakreslit (namaluj nalevo od domečku 

strom, před strom namaluj plot, pod plotem vpravo namaluj houbu). 

Role se mohou opět otočit a děti diktují, co má nakreslit učitel. Poté 

je zajímavé sledovat, co z obrázku vznikne. Následně je možné vy-

mýšlet příběhy ze vzniklého obrázku nebo popisovat obrázek. 

G. Hra s plyšákem 

I. Učitel říká, kam má hračku položit nebo jak ho chytit. Chyť hračku 

do levé ruky, polož ji za sebe, polož před pravou nohu 

H. Děti si ohraničí svůj prostor (noviny, sednou na polštářek nebo židličku, 

venku je možné nakreslit prostor křídou)  

I. Učitel říká dětem, co mají kolem sebe kam položit (polož červenou 

kostičku, klacík, pastelku, šišku napravo vedle sebe, za sebe, těsně 

vedle sebe, na kraj kruhu). 

II. Dítě místo sebe posadí třeba panenku a učitel opět říká, co má dítě 

kam položit. 

III. Děti ve dvojici, jedno si lehne a druhé opět pokládá předměty podle 

pokynů, ale tentokrát kolem kamaráda (polož tužku vedle Honzíkovi 

pravé ruky). 

IV. Děti stojí naproti sobě a učitel opět zadává pokyny (podej pastelku 

levou rukou Honzíkovi do pravé ruky, polož si šišku na zem před se-

be a levou nohou ji posuň k Honzíkově levé noze). 

 

2. PLO na sobě obráceně proti sobě 

A. Hra na zrcadlo 

I. Děti stojí naproti sobě a dělají současně stejné pokyny. Zvedni pra-

vou ruku, udělej krok do leva. 

II. Děti stojí ve trojici. Jedno říká, co mají ti druzí dva dělat. Pokud se 

jeden splete, vymění se. 

B. Děti stojí naproti sobě a ukazují na kamarádovy dle pokynů 

I. Ukaž kamaráda levou ruku, pravé ucho. Nejdříve jen jednoduché 

úkony s použitím kterékoliv ruky. 

II. Děti ukazují konkrétní rukou, vždy pouze jeden z dvojice. Navzájem 

se kontrolují (ukaž levou rukou kamaráda pravé koleno, pravou ru-

kou pravé ucho). 

C. Postava 
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I. Dítě kreslí na společnou tabuli, dle instrukcí učitele vše z pohledu 

postavy na obrázku. 

II. Dítě kreslí samostatně na svůj papír podle instrukcí učitele vše 

z pohledu postavy na obrázku. 

III. Děti zadávají postupně instrukce a učitel kreslí vše z pohledu postavy 

na obrázku. 

IV. Děti kreslí na tabuli podle zadání učitele, který může měnit z kterého 

pohledu to má nakreslit (z pohledu postavy nebo z pohledu dítěte). 

D. Co je vlevo, vpravo 

I. Učitel se zeptá, co děti vidí vlevo a ty to poté vyjmenovávají. 

II. Učitel vyjmenovává předměty, které vidí a děti říkají, zda je to vle-

vo/vpravo 

E. Domeček, který má 4 nebo 9 oken, do kterých se umísťují různé předměty 

dle pokynů. Domeček je možné si společně nakreslit. 

I. Děti vypráví, co na obrázku a především, kde vidí. 

II. Učitel zadává, co mají děti v domečku ukázat, zároveň popsat, co je 

okolo okénka. 

3. PLO pohyby v prostoru 

A. Vyskládat bludiště z novin (noviny jsou voda/oheň) 

I. Děti říkají učiteli, kam má jít, ten plní přesně podle pokynu, pokud 

šlápne na noviny, tak se utopil. A musí zpět na start (děti říkají buď 

postupně jeden povel nebo jedno dítě provede celým bludištěm do cí-

le nebo dokud neudělá chybu a učitel se neutopí). 

II. Děti v řadě na startu a učitel navádí, kam mají postupně jít, kdo udělá 

chybu vypadne, nebo jde znova na start na konec řady. 

III. Děti rozdělit do dvojic a stejným způsobem prochází bludiště prochá-

zející může mít zavázané oči, pokud udělají chybu jde druhá dvojice 

a jde na konec fronty (střídat procházející a naváděcí). Chyba je, po-

kud bude zadán špatný pokyn nebo zadaný pokyn špatně proveden. 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

První oblast děti zvládaly dobře, proto jsme se více zaměřili i na ostatní oblasti 

prostorové orientace, jako jsou směry nahoru a dolů, vpředu a vzadu atd. Nejvíce děti 

bavila hra na vojáky, především pokud se role generála přesunula na některé z dětí, 

nejdříve chodilo každé dítě samostatně v prostoru, potom chodily v řadě za sebou, kdo 

to spletl šel na konec řady. Děti poté vymýšlely vodní vojáky, kteří se museli držet za 

nos vždy rukou, kterou se určilo nebo zraněné vojáky a podobně. Při volné činnosti 

jsem s pomocí dětí namalovala domeček s devíti okny. Již při kreslení jsme si vyprávěli, 

co zvířátka v jednotlivých okénkách dělají a kde je okénko umístěné. Namalovali jsme i 

okénko uprostřed střechy a také velký sklep kam jsme namalovali zavařené ovoce a 

poté určovali, kde na poličce se, co nachází. Také krajinu kolem domečku. Nejdříve 

jsme se zaměřili pouze na 9 oken, poté jsme je postupně rozšiřovali. Děti také bavilo 

opravovat chyby moje nebo učitelky. Vždy z toho měly velkou srandu a radost, že chy-

bu objevily. Paní učitelka měla i mnoho pracovních listů, které jsme často zařazovali. 

Druhý týden bez razítka nedělal většině dětí problém. První den jsme jim připomínali, 

že levá ruka je ta, kde bylo razítko. Další dny již připomínání nebylo skoro potřeba. 

Dětem, které udělaly něco špatně, dokázaly poradit i ostatní děti. Buď jsem vyzvala 

všechny děti, aby pomohly nebo vyvolala jiné dítě a později už to děti zvládaly i sami 

od sebe, pokud jsem jim na začátku hry řekla, že to v průběhu mohou dělat. 

V druhé oblasti již nastaly komplikace, především při hře zrcadlo. Pokud jedno 

z dětí udělalo chybu, druhé to většinou zopakovalo. Hru jsme proto poté trochu upravili, 

že jeden z dvojice udělá zrcadlový pohyb pouze pokud si bude myslet, že je to takto 

správně. Pokud nezůstane stát s rukama podél těla a počká, až si dvojici já nebo paní 

učitelka zkontrolujeme. V roli zrcadla se děti střídaly a z dvojic, které to měly správně, 

jsme poté vybrali jednu, která dávala pokyny další kolo. Hráli jsme i hru „samá voda“, 

kterou jsme ozvláštnili. Všechny děti šly za roh a zakryly si oči, jen jedno dítě schovalo 

hračku, poté se vybralo další dítě, které bude hledat hračku, ale nebude chodit, jak se 

mu chce, ale podle pokynů ostatních dětí. Každé dítě mohlo dát pouze jeden pokyn, 

například jdi vlevo nebo otevři levý dolní šuplík. Tuto hru jsem zařadila až ke konci 

druhého týdne této oblasti a s razítkem na ruce, pro děti bylo složité udávat pokyny 

správně, když nesměly odejít z koberce a jednalo se spíše o orientaci v prostoru. Mezi 
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těmito dvěma týdny se konala škola v přírodě. Proto se vlastně vše o dva týdny posunu-

lo, protože jeden týden jsme procvičovali již naučené a další týden pokračovali bez razí-

tek.  

Při procvičování třetí oblasti jsme zařazovali hry z předchozích oblasti a také 

obměňovali hru která je napsaná zde. Zařadili jsme i klidnější aktivity, především vy-

právění, kdy děti měly postupně popsat cestu domů nebo do školky. Toto jsme také 

zkoušeli malovat a následně popisovat. Pokud dítě nejdříve vyprávělo a poté malovalo 

obrázek, byl často v rozporu s vyprávěným. Předpokládala, jsem že malované více od-

povídá realitě. Tuto moji teorii poté potvrdili i rodiče. Při popisu obrázku dítě většinou 

správně popsalo cestu, kterou namalovalo. Žádné z dětí nenašlo při vyprávění podle 

obrázku žádnou chybu, i když rodiče poté chybu našli. Ve většině případů chyběla opa-

kující se zatáčka, největší chybovost byla samozřejmě u dětí, které bydlely dál. Na ob-

rázku byly výrazné záchytné body, jako obchod, kruhový objezd, park, nádraží a po-

dobně. Paní učitelky měly za úkol zařazovat různé aktivity i v průběhu dne, kdy jsem 

nebyla přítomna. Především jsem je požádala, aby více používali termíny vpravo a vle-

vo místo ukazování pouze gesty. Zároveň i po dětech byla vyžadováno používat tyto 

termíny. Pokud dítě chtělo sdělit, že někde něco je, muselo to popsat, nestačilo pouze 

říct „tam“. To dětem dělalo problém po celou dobu. Největší na začátku, kdy se dítě 

začalo občas i vztekat. Postupně byl ale vidět velký pokrok, i když občas bylo pro děti 

stále jednodušší jen ukázat a říct „tam“. 

6.4 Prezentace výsledků výstupní diagnostiky 

Pro děti bylo toto šetření přínosné, u všech bylo pozorovatelné velké zlepšení. 

Jen jedna dívka zvládla po skončení test na 100%, a v testu před začátkem měla pouze 5 

chyb, což je nejméně ze všech dětí. Dívka byla velmi šikovná již v průběhu výuky. 

Velmi málo chybovala, často radila ostatním dětem. Velice ráda zaujímá roli vedoucího, 

říká dětem, co mají dělat, poučuje a nebojí se jim ani vynadat. Učitelky ji velmi chválí i 

v jiných aktivitách, je velmi bystrá a klidná. Dokáže pracovat samostatně a je i velmi 

zvídavá, jako jediná pozná většinu písmen abecedy a dokáže je i napsat. Zvládá i napsat 

a přečíst některá jednoduchá slova jako MÁMA, TÁTA a podobně. Velmi ráda poslou-
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chá čtení pohádek a ráda vypráví, co všechno umí nebo kde všude byla. Rodiče ji také 

od mala vedou k angličtině, kterou často zařazuje mezi česká slova.  

Pouze jednu chybu měly dvě děti, ostatní děti byly s chybami přibližně stejně, 

nejčastější počet chyb byly 4. Nejvíce měl jeden chlapec, celkem 8 chyb.  Jednalo se o 

chlapce, který je velice aktivní nevydrží příliš dlouho dávat pozor a velkým problémem 

bylo ho zaujmout. Velmi rád kreslil a stavěl ze stavebnic, i přes tolik chyb v testu zvládl 

postavit moc hezké budovy a jiné stavby. Proto si myslím, že nemá problém se správ-

nou orientací v prostoru nebo v pravolevé orientaci, ale spíše problém s pozorností. Ne-

byla u něj zatím diagnostikována žádná jiná porucha. 

Rozdíl mezi chlapci a dívkami byl znatelný. Především si myslím, že na to měl 

velký vliv nízký počet testovaných dívek. Žádná z dívek neměla více jak 5 chyb. A jak 

již bylo řečeno jedna z dívek měla 100% úspěšnost. Dívky také byly pozornější a do 

práce více zapálenější. Méně, než chlapce je dokázalo něco rozptýlit. Při práci ve dvoji-

cích jsem s učitelkami často kombinovala dívky s chlapci, a to především s těmi, kteří 

měli největší problémy. Někdy bylo potřeba dvojice změnit, protože bylo viditelné, že 

slabší dítě spíše ovlivňuje negativně. Ve většině případů bylo míchaní slabších a silněj-

ších dětí spíše kladné. Přestože při konečném testu dopadly dívky o něco lépe, 

z pozorování v průběhu nácviku bych řekla, že chlapci měli především v 3. oblasti lepší 

smysl pro orientaci. Vliv na výsledek testu také jistě měla rychlost odpovídání. Kdy 

chlapci odpovídali rychleji, i když ne vždy správně.  

Celkově se děti zlepšily o 37 %, podrobněji se můžeme na počet správných od-

povědí podívat v tabulce číslo 2.  
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Tabulka 2 Výsledky po skončení šetření 

 

Především v oblasti A byla správnost odpovědí ve všech bodech skoro 100%, 

v této oblasti mělo chybu pouze jedno dítě. Na podrobnější přehled se můžeme podívat 

v následující tabulce číslo 3. 

Tabulka 3 Rozdíl ve výsledcích testu 

 

Charakteristika úlohy Špatné odpovědi

1. Pravý horní roh 19 95% 1

2. Levý dolní roh 20 100% 0

3. Pravý dolní roh 20 100% 0

4. Levý horní roh 20 100% 0

1. Zvedni levou ruku 17 85% 3

2. Ukaž pravou rukou levé ucho 18 90% 2

3. Postav se na levou nohu 20 100% 0

4. Ukaž levou rukou pravé koleno 16 80% 4

5. Ukaž pravou rukou pravé oko 18 90% 2

6. Dej patu pravé nohy na levé koleno 14 70% 6

1. Ukaž pravou rukou moji pravou ruku 13 65% 7

2. Ukaž levou rukou moje pravé oko 8 40% 12

3. Polož levou nohu na moji levou nohu 12 60% 8

4. Ukaž pravou rukou moje levé ucho 7 35% 13

Celkem odpovědí 222 79% 58

Správné odpovědi

A

B

C

Správně 

začátek

Špatně 

začátek

Správně 

konec

Špatně 

konec

Rozdíl v 

správných 

odpovědí

1A 16 4 19 1 3

2A 18 2 20 0 2

3A 16 4 20 0 4

4A 16 4 20 0 4

1B 15 5 17 3 2

2B 8 12 18 2 10

3B 14 6 20 0 6

4B 10 10 16 4 6

5B 12 8 18 2 6

6B 5 15 14 6 9

1C 7 13 13 7 6

2C 1 19 8 12 7

3C 7 13 12 8 5

4C 1 19 7 13 6

Celkem 146 222 76
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Z tabulky je přesně viditelné, ve kterém úkolu se děti nejvíce zlepšily. Celkem 

odpověděly o 76 správných odpovědí lépe než na začátku. Je tedy patrné, že dostateč-

ným a dlouhodobým tréninkem je možné zlepšit pravolevou orientaci a zároveň i orien-

taci v prostoru. Každý z rodičů, jejichž děti se zúčastnili této práce, dostal vyhodnocení 

svého dítěte, včetně podobného návrhu her, které mohou s dítětem hrát a zároveň dále 

procvičovat pravolevou orientaci. Také jsem zde zahrnula krátké shrnutí, proč je důleži-

té, aby se této oblasti dostatečně věnovali. Není potřeba vyhrazený čas věnovat pouze 

na tuto aktivitu, ale je možné ji nenuceně zahrnout i do běžných denních aktivit. Učitel-

ky velmi ocenily můj seznam her, které mohou nadále využívat i pro další třídy. Sami 

přiznaly, že této dílčí funkci nevěnovaly nijak zvláštní pozornost, přestože je možné ji 

zahrnout do jakékoliv aktivity, která není primárně založena na rozvoji této funkce. Po-

chvalovaly si zlepšení v určování horního a dolního směru, který se také velmi zlepšil. 

Při závěrečném testování všechny děti věděly, kde je nahoře a kde dole. Také při pozo-

rování dětí, při nácviku jsem viděla velký pokrok v pochopení směru předozadního, 

správně věděly, kdo je první a poslední, před a za, venku a uvnitř, pod a nad, vedle sebe. 

Mnoho věděly děti samozřejmě již před zahájením tohoto šetření, při aktivitách bylo 

však pozorovatelné, jak se u dětí zvyšuje jistota v těchto směrech a více se soustředí 

pouze na správné určení směrů vpravo a vlevo. Z mého pohledu bylo toto šetření pro 

děti velmi přínosné a já velmi doufám, že díky tomu bude jejich šance na bezproblémo-

vý nástup do školních lavic, alespoň o trochu vyšší. 

6.5 Diskuze k výsledkům, doporučení pro praxi 

K tomuto tématu jsem nenalezla žádnou jinou práci zaměřenou na pravolevou 

orientaci. Pouze práce více všeobecně zaměřené na prostorovou orientaci. Všeobecně i 

v odborných literaturách není příliš mnoho textu zaměřeno pouze na oblast pravolevé 

orientace. Většinou se jedná jen o krátkou kapitolu, případně odstavec. Knihy, které 

jsou zaměřené přímo na tuto problematiku a které jsou také použity v této práci, jsou 

zaměřené přímo na možná cvičení pravolevé orientace. Všeobecně jsou i pedagogové 

s tímto tématem dle mého názoru málo seznámeni. A ani ve školních zařízeních se mu 

příliš nevěnuje pozornost. Myslím si, že je to škoda, protože dětem ale i následně dospě-

lým jedincům potom v průběhu života dělá velký problém orientace v prostoru a určení 
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pravé a levé strany. Je potřeba se tomuto tématu více věnovat především ve věku před 

nástupem povinné školní docházky, kdy je možné vše pojmout formou hry. Není potře-

ba být zaměřen přímo, jako tomu bylo v našem testu, ale stačí při běžných aktivitách 

více zdůrazňovat, která strana je levá a která pravá. Například místo ukázání, kterým 

směrem má dítě jít, stačí říct „běž vpravo“. Velmi se také osvědčilo označení pravé ru-

ky, kdy si dítě dokázalo rychleji uvědomit, která strana je která. Důležité ale bylo upo-

zorňovat, že se jedná o pravou ruku. Na začátku se stávalo, že dítě sice vědělo, kterou 

ruku zvednout, ale pokud mělo ruku samo pojmenovat, vědělo jen, že se jedná o ruku 

s razítkem. Také bych doporučila hry různě obměňovat, vymýšlet různé alternativy a 

zapojit do toho i děti. Děti hra mnohem více bavila, pokud si mohly sami vymyslet na-

příklad koho budou představovat nebo když měly učit učitele. Vždy je velmi bavilo uči-

tele opravovat.  

Vždy by se měla rozvíjet orientace jako celek, je-li v určité specifické oblasti 

problém, je vhodné se zaměřit na konkrétní oblast. Naopak, pokud je vývoj v pořádku, 

je vhodné rozvíjet všechny oblasti - motoriku, prostorové vnímání, vnímání času, jed-

notlivé smysly jako jsou zrak, sluch a řeč. To vše je možné procvičovat zároveň a stačí 

jen přidat k jednotlivé hře něco navíc nebo jakkoliv jinak pozměnit. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo ověřit možnosti rozvoje a potencionální následky 

nedostatečného rozvoje prostorové orientace u dětí v předškolním věku. Především jsem 

se zaměřila na pravolevou orientaci v období těsně před nástupem do povinné školní 

docházky.  

V teoretické části práce jsem se věnovala základnímu vymezení dílčích funkcí, 

s větším zaměřením na prostorovou orientaci. Dále jsem se věnovala vývoji předškolní-

ho dítěte, školní zralosti a připravenosti, odkladu školní docházky a základnímu vyme-

zení specifických poruch učení. 

V empirické části jsem popsala realizovaný soubor aktivit stimulujících rozvoj 

pravolevé orientace, průběh jeho aplikace s dětmi předškolního věku a představila vý-

sledky vstupní a výstupní diagnostiky. 

Orientace v prostoru je především důležitá pro rozvoj matematických představ. 

Rozvíjet prostorovou orientaci je možné různým typem pohybových her, manuální čin-

ností, manipulací s předměty apod. Je to jedna z dílčích funkcí, jejíž správný a včasný 

rozvoj dokáže snížit riziko specifických poruch učení. Proto je velmi důležité se rozvoji 

dílčích funkcí dostatečně věnovat již v předškolním věku. Konkrétně orientaci 

v prostoru se nevěnuje příliš velká pozornost, přestože její narušení může zanechat ná-

sledky do konce života. Snažila jsem se tuto problematiku ve své práci shrnout a přiblí-

žit vše, co se tohoto tématu dotýká. Všechny dílčí funkce spolu souvisí a narušení 

v jedné oblasti může mít následky i v oblasti jiné. To platí i při jejich rozvoji, protože 

při aktivitách nerozvíjíme pouze jednu funkci, vždy alespoň krajově rozvíjíme i funkce 

jiné. 

Vše začíná již po narození, kdy svět vnímáme různými smysly. Do doby nástupu 

na základní školu je potřeba, aby dítě zjistilo velké kvantum informací a úkolem rodičů, 

učitelů a jeho okolí je poskytnout mu dostatečné množství podnětů. Doufám, že práce 



60 

 

 

 

 

pomůže v lepší orientaci u této problematiky a bude inspirací pro práci s dětmi nejen 

pro učitele mateřských škol, ale také pro rodiče předškoláků. 
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