
Univerzita Karlova v Praze 
Pedagogická fakulta 

Katedra školní a pedagogické psychologie 

PSYCHOLOGICKÉ OTÁZKY OSVOJOVÁNÍ PSACÍHO PSANÍ: 
KOGNITIVNÍ STRATEGIE, JEJICH VÝVOJ A ODLIŠNOSTI 

PŘI 
OPISU A PŘEPISU 

B A R B O R A A L B E R T O V A 

Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. MILOŠ K U Č E R A CSc. 

Diplomová práce 
Praha 2007 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené 

literatury. / 

V Praze dne fr.r?;. {ň. % J, 

2 



Děkuji především Doc. PhDr. Miloši Kučerovi, CSc. za poskytnutí cenných rad i 
podnětů a za vedení a konzultace při psaní diplomové práce. Velmi děkuji též 
pedagogickému sboru ZŠ Klánovice. Hlavní dík patří třídním učitelkám a asistentkám na 
1. stupni, jmenovitě Mgr.Ludmile Plesné, Mgr. Monice Kubíčkové, Mgr. Veronice 
Ramertové, Mgr. Lýdii Broukalové a Mgr. Lucii Pfrognerové, bez jejichž pomoci a 
vstřícnosti by práce nemohla vzniknout. Ondřeji Pánkovi děkuji za pomoc s elektronickým 
zpracováním a za psychickou podporu při psaní diplomové práce. V neposlední řadě děkuji 
PhDr. Marcele Churáčkové za přečtení a připomínkování diplomové práce. 

3 



ABSTRACT 
Title; Psychological Questions of Mastering Handwriting (script): Cognitives Strategies, 

their Development and the Difference during Copying and Transcripting 

The goal of this diploma thesis is to describe child development of handwriting at 

school. The text is divided in two passages - the theoretical one and the empirie one. 

We are mostly interested in the research, but the theory is important for 

understanding the context. The interface between handwriting (script) and the ability of 

writing /reading is that both are working in the symbolical mode. We are trying to explain 

specifícs of script and its effect on mental and motoric progress. Although the research is 

focused on the school development of handwriting, we mention some theories about the 

prehistory of written language (means in ontogenesis, children writing before school 

lessons) and its impact on standardized letters, writing. 

At the end of the theory context we are presenting usual stage of learning writing at 

school (preparing movement and graphic exercise, assumption of alphabet, development of 

writing ability). It is also necessary to make clear the forms of task in learning of writing -

copy, transeription and dictation. Copy means that pattern is also in script, so children just 

try to copy the same shapes of letters as are on the pattern. Transeription means that pattern 

is written in block letters, so child has to know the corresponding script letters (use 

memory, motoric memory of writing the shapes of each letter). When the text is dictated 

children are working just with phonological pattern. 

In our research we are using just the copying and transcripting (and an adequate 

patterns). Empirie research is divided into four parts. Experimental data are from an 

elementary school (lower classes). All these parts of the research are focused on writing 

process and cognitive strategies which are using by children during different stage of the 

development of handwriting. The data were obtained from children's exercise-book, 

observation of writing process and from results of speciál set up tests. 

The output of the first part of the research is creating four cognitives strategies (and 

their schematical representation) which are used by children during the development of 

writing process - repaint (most of the attention is centred to the motoric level), 

autodictation (important is the linguistic level - at first child read the pattern, then 

memorize it, recollect the graphic and then write). We divide autodictation in three forms -

by letters, by syllables, by words (with sense). In the other parts of the research we 

describe the procedures of each stratégy in details, the variance of the strategies in the 

development of handwriting and their regression according to the task. In conclusion the 

outputs are discussed with the other publication in the references. 
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1. ÚVOD 

Ve vyučování na prvním stupni, obzvláště v první a druhé třídě, je kladen velký 

důraz na osvojení si psaní1, čtení a počítání. Jedná se o dovednosti v dnešní době stále 

velmi důležité, ovlivňující začlenění jedince do sociálních skupin i celé společnosti. 

V podstatě lze říci, že, ať se doba i lidské společenství mění jakkoliv, trivium (čtení - psaní 

- počítání) vydrželo jakožto předmět školního učení od vzniku instituce školy až dodnes. 

Mění a vyvíjí se pouze metody výuky a naše pochopení podstaty procesu osvojovaní psaní. 

V odborné literatuře je, v souvislosti se školním osvojováním dovedností psát a 

čís t , více prostoru věnováno čtení. V případě metod výuky jsou často obě dovednosti 

spojovány. Toto propojení má určitou logiku - prostřednictvím obou se děti seznamují 

se symbolickým a sémantickým rámcem psaného a čteného, abecedy, slov, vět. Lze ale 

tyto dvě dovednosti metodicky spojovat? Již v první třídě jsou žáci , kteří výborně čtou, ale 

s psaním mají problémy či naopak. Výzkumy se v této oblasti zaměřují více na čtení. 

Panuje obecně rozšířený předpoklad, že děti při čtení i psaní čerpají ze stejných procesů a 

postupů. Nyní je důvod o tom pochybovat; předložením možnosti, že děti častěji čtou 

jedním způsobem a píší jinýrry vyvstaly mezi odborníky další zajímavé otázky ohledně 

vývoje obou dovedností (BRYANT, BRADLEY 1983) 

Pokud v literatuře najdeme hodnocení písemného projevu, zaměřuje se na rychlost 

psaní nebo vizuální kvalitu písma. Výstižně tyto normativní znaky písma shrnuje PENC 

(1961) - čitelnost, úhlednost, hbitost. Několik novějších publikací, z kterých je v práci 

hlavně čerpáno, se již zaměřuje na operace a kognitivní strategie, které děti používají při 

školním osvojování psacího písma, a snaží se co nejpodrobněji popsat, jak proces (dalo by 

se říci ontogenetický vývoj psacího písma) probíhá. 

Pojem kognitivní strategie je využíván hojně i v diplomové práci. Kognitivní 

strategie jsou zastřešujícím pojmem pro typy postupů při opisu a přepisu v prvopočátečním 

psaní (přestože všechny složky a kroky postupů nejsou pouze na kognitivní bázi). Jinými 

slovy se jejich prostřednictvím snažíme popsat, jak žáci při učení se psaní postupují. 

V práci je vyvozeno několik kognitivních strategií, jsou pracovně pojmenovány a každá 

z nich pod sebe shrnuje určitý sled kroků. 

1 Termín „psaní" je v práci používán jako ekvivalent pro „psací psaní". 
2 Práce se nezabývá tématem čtenářství či tvůrčího psaní, ani pochopením systému písma (ve smyslu foném 

grafém), ale pouze obdobím osvojování si psacího psaní. 
3 V práci je používáno termínu „žák" a „dítě" ve stejném významu. 
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Ve škole se děti učí, jak psát jednotlivá písmena, tvořit z nich slova, ale neučí se 

podstatě psaní; pochopení písemného záznamu řeči se formuje již před školní výukou psaní 

(VYGOTSKY 1983). Psychogenetická teorie Emilie Ferreirové považuje za základní 

předpoklad k osvojení čtení/psaní pochopení korespondence grafém - foném (určitému 

fonému odpovídá určitý grafém). Toto chápe jako primární v celém systému čtení/psaní 

(KUČERA, VIKTOROVÁ 1998). Empirická část práce je zaměřena výhradně na školní 

osvojování psacího psaní, tedy z pohledu teorie Ferreirové na sekundární oblasti systému 

písma. Cílem práce není snaha o pochopení, jak děti pracují při uchopování konvenčního 

písma, ale to, jak si osvojují a jaké kognitivní strategie (postupy) používají v jednotlivých 

etapách učení se psacímu písmu, jakožto specifické psychomotorické dovednosti. Výzkum 

probíhal na základě studia přepisu a opisu. 

Jak píše THOMASSEN a TEULINGS (1983), osvojování písma je percepčně 

motorickou činností. Pokud jej chceme studovat do hloubky, musíme se zabývat změnami 

„hardware" i „software", které stím souvisí. Zaměřit se tedy na základní struktury a 

operační procesy na různých stupních osvojovací fáze. Nejde pouze o hodnocení 

dovednosti na daném stupni, ale o kognitivní a fyzické aspekty zapojované v dané fázi. 

Diplomová práce se zaměřuje na kognitivní postupy4 („software") a jejich vývoj 

v souvislosti se zautomatizováním motorické složky realizace písmen.Autoři nevidí rozvoj 

dovednosti psát jako kontinuální proces - objevují se zde kroky, které umožňují přechod 

z jedné fáze do druhé. Pokud chceme vývoj psaní žáků na určitých stupních osvojení 

popsat, je nutné definovat postupy a operace pro tyto stupně. V práci se o to snažíme 

prostřednictvím navržených kognitivních strategií a popisem jejich využití žáky při psaní. 

Výzkumná část je rozdělena na čtyři části. Data byla získána ve školním roce 

2003/2004 a 2006/2007. Snažíme se o vyvození kognitivních strategií při školním učení se 

psaní, popsání jejich vývoje, propojení a přechodů mezi nimi. Vývoj je popisován hlavně 

v první třídě. Poslední část výzkumu, realizována ve druhé, třetí a čtvrté třídě, vychází 

z předpokladu, že na konci první třídy je převládající kognitivní strategií autodiktát. 

" ' vývojem struktury, průběhu a rychlosti autodiktátu. 

rrace se snaží proces osvojování psaní ve škole rozpracovat s využitím všech 

získaných dat a materiálů. Každá část výzkumu je samostatně metodologicky popsána pro 

upřesnění podmínek a prostředí, v jakých výzkum probíhal. Jednotlivé výsledky, 

interpretace a závěry jsou diskutovány s dostupnou odbornou literaturou. 

4 V práci používán termín „kognitivní strategie" 
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2. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce je kvalitativním rozborem procesu osvojování si psacího psaní 

v prvních ročnících ZŠ. Obzvláště je zaměřena na zmapování a popsání kognitivních 

strategií, které děti používají při osvojování si psacího psaní. Empirická část je rozdělena 

na 4 oblasti dat (4 části výzkumu). První tři části jsou kvalitativním výzkumem, čtvrtá část 

je částečně i kvantifikována. 

1. Teoreticky úvod se snaží čtenáře stručně seznámit s následujícími oblastmi: 

• vztahem psacího psaní k čtení/psaní; 

• stručným fylogenetickým vývojem písma; 

• prvky písma (trasémy), z kterých se skládá celé spektrum grafémů psacího písma; 

• vlivem předškolního psaní na psací psaní školní; 

• vývojem metodik výuky psaní v souvislosti se strategiemi osvojování; 

• popsáním fází a dalších aspektů školního osvojování psacího psaní. 

2. Cílem empirické části diplomové práce je popsat kognitivní strategie dětí, jejich 

prolínání a vývoj při prvopočátečním psaní (psacím psaní). 

K dosažení cíle empirické části diplomové práce byly vytyčeny následující úkoly: 

• vyvozování kognitivních strategií z typických chyb v přepisu a opisu (/. část 

výzkumu: Prostudování písanek - data z první třídy); 

• kasuistické případy 4 dětí a jejich individuální rozvoj psacího psaní - podrobné 

studium počátků osvojování psaní u konkrétních dětí - doplnění vývoje 

kognitivních strategií + důležitost osvojení všech prvků písmen (trasémů), 

význam motorických automatismů při psaní (II. část výzkumu: Kasuistiky - data z 

první třídy)\ 

• v jakých situacích jsou jednotlivé strategie nejvíce používány, jejich regrese dle 

typu úkolu (III. část výzkumu: Speciální cvičení - data z první třídy)', 

• vývoj strategie autodiktátu, jeho efektivita, kvalita a rychlost (IV. část výzkumu: 

Vývoj strategie autodiktátu - data z druhé, třetí a čtvrté třídy). 
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3. K PROBLEMATICE PSACÍHO PÍSMA 

3.1 PSACÍ PÍSMO VE VZTAHU K PSANÍ/ČTENÍ5 

Děti začínají psát v době, kdy už mají dobrou znalost, jak užívat mluveného jazyka 

(MARTLEW 1983). Vlastní výuka psaní bývá často spojována s výukou čtení, vyskytují se 

zde vzájemné interference. Obě dvě dovednosti se vztahují k pochopení vztahu mezi 

fonémem a grafémem, mezi zvukem a kódem (viz teorie Ferreirové In KUČERA, 

VIKTOROVÁ 1998). Zde je možné chápat psaní v širším slova smyslu, i jako tiskací 

písmo či symbol. Psací psaní je specifičtější - jeho osvojení je náročnější, na rozdíl od 

tiskacího, se systematicky vyučuje, nacvičuje. Ve srovnání s mluvenou formou jazyka je 

získání dovednosti psát pomalé a namáhavé, bez vztahu k bezprostřednímu 

komunikačnímu záměru (s výjimkou několika málo dětí, které umí psát dříve než číst) 

(CHOMSKY In MARTLEW 1983). 

Důležitost a užitečnost psacího psaní pro žáky je diskutované téma. Proč je nutné, 

aby si osvojovali psací písmo, proč nelze psát tiskacím a žáky tak nezatěžovat? Nyní je 

psací psaní na psaní/čtení relativně nezávislé6. Na jedné straně didaktici ani učitelé nemají 

úplně jasno, co a jak od žáků v psacím písmu požadovat, „...panuje zřejmě obava z 

nařčení školy ze samoúčelného drilu a zastaralosti krasopisu, toho kurióza krasopisu (ten 

u nás figuroval do svého zrušení jako samostatného předmětu v r. 1932)" (KUČERA, 

VIKTOROVÁ 1998, s. 143). Na druhé straně „...většina z nás také neodolá, aby 

neobdivovala obratnost čitelného písma, když na nás z něho ještě dýchá pisatelova hbitost 

(KUČERA, VIKTOROVÁ 1998, s. 143). Navíc při psaní rozvíjí žák své duševní 

schopnosti „...soustředěně vnímat, správně pozorovat a pozorované srovnávat (tvary 

písmen, velikost, proporce, vzdálenosti písmen a řádků atd.), cvičí postřeh, pěstuje paměť, 

zvláště pro tvary, pohyb a proporce, zpřesňuje své představy a rozšiřuje jejich okruh. 

V psaní se rozvíjí též fantazie žáků. Žák poslouchá rady a pokyny učitele, pracuje podle 

nich, získává vlastní zkušenosti a doplňuje a upravuje si je zkušenostmi ostatních žáků" 

(PENC 1961, s. 6-7). 

GURJANOV (1952) poukazuje na nutnost „...vycvičit děti i v rychlém psaní, jež by 

lépe odpovídalo mluvené řeči než pomalé psaní krasopisné" (GURJANOV 1952, s. 5). 

5 Chápáno jakožto pochopení vztahů jednotlivých fonémů a grafémů; psaní v této diádě může být tiskací 
6 a v genetické metodě (kterou zkoumaní žáci pracovali) obzvláště, neboť společně se čtením se v rámci 

zachování diády čtení/psaní píše první pololetí 1.ročníku pouze velkým tiskacím písmem (s psacím se 
začíná v únoru) 
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Počet písmen v abecedě není veliký a naučit děti čitelně psát by se mohlo na první pohled 

zdát jednoduché. Při vyučování psacího psaní se však setkáváme s mnoha potížemi, někteří 

žáci i přes množství zařazených cvičení píší pomalu a nečitelně (GURJANOV 1952). 

Složitost osvojení si psacího psaní jako funkčního kódu je zřejmá i z množství 

literatury věno varech/jeho didaktice, kritériím hodnocení. Je tedy velmi pravděpodobné, 

že se zde zapojuje více kognitivních, percepčních i motorických funkcí než u písma 

tiskacího. Jeho osvojení je jistě náročné. Pokud však již je úkon psacího psaní zafixován, je 

velmi efektivní a využívaný velkou většinou žáků. A to i v případě, že mají možnost volby 

(mezi psacím a tiskacím písmem - např. v zápiscích v sešitě). Otázkou je, jak dalece volbu 

žáků ovlivňuje tlak školy psát psacím písmem na prvním stupni. Roli hraje i fakt, že pokud 

píší pět ročníků převážně psacím písmem a tiskacím minimálně, není to poté úplně 

vyrovnaná volba, z jejíchž výsledků by se dalo usuzovat na efektivitu psacího a tiskacího 

písma jako takového. 

Význam psacího psaní ve vztahu k psaní/čtení má zvláštní postavení i z pohledu 

laické veřejnosti ke školním dovednostem. Čtení se jeví okolím upřednostňované i z běžné 

situace žáka prvního ročníku. Věty rodičů typu: „Tak nám ukaž, jak hezky čteš! Ukaž, jak 

už umíš číst!" jsou mnohem častější než tytéž ohledně psaní. I ve společném čtení („Pojď 

budeme si spolu číst.") je jiný náboj než ve společném psaní (pokud to vůbec lze 

srovnávat). Společensky jsou obě dovednosti důležité, každá jiným způsobem. I KUČERA, 

VIKTOROVÁ (1998) ve shrnutí výzkumu z první třídy píší, že samo dítě chápe čtení a 

psaní jako dva rozdílné procesy. Spojitost vzniká až ve škole. Zpočátku výuky je ale dítě 

vedeno spíše k rozdělení obou konceptů - ve čtení se celkem rychle začnou orientovat, v 

psaní je progrese pomalejší. 

3.2 HISTORICKÝ VÝVOJ PÍSMA 

Psaná forma jazyka se v dějinách lidstva vyskytuje až na určitém stupni vývoje, 

asi 4 tisíce let před Kristem (PARDEL 1966). Písmo je abstrakce, prostředek reprezentace 

jazyka skrze sekundární symbolismus, kde znaky znamenají slova, která zastupují objekt a 

události v reálném světě (VYGOTSKIJ 1962). Studium vývoje písma je náročná vědní 

oblast, zasahují do něj historické, kulturní a společenské kontexty. Za dobu vývoje písma 

vzniklo několik jeho forem. V historii bylhméně dokonalé formy písma vytlačeny 

dokonalejšími a pokrokovějšími soustavami. (I 
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Písmo se začalo vyvíjet z kreseb. Nejprve vznikalo v určité nezávislosti na 

hláskové řeči. Z piktogramů (obrázkového písma) se kombinací různých znaků dospělo 

k ideogramům (znázornění celého pojmu) (PARDEL 1966). 

3.2.1 Vývoj písma před zavedením latinky 

V historii písma lze nalézt jeho různé druhy a formy. V amerických indiánských 

kulturách se vyskytovalo písmo uzlové (obr. la). Jednalo se o znaky formou uzlů na laně. 

Ve starověkém Egyptě se objevila soustava písma obrázkového (hieroglyfy- obr. lb). 

Jeden obrázek znamenal celé slovo nebo dokonce pojem. Stále existují ještě nerozluštěná 

písma - např. písmo formou zářezů do dřevěných destiček obyvatelstva Velikonočních 

ostrovů. Na území Mezopotámie se vyvinulo a dlouho používalo písmo klínové. Psalo se 

tvrdým předmětem sloužícím jako rydlo do kamene nebo hliněné destičky. V Číně se 

začalo psát štětcem. Dnešní čínské znaky jsou vlastně zjednodušené kresby. Dříve se 

jednalo o písmo ideografícké, dnes mají znaky funkci spíše fonografickou - označují 

slabiky či části slov (BANAŠ 1977). 

Obr. 1: Písmo uzlové (a); písmo obrázkové - hieroglyfy (b) (BANAŠ 1977) 

Psaná řeč se oprostila od jednoduchého znázorňování podobnosti se skutečností 

zavedením soustavy hlásek, fonémů, a soustavou vizuálních znaků, grafémů. Tak se mohlo 

písmo vyvinout v dokonalý a přesný nástroj vyjadřování a rozvoje lidského poznání 

(PARDEL 1966). 
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U nás dnes píšeme latinkou, „...název pochází od latinského jazyka, ve kterém se 

toto písmo vyvíjelo a jemuž nejdříve sloužilo" (PENC 1961, s. 11). 

3.2.2 Stručný vývoj psací latinky 

Latinská abeceda je ustálena asi od 2. století př.n.l. Původním vzorem dalším 

typům latinky byla tzv. římská kapitolka. Název pochází od nápisů vytesaných na 

tehdejších stavbách, např. římském Kapitolu. Římané psali pouze verzálkami, tzn. svisle 

psanými písmeny velké abecedy, s kterými se setkáváme i dnes (LOUKOTKA 1946). 

Malá tiskací abeceda se od starověku vyvíjela ještě dlouhou dobu. 

Tvarový vývoj písma záleží na více faktorech, „...především na materiálu a 

nástrojích, dále na rychlosti psaní, z níž vyplývá snaha po úspornosti tahů při psaní 

písmen a slov" (PENC 1961, s.l 1) Tvarově různé písmo vzniká rytím trojhrannou hůlkou 

do hlíny, jinak rydlem do voskové desky či psaní brkem či štětcem na pergamen. Až do 

roku 1450, kdy byl vynalezen knihtisk, se všechny knihy a listiny psaly i rozmnožovaly 

(opisovaly) ručně. Písaři byly nuceni stále k rychlejšímu písmu a tudíž ho zjednodušovali 

(PENC 1961). Původně hranatá písmena, psaná více tahy se obloukem zjednodušovalo. 

Zaoblením se na počátku 5. století n.l. vyvinulo písmo unciální. Z důvodu větší 

diferenciace se začaly vertikální čáry přetahovat nad nebo pod normální výšku ostatních 

písmen, tím se v 6. století n.l. začalo používat písmo označované jako polounciála 

(BANAŠ 1977). 

Římská říše ovlivnila svou kulturou i společnosti vznikající po jejím rozpadu. 

Naznačený vývoj písma pokračoval hlavně za vlády Karla Velikého v 9. století. Na území 

jeho říše docházelo k velkému rozkvětu písemnictví. V klášterech se opisovali náboženské 

texty i řecká a římská literatura. Při přepisování se ustanovilo, že první písmeno v odstavci, 

na stránce nebo ve slově se věnovala pozornost. Tato písmena se zdobně vykreslovala a 

používala se pro ně písmena římské kapitálky. Ostatní písmena se psala jednodušeji a byla 

velikostně menší, písmo bylo nazýváno karolinská minuskule. Vznikla velká a malá 

abeceda tak, jak je používána dodnes (BANAŠ 1977; PENC 1961). 

Obr. 2: Vývoj písma od římské kapitálky po karolinskou minuskuli (PENC 1961) 
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Ani po vynalezení knihtisku7 neztratilo ručně psané písmo na významu. Zvýšily se 

nároky na rychlost písma, což se projevilo ve dvou znacích - písmo se ze stojatého 

naklonilo ke směru řádku a spojila se písmena ve slově, což umožnilo písařům psát 

rychleji. Takovémuto písmu se říká kurzíva. Kurzíva vznikla v 15. století, v období 

renesance, renesanční kurzíva, přímo předchází novodobé rukopisné písmo (PENC 1961). 

Z renesanční kurzívy se vyvinulo více forem písma používaných v Evropě, např. kurent 

nebo švabach. Do našich škol byla latinka, jak ji známe dnes, zavedena důsledně v roce 

1849. 

Psací písmo vyučované dnes ve školách je v podstatě „.. .písmo tiskací, 

přizpůsobené přirozenému a hospodárnému pohybu ruky, tvaru a funkci psacího nástroje a 

vlastnostem psacího materiálu. Tak se z tiskacích písmen vytvářejí písmena psací, 

z tiskacích prvků psací prvky. Kruh píšeme v naklonění jako ovál, kruhové oblouky 

tiskacích písmen jako oválné oblouky. Všechny přímky velkých tiskacích písmen se píší 

v rukopise prohnuté s přirozeným - neúmyslným- přítlakem jako hadovky a vlnovky" 

(obr.3) (PENC 1961, s. 14). 

Obr. 3: Velká a malá tiskací a psací abeceda (PENC 1961) 
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7 Základem velkých tiskacích písmen byla římská kapitálka, malých karolinská minuskule (PENC 1961). 
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3.3 TVAROVÉ PRVKY PÍSMEN LATINKY (TRASÉMY) 

Odklonem písma od krasopisu a směřováním k osobitému rukopisu se zároveň 

pozornost v písemném projevu přesouvá z optického vzhledu písma na zdůraznění 

motoriky ruky. Hodnocení písma již není tolik zaměřeno na jeho „stejnost" se vzorem, ale 

na podmínky vzniku jednotlivých písmen. Systematická školní výuka se zaměřuje na 

pozici těla při psaní, pozic rukou, nohou, celkové sezení, úchop psacího náčiní a na 

provádění psacího pohybu jednotlivých písmen - plynulost pohybů, správné provedení 

jednotlivých tahů (KUČERA 2005). 

Můžeme říci, že psací písmo má svou vlastní „gramatiku" - pravidla vzniku a 

tvoření písmen, jejich spojování. V souvislosti s gramatikou psacího psaní zavádí 

KUČERA, VIKTOROVÁ (1998) terminologii gestému, trasému a grafému. Grafém je 

vizuální symbol konkrétního písmene, to, jak písmeno nebo jeho části vypadají. Trasémy 

jsou myšleny prvky písma, které se nacvičují před vlastním nácvikem písmen, včetně 

výběru a kombinace těchto prvků do písmen. Informují o způsobu provedení grafémů. 

Jedná se o správné zapojení prvků v čase při procesu psaní písmene. Správné provedení 

trasému písmene je v podstatě správný grafomotorický průběh pohybu při psaní 

konkrétního písmene. 

Zavedením dalšího pojmu, gestému, se vysvětluje podstata některých přípravných 

cvičení (vzdalujících se od budoucích trasémů písmene) a později osobitého rukopisu 

(vzdáleného od školních vzorů písmen). „Hlavní pojmový zisk z gestému ale spatřujeme 

spíše v posunu do jiné roviny než v projevení se na téže rovině jako trasémy a grafémy: je 

to rovina gest, jejichž nezávislost se ukazuje v interpretacích trasémů- můžeme někdy 

konstatovat, že realizované odchylky od správných trasémových tvarů, které jsou třeba 

(čistě měřícím způsobem uvažováno) dosti velké, snášíme, pokud jsou prohloubením 

principu gesta; zatímco naměřená malá odchylka, která jde proti němu, křičí (např. pravý, 

tj- vzestupný oblouk malého psacího i se může blížit až části kružnice, ale to není tak zlé, 

jako když by se- třeba jemně- naznačoval levý oblouk:)" KUČERA, VIKTOROVÁ 1998, s. 

148). Zjednodušeně řečeno, z pohledu gestému je možné spíše respektovat neúměrné 

zdůraznění podstaty tvaru, než tvarově třeba jen drobně odchylný obrazec, který ale popírá 

hlavní rysy vzoru. Pokud vezmeme v úvahu přeložené myšlenky, lze na obrázku 4 spíše 

tolerovat špatně napodobený vzor označený zeleně než modře. 
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Obr. 4: Nacvičování prvků písma - gestémy 
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„Písmo vzniká jako stopa pohybu ruky..." (PENC 1961, s. 24) Anatomická stavba 

horní končetiny umožňuje nejsnadněji provádět krouživé pohyby. Za prvotní gestém je 

tedy možné považovat kružnici. Písmena latinky se skládají pouze z omezeného množství 

prvků písmen (trasémů -obr. 5), které se opakují ve více grafémech (BANAŠ 1977). 

Původní trasém kružnice je ovlivňován dalšími aspekty - svalstvo ruku se 

snadněji addukuje8 než abdukuje9 a vlastní tíže ruky má tendenci protahovat pohyb dolů. 

Kružnice se ve svislém směru protahují - vznikají ovály, dle směru ruky buď levotočivé 

nebo pravotočivé. Pohybuje-li se ruka píšící ovály ve směru řádku, ovály se rozvíjí, 

formují se kličky, dle typu oválu horní (z levotočivých), dolní (z pravotočivých). Pokud 

se pohyb ruky po řádku zrychlí, ovály se zužují, až protisměrné taky splynou v jednu stopu 

- vzniká krycí (vratný) tah. Na konci krycího tahu se pohyb zastavuje, aby bylo možné 

změnit směr. Výslednou grafickou stopou jsou oblouky; kroužením doprava vznikají horní 

oblouky (girlandy), doleva dolní oblouky (arkády). 

Nakloněním papíru do správné psací polohy (mírně doleva) a provedením 

oblouků se mění jejich sklon vzhledem k ose řádku, výsledkem jsou zátrhy horní a dolní. 

Jejich spojením vzniká zátrh složený. 

Spojnicí mezi levo- a pravotočivým oválem je hadovka (hadovkou je i 

srdcovka). Stejným způsobem vzniká vlnovka, která je ležatá. Kromě úplných oválů se 

v našich psacích grafémech objevují i jejich části - oblouky levé (vypouklé doleva) a 

oblouky pravé (vypouklé doprava). Některá velká písmena začínají nebo končí závitem. 

Pro upřesnění psacího pohybu, tvarů a napojení jednotlivých písmen se 

specifikují ještě obraty, jimiž měníme směr pohybu. Rozeznáváme obraty obloučkové, 

kličkové a ostré. Háčky nepíšeme pouze volně nad písmeny, ale i spojené s písmeny (př. 

9 smršťuje směrem k tělu 
natahuje směrem od těla 
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b, v). Pro spojování písmen se využívá též spojovacích čar, což jsou vlastně protažené 

koncové a počáteční tahy spojovaných písmen (BANAŠ 1977; PENC 1961). 

Obr. 5: Tvarové prvky písmen (trasémy) (PENC 1961) 
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ovál kličky oblouky 
levoloí ívý horní dolní (girlandy) 

0'0 QWLUJJ 
dolní j ^ y / s l o ž e n ý ^ ^ ^ ^ / zátrhy horní 

O C K 

hadovka srdcovka vlnovka 

oblouk 

í3 
dvojoblouky 

Y (FT 

o' JJ 
závit 

levy pravý počáteční koncový 

obraty 
obloučkový kličkový ostrv 

Spektrum zde popsaných trasémů stačí k přesnému vymezení všech písmen velké 

i malé abecedy. PENC (1961) uvádí několik ukázek složení grafémů zjednotlivých prvků 

písmen (obr. 6): 

Písmeno „ a " - složeno z oválu, k němuž je ostrým obratem těsně připojen dolní zátrh tak, že v místě spojení 
vzniká krycí tah. 

Písmeno „ f " - začíná horní kličkou, která přechází v dolní kličku, ke koncovému tahu je malým kličkovým 
obratem připojen háček. 

Písmeno „ R " - začíná hadovkou, pokračuje vzhůru levým obloukem, k němuž se kličkovám obratem 
připojuje hadovka. 

Obr. 6: Rozklad písmen v jednotlivé tvarové prvky (PENC 1961) 

(UOL/ 

17 



Úkolem přípravného období ve výuce psaní je seznámit se se základními tvarovými 

prvky písmen. I ve fázi vlastního nácviku písmen se stále před každým písmenem vracíme 

kprvkům daného písmene, kjejich procvičení a uvolnění psacího pohybu vdaných 

trasémech. Učitel musí bezpečně ovládat všechny prvky písmen, aby mohl „...dětské 

písmo analyzovat, srovnávat je s předepsanými vzory, a tak nalézat chyby žáků v písmu a 

jejich podstatu, aby uměl tyto chyby žákům objasnit srovnáním se vzory písma a konečně, 

aby jim mohl ukázat a vyložit, v čem záleží správné napsání toho či onoho písmena, slova 

apod." (PENC 1961, s. 26) 

Osvojení si jednotlivých trasémů písmen je základem psacího psaní. Pokud žák 

ovládá všechny prvky písmen, je schopný napsat bez problémů jakékoliv písmeno, i to, 

které ještě nebylo vyučováno. Schopnost realizovat prvky písmen výrazně rozvíjí 

grafomotoriku dítěte, umožňuje mu bezpečně si osvojit celé spektrum velké i malé psací 

abecedy. 

3.4 PŘEDŠKOLNÍ PSANÍ A OSVOJENÍ KONVENČNÍHO PÍSMA 

Do procesu osvojování si psaní zasahuje i psaní předškolní (LURIA 1983; 

KUČERA,VIKTOROVÁ 1998; DE GOÉS, MARTLEW 1983) ve smyslu psaní ještě před 

seznámením se sjeho formálními zásadami. Problematikou pochopení psaného kódu se 

zabývá i psychogenetická teorie Emilie Ferreirové. Ferreirová postuluje etapy vývoje dítěte 

ve vztahu k pochopení systému konvenčního písma, vztahů grafémů - fonémů. Její závěry 

pochází z rozsáhlého empirického výzkumu provedeného v Mexiku. Stěžejní jsou tři etapy. 

V presylabickém období dítě rozlišuje kresbu a obrázek. Dětská koncepce zde 

předpokládá, že pokud se různě čte, musí se i různě psát. Pro různá slova dítě užívá různé 

značky a jelikož je množství pro ně dostupných značek omezené, lze nacházet v zápisech i 

jejich kombinace. Rozdíly v zápisech jsou tedy tvořeny počtem značek, jejich pořadím a 

tvarem. Psaní v presylabickém stádiu je stále globální, nerespektuje vztah mezi částmi 

zvuku a částmi grafiky (obr.7). K výraznému zlomu dochází v stádiu sylabickém. Dochází 

k uvědomění korespondence mezi rozdíly zvuku a rozdíly jejich grafického zobrazení. Děti 

v tomto stádiu používají jednoho grafického znaku k zápisu slabiky (obr.8). Nejvyšším 

stádiem (alfabetické stádium) je pochopení korespondence grafém - foném (určitému 

fonému odpovídá určitý grafém - obr.9). To chápe jako primární v celém osvojování si 

čtení/psaní (KUČERA, VIKTOROVÁ 1998). 
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Obr. 7: Presylabické stadium - „psaní diktovaných vět" (LURIA 1983) 

Čmáranice v rámečku byla napsána 
před diktátem 
Diktované věty: 

1. There are many stars in the 
sky. (Na nebi je spousta 
hvězd.) 

2. There is one moon. (Je tam 
jeden měsíc.) 

3. I have thirty teeth. (Mám 
třicet zubů.) 

4. Two hands and tvo legs. (Dvě 
ruce a dvě nohy.) 

5. A large tree. (Velký strom.) 
6. The car runs. (Auto jede.) 

Obr. 8: Sylabické stádium (KUČERA, VIKTOROVÁ 1998) 

a o 
Ca - fO 

/ (&CL 

4u - u - r o v. 

Slova: 
G A - T O - kočka 
MA-RI-PO-SA-motýl 
CA-BA-LLO-kůň 
PE-EZ - ryba 
EL GA-TO BE-BE LE-CHE -
kočka pije mléko 
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Obr. 9: Alfabetické období (KUČERA, VIKTOROVÁ 1998) 

P - l - Ň - A 
c A-C-A-B -A -z -A 

o 
^ O O 
r - A . H . 

° ° 

A _ 
K 

Slova: 
P-I-Ň-A - ananas 
C-A-L-A-B-A-Z-A - tykev 
C-E-B-O-LL-A - cibule 
P-A-N - chleba 
(EL) G-A-T-O C-O-M-E P-A-N - kočka jí 
chléb 

Je až překvapující, s jakou rychlostí si dítě osvojí komplexní techniku psaní, která 

vznikala v tisíciletí kulturního vývoje. Dle LURII (1983) je to možné, jelikož během svého 

vývoje, ještě před zahájením školní docházky, se dítě učí a asimiluje množství technik 

vedoucích ke psaní. To dítěti umožní mnohem snáze uchopit koncept a techniku 

konvenčního psaní. Navíc je možné se odůvodněně domnívat, že před školním psaním, 

během své individuální prehistorie, si dítě rozvinulo množství primitivních technik, které 

jsou obdobné konvenčnímu písmu a mohou plnit i stejné funkce. Při školní výuce psaní 

jsou tyto techniky vytlačeny kulturně uznávaným, ekonomickým systémem písma. I přesto 

jsou časné techniky důležitým vývojovým stádiem. Význam předškolních technik psaní 

zdůrazňuje i Ferreirová jako plnohodnotnou a nezbytnou etapu vývoje psaní a potvrzuje to 

svou periodizací (FERREIROVÁ In KUČERA, VIKTOROVÁ 1998). 

V předškolním psaní a jeho vývoji lze spatřovat určitou analogii s vývojem písma 

v historii. Nejprve jsou zápisy obrázkové, zaměřují se na podobu se skutečností (LURIA 

1983), může vyjadřovat vlastnosti zapisovaného. Dále přichází určitý systém znaků, 

kterým jsou slova zapisována bez vztahu k fonetické rovině slova, později již se vztahem 

ke zvuku slova a počtu slabik. Nakonec se vytváří systém znaků ve smyslu grafém -

foném, který neodpovídá konvenčnímu písmu, ale je silným prekurzorem jeho osvojení. 

V některých bodech lze ve vývoji dětského písma nalézt určitou podobnost s fylogenezí 

písma. Jako se do ontogenetického vývoje mnoha motorických schopností člověka promítá 

fylogeneze, stejně tomu může být i u takových kognitivních funkcí, které jsou 

s motorickými v úzkém vztahu. 
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3.5 VÝUKA PSACÍHO PSANÍ 

3.5.1 Metody ve školní výuce psaní s důrazem na metodu genetickou 

Psaní (psací psaní) je vyučováno v rámci českého jazyka10. Psaní se samozřejmě 

zdokonaluje a cvičí i mimo školu. Grafická kultura jako taková byla vždy spojena 

s institucí školy (GOODY 1987). 

Přestože čtení a psací psaní jako osvojené dovednosti jsou spojovány, rozdělení 

jejich výuky je vidět již v dějinách metod čtení a psaní. Jsou zachyceny odděleně 

(KUČERA, VIKTOROVÁ 1998). Většina autorů dělí metody na metody ve výuce čtení a 

metody ve výuce psaní. Psaní můžeme teoreticky rozdělit na techniku psaní a psaní textů, 

popřípadě pravopis. Technikou psaní je myšleno „...tzv. napisování, tj. psaní bez 

souvislosti se čtením a s písemnou kompozicí a poměrně i bez ohledu na pravopis...hlavně 

nás zajímá zvládnutí psací latinky, tj. vázaného písma, jehož technikou se ideálně napíše 

celé slovo jedním tahem" (KUČERA 2005, s. 409). Metody psaní mají některé didaktické 

rysy společné s metodami čtení", ale obsahují i postupy úplně originální - metoda 

taktovací, fyziologická (KUČERA, VIKTOROVÁ 1998). 

Metody psaní jsou historicky podmíněny, jsou spojeny s vývojem písma - abecedy 

a školské předlohy. SANTLEROVÁ (1995) uvádí pro české písmo tři základní školské 

předlohy: 

1) založená na metodě mechanické (napodobování) - předloha z roku 1876; 

2) založená na metodě analyticko-syntetické (nácvik jednotlivých tvarů písmen, 

zvýšená zdobnost) - předloha z roku 1902; 

3) založená na metodě fyziologicko-psychologické (důraz na funkčnost, na psací 

pohyb) - předloha z roku 1932. 

Ve vyučování psaní bylo v historii s větším či menším úspěchem použito více 

metod. Nejstarší metodou používanou i na našich školách je metoda napodobování tvaru 

(dle PENCE 1961) a dle SANTLEROVÉ (1995) metoda kopírovací12. Metodou 

kopírovací se pracovalo již v sumerských chrámových školách i školách řeckých a 

římských. Žáci dostali tabulky s vyrytým vzorem písmene, po písmenech objížděli rydlem 

tak dlouho, dokud si tvar neosvojili. Poté tvary napodobovali do vosku a nakonec barvou 

10 , 
v 1. třídě jsou 2 hodiny Cj denně - čtení + psaní. Ve výzkumných třídách se písanky systematicky 

využívaly v 1. a 2. třídě. Ve 3. byly žákům pouze kopírovány některé stránky - přepis a psaní dle otázek a 
u "kolu, opis již nebyl používán. 

Někdy mají společné i názvy - např. SANTLEROVÁ (1995) uvádí v obou kapitolách metodu analyticko-
12 syntetickou, globální, syntetickou. 

Podle bližšího popisu obou metod je jasné, že se jedné o tentýž postup, odlišnost je pouze terminologická. 
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na dřevěné tabulky (SANTLEROVÁ 1995). U nás žáci dostávali tabulky s předepsaným 

písmenem, řádkem abecedy. Při psaní perem písmeno nejdříve obtahovali suchým perem, 

později inkoustem. Písmena se cvičila v abecedním pořádku. Žáci pracovali samostatně 

bez jakéhokoliv vedení a výkladu. Hygienickým návykům při psaní13 se nevěnovala 

zvláštní pozornost. Učitel pouze opravoval písmo a ořezával brky (PENC 1961). 

Ze strany učitele se dle SANTLEROVÉ (1995) později objevilo zlepšení, když 

učitel vedl žákům ruku. Z hlediska metody byla v polovině 19.století pokrokem práce „od 

snadného k těžšímu". Cvičily se i prvky písmen, poté písmena dle gradientu jejich grafické 

obtížnosti. Učitel píše písmena na tabuli, vysvětluje, jak jednotlivé prvky vznikají (PENC 

1961). 

Do výuky psaní zasahovali i aspekty z metod čtení. Roku 1820 se objevuje metoda 

syntetická odpovídající stejné metodě ve výuce čtení. Objevuje se zde již několik fází ve 

výuce psaní - kresebná příprava a cvičení prvků písma. Dále následovalo psaní perem do 

složité liniatury. Důraz byl kladen na zdobnost tvarů a na jednotlivé prvky písmene. Byli 

vydány různé tvary pro jednotlivé stupně, náročnost se zvyšovala (SANTLEROVÁ 1995). 

V roce 1937 se objevila metoda pauzovací. Žáci si jako podložku pod papír 

vkládali silně napsaný vzor. Vzor obtáhli, posunuli papír vlevo a tímto způsobem 

postupovali až dopsali celý řádek, stránku. Zastánci pauzovací metody věřili, že písmo 

žáků bude velmi přesné, pokud budou mnohokrát písmena obtahovat (SANTLEROVÁ 

1995). 

Metoda taktovací vznikla ve snaze zlepšit didaktické metody psaní. Jejím autorem 

je Francouz Audoyer. Principem metody je určování tempa psaní učitelem. Žáci psali 

jednotlivé tahy, písmena i slabiky podle diktátu. Učitel buď počítal nebo jednotlivé psací 

pohyby vymezoval jejich popisem (PENC 1961). Při užití metody taktovací se vše konalo 

na povel, nejen psaní, ale i hygienické návyky. 

Pokrokové prvky lze nalézt v metodě fyziologické (Carstairsova metoda) z první 

poloviny 19.století. Podstata je v soustavném cvičení svalů podílejících se na psaní (pohyb 

ramene, pohyb ruky a předloktí, pohyb ukazováčku, prostředníčku a palce) 

(SANTLEROVÁ 1995). Carstairs vynechává složité liniatury a snaží se soustředit na 

Přirozený pohyb. Využíval zajímavých pomůcek, např. „pásky (ligatury), smyčky ze šňůry 

Pro předloktí, které byly zavěšeny na stropě (,talantograf)u (KOHOUTEK 1968, s. 39). 

Záci se nejprve učily psát 19 prvků písma, teprve poté je skládali v písmena 

Hygienickými návyky při psaní je myšlen správný úchop, držení těla při psaní, natočení psací plochy atd. 
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(SANTLEROVÁ 1995). Metoda se zaměřuje i na správné sezení a lehké držení pera 

(PENC 1961). 

Před 1 .světovou válkou byly snahy o reformu výuky psaní intenzivní. K aspektu 

fyziologického přístupu se přidal aspekt psychologický. Prosazoval se individuální rukopis 

žáků, důraz byl kladen na plynulost a správné návyky při psaní. SANTLEROVÁ uvádí 

požadavky osnov z roku 1915: „...psáti zřetelně a pokud možno pěkně i přiměřeně rychle. 

Rádnému sezení, správnému držení těla a správné poloze sešitu..." (SANTLEROVÁ 

1995). Reformní snahy byly úspěšné, prosadila se jen jedna linka, byla normalizována 

československá latinka. Hlavními zásadami byla jednoduchost, čitelnost a vazebnost. Psací 

latinka byla odvozována od latinky tiskací (SANTLEROVÁ 1995). 

V metodě globální se neprocvičují izolovaná písmena, vychází se od celků jako při 

čtení. Již od počátku se píší jednoslabičná slova a krátké věty. Žáci napodobují pohyb 

učitelovy ruky při psaní na nelinkovaném papíře. Metoda má dobrý vliv na individualitu 

žákova psaní, na plynulost (PŘÍHODA 1934). Pozdější zkušenosti s globální metodou její 

výhody zpochybňují. „Zřetel k individualitě písma se zdá předčasný..." (PENC 1961, s. 

67). 

V součastné primární škole je výuka prvopočátečního psaní realizována převážně 

analyticko-syntetickou nebo genetickou metodou (WILDOVÁ 2002). V metodě 

analyticko-syntetické je důraz kladen na hygienické návyky při psaní. Období nácviku 

psaní předchází nejrůznější cvičení a hry na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, 

následuje psaní prvků jednotlivých písmen. Vlastní psaní začíná psaním zvuků zvířat jako 

slabik a jedno a dvouslabičných slov. Žáci napodobují učitelův vzor (SANTLEROVÁ 

1995). Výuka psaní je členěna na tři období - přípravné období, psaní písmen, psaní slabik, 

slov, vět (WILDOVÁ 2002). 

Metoda genetická je rozpracována podrobněji, neboť podle ní pracovali všechny 

výzkumné třídy. Metoda má svá specifika, která mohla výsledky výzkumu ovlivnit. Jsou 

zde uvedeny hlavní body z genetické metody. 

3.5.1.1 Specifika genetické metody v programu „Začít spolu" 

„Začít spolu" je vzdělávací program s důrazem na individuální přístup k dítěti, na 

partnerství školy a rodiny. V ČR je na základních školách praktikován od roku 1996. 

Metodika programu klade důraz na integrovanou tématickou výuku, projektové vyučování 
a rozvíjení klíčových kompetencí žáků (KARGEROVÁ, NĚMEČKOVÁ 2002). 
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V programu má svá specifika i výuka čtení a psaní. Postupuje se genetickou 

metodou, posiluje se důležitost vztahu mezi mluveným a psaným jazykem. Genetická 

metoda nácviku psaní se prolíná s nácvikem čtení. Aby nebyl narušen přirozený vztah 

čtení/psaní, jsou děti od prvních hodin vedeny k psaní hůlkovým písmem. Zapisování při 

čtení je výhodné a navíc zápis hůlkovým písmem je i přípravou na psací písmo. Dítě si 

zvyká orientaci v liniatuře, trénuje se úchop, správné sezení a ruka se uvolňuje. V září a 

říjnu je zápis hůlkovým písmem kombinován s uvolňovacími kresebnými cviky 

(WAGNEROVÁ 2002). 

Pro grafomotorická cvičení je možné využít pracovních listů (Moje první psaní pro 

1. ročník základních škol, Procházková Eva, vydala: Nová škola 2006). S výukou psacího 

psaní se začíná v únoru. Děti v té době již čtou a píšou hůlkovým písmem všechna 

písmena. Využívají se písanky modifikované pro genetickou metodu (Písanky 1-4, 

Muhlhauserová Hana, vydala: Nová škola 2006 - obr. 10 Písanky 1-5, Wagnerová Jarmila, 

vydal: SPN 2000 - obr. 11). 

Obr. 10: Písanka 1 - Nová škola, ukázka nácviku „«" 

PÍSANKA 1 
PRO 1. ROČNÍK z á k l a d n í ŠKOLY 

má Špičku, mističku, 
připojíme ručičku. 

AU A!/ V • ) •• .' r/n 'M/ 
• AL / jjy WS //. ' " • '// <{/ 4/ 
M/ Ů^jf •' /> '/' ' Ijsásk/AL' 
M-JUJ/J!/ '-''(//Míl 
H •'A/ AJ 4.LJLL 

Obr. 11: Písanka 1 - SPN, ukázka nácviku „w" 

u u u 

MSJl/JU/ lA/ 

S J 7 71 T 

° ' o 
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ů/ -> crz-r^-
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V hodinách psaní se žák seznamuje s písmenem z různých úhlů. Například se 

probírá písmeno „m". Učitelka předepíše písmeno na tabuli a ptá se dětí, jaká znají slova 

začínající na M. Poté děti chodí k tabuli a každý si zkouší písmeno obtáhnout. Učitelka 

sleduje, zdaje pohyb při psaní plynulý a zdaje správná geneze tvaru. Poté se píše do 

písanek. Pedagog dohlíží na hygienické návyky a provedení grafému. Na závěr dostanou 
J A* 'T • 

děti za úkol doma napsat větu, kde by všechna slova začínala na M. 

3.5.2 Proces osvojování psacího psaní ve škole 

Pro osvojování si psacího psaní, graficko-motorické složky, je nutná systematická 

výuka a cvičení. Jedná se o složitou psychomotorickou aktivitu, která podmiňuje 

všeobecné zrání nervové soustavy a intelektové aktivity jedince, vývin psychomotoriky 

v koordinaci pohybů, zrání a vývoj pohybů ruky, zápěstí a prstů (PARDEL 1977). 

Naučit děti psát je náročný pedagogický úkol. V procesu vyučování psaní musí 

učitel vyřešit otázky související s organizací práce, vytvořit vhodné prostředí. Žáci si 

osvojují širokou škálu návyků a dovedností. BANAŠ (1977) dělí tyto dovednosti do čtyř 

okruhů: - pracovně-technické návyky 

- grafomotorické návyky 

- ortografické návyky 

- návyky logického myšlení a vyjadřování se 

Pracovně-technickými návyky jsou v podstatě myšleny hygienické návyky při 

psaní; používání pomůcek, správná poloha těla, vhodné držení pomůcek. Pokud je učitel 

nedůsledný již v první třídě, hrozí vytvoření nesprávných návyků, které ovlivní kvalitu i 

kvantitu dovednosti psát v budoucnu (BANAŠ 1977). 

Mezi grafomotorické návyky BANAŠ (1977) řadí schopnost správně 

diferencovat jednotlivé tvary písmen, umět je napsat čitelně při respektování normy. Záci 

si rozvíjí zrakové vnímání, osvojují psací pohyb, autokorekturu i správné spojování 

písmen, plynulost. Měla by se vyvinout i vlastní autoregulace usilování o přiblížení se 

k ideálním tvarům. Na počátku výuky tuto funkci vykonává učitel. 

Vývin grafomotoriky lze shrnout do tří etap. První etapu, předkaligrafickou, 

charakterizuje úsilí žáků o zvládnutí kaligrafických norem písma. Zasahuje sem motorická 

neschopnost udržet normu psaní, písmo je začátečnické. Fáze trvá 2 - 4 roky, tj. od 5. - 6. 

do 8. - 9. roku. Délka fáze závisí i na metodách učitele a schopnostech jednotlivých žáků 

(PARDEL 1977). V druhé etapě, kaligrafické, se dítě přizpůsobuje požadavkům kladených 

na písmo, zlepšuje se v používání psacích prostředků. Psaní dozrává kolem 10. až 12.roku. 
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Třetí etapa, kaligrafická, je vyznačuje zvládnutím techniky psaní i přiměřené rychlosti 

(ŠUPŠÁKOVÁ 1991). 

Po zautomatizování techniky psaní je důležité proces psaní začít spojovat 

s pravopisnými návyky a vědomostmi. Učitel hodnotí i obsahovou a pravopisnou stránku 

psaní žáka. Důležité je si zvykat na zásady mateřského jazyka, respektovat pravopis i 

v grafickém vyjadřování. 

Nácvik psaní nelze v praxi oddělovat od rozumových a komunikačních 

schopností žáka. Učitel vede žáky k myšlení při procesu psaní, k jejich volnému, tvůrčímu 

psaní. Kvalitní písemný projev je výsledkem vývoje v kombinaci s rysy, schopnostmi a 

nadáním jedince. Jedná se o komplexní činnost, která je osvojována a rozvíjena ve výuce. 

V první třídě si dítě osvojuje techniku, hygienické návyky psaní. Dnes mají 

učitelé značnou volnost ve výběru vyučovacích metod a konkrétních postupů ve výuce 

(WILDOVÁ 2002). Nácvik písma je rozdělen do tří období14 - přípravné období, období 

vlastního nácviku (vyvozování abecedy), období rozvíjení písařské zručnosti (po vyvození 

abecedy). „Tato tři stádia poukazují na různé (vývojové, didaktické) způsoby zacházení 

s písmem, ale reflektují také odlišný vztah dětí k písmu a chápání jeho funkcí. Respektování 

rozdílné úrovně obeznámenosti s písmem se projevuje i v tom, že stejná nebo podobná 

cvičení mají nejen různou míru obtížnosti, což zase není tak překvapující, ale i poněkud 

jiné funkce podle období, do kterého jsou zařazena" (KUČERA, VIKTOROVÁ 1998, 

s.113). 

3.5.2.1 Přípravné období 

Přípravné období je období na začátku školního roku první třídy15. Probíhá 

adaptace na školní činnost. Děti musí pochopit význam písma. Cvičení a aktivity 

používané v tomto období jsou často úmyslně směrovány mimo vlastní práci s písmem 

(KUČERA, VIKTOROVÁ 1998). Práce je vedena systematicky k cílevědomé přípravě na 

psaní. Prvotní příprava na psaní vychází ze zkušeností a návyků, které jsou dítěti vlastní 

z předškolních činností - kreslení, malování, modelování. Zaměřuje se i na orientaci na 

Ploše, soustředěnou činnost, držení psacího náčiní. Rozvoj jemné motoriky je možné spojit 

s prací s písmeny například prostřednictvím modelování písmen z drátků, z provázků atd. 

Důležitou složkou je i sluchová a zraková diferenciace, analýza a syntéza (ŠUPŠAKOVA 

1991). 

První dvě fáze jsou součástí výuky první třídy; třetí období se uplatňuje od druhého ročníku. 
V našem výzkumu (vlivem postupu dle genetické metody) je přípravné období na psací psanřcelé první 

pololetí. 
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V další fázi je hlavní oblastí rozvoj a trénink grafomotoriky - gymnastické 

cvičení ruky, grafická cvičení. Přípravné psaní je možné motivovat říkánkami či spojovat 

nacvičované tvary s věcmi či pohádkou. Učitel může pracovat dle pracovních sešitů pro 

přípravu na psaní nebo si vytvářet vlastní pracovní listy (BANAŠ 1977). 

Po uvolňovacích cvicích se začíná pracovat, často již na prvních stránkách písanky, 

na prvcích písmen (PENC 1961). , l u ^ ^ ( 

V přípravné fázi žáci nejprve pracují tužkou. Pokud deti správně drží psací náčiní 

a nemají problémy s technickou stránkou písma, lze již v době nácviku prvků písma přejít 

na použití pera. Učitel posoudí, kdy a kteří žáci budou moci psát perem. ŠUPŠÁKOVÁ 

(1991) doporučuje, aby rozdíl v přechodu na pero mezi jednotlivými dětmi nebyl více než 

tři týdny. 

3.5.2.2 Období vlastního nácviku (vyvozování abecedy16) 

Proběhlo-li přípravné období úspěšně, jsou žáci schopni „...rytmicky a uvolněně 

napodobit jakýkoliv psací pohyb" (WILDOVÁ 2002, s. 91) Je vhodné zařazovat prvky 

písmen i před vlastním nácvikem konkrétního písmene (jako je tomu například v písankách 

Nové školy, obr. 12), neboť bez souvislosti jsou pro děti prvky písmen bezvýznamnými 

tvary. 

Obr. 12: Nácvik písmene „i" spolu s prvky písmene 

Naše výzkumné třídy vyvozují abecedu bez nácviku psacího psaní. V době započetí výuky psacího psaní 
již znají všechna písmena. 
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Při nácviku nového písmene je možné použít více postupů (příklad viz kapitolu 

3.3.1.1, s. 19). Záleží vždy na postupech a tvořivosti pedagoga a na schopnostech dané 

třídy. Vždy bývá zařazena fáze, kdy žáci napodobují učitelovu předlohu. V písankách 

většinou nejprve obtahují vzor písmene a poté na řádce pokračují. Písanky v prvním 

ročníku mají pomocné liniatury. Žáci tak snáze dodrží velikost písmen na celém řádku. 

Učitel vede děti k uvědomělému, ne mechanickému, psaní a ke kontrole napsaného 

s předlohou. (ŠUPŠÁKOVÁ 1991). 
r 

V prvním ročníku děti více než s písmen pracují na písmu samotném. Vlastní 

nácvik někdy převažuje nad funkčním využíváním psaného jazyka. I zde záleží na 

tvořivost a metodické zdatnosti učitele. Již od osvojení prvních písmen může využívat 

nové dovednosti dětí v dalším aktivitách. Čím více písmen žáci umí, tím lépe je možné ho 

funkčně využívat a pracovat s ním (KUČERA, VIKTOROVÁ 1998). 

Nácvik psaní slabik následuje po osvojení psaní několika izolovaných písmen. 

Žáci se učí vazby mezi písmeny. Učitel kontroluje, aby nedošlo ke špatnému návyku 

spojování některých písmen. Po zvládnutí psaní slabik se začíná s krátkými slovy. Začíná 

se slovy, která zvládne většina žáku zapsat jednotažně. S prodlužováním slov přichází 

problémy s plynulostí písemného úkonu. Jelikož je v současném pojetí psaní jednotažnost 

považována za znak, který výrazně záleží na individuálních schopnostech žáků, nenutíme 

žáky, aby psali jednotažně. Učitel se však snaží aktivními zaměstnáními (např. 

uvolňovacími cviky) rozsah pohyblivosti píšící ruky zvětšovat a tím i posilovat schopnost 

psát jednotažně a rytmicky (což zvyšuje čitelnost napsaného)" (WILDOVÁ 2002, s. 93) 

Při psaní prvních krátkých vět je důležitá jejich smysluplnost. Pro další rozvoj 

psaní je důležité pracovat s obsahem textů, procvičovat tvoření vět a naučit děti formulovat 

myšlenky. 

3.5.2.3 Období rozvíjení písařských dovedností (období po vyvození abecedy) 

Po vyvození abecedy se k psaním začínají pojit další aspekty; „...otevírá se celý 

rejstřík dalšího učení, především v oblasti pravopisu, který byl v první třídě jen naznačen" 

(KUČERA, VIKTOROVÁ 1998, s.129). , fib f ^ 

Ve druhém ročníku se výuka psaní již nezaměřuje na pouhé osvojování tvarů. 

Často se objevují cvičení na přepis a opis či psaní vlastního krátkého příběhu. Ve třetím 

ročníku se rozvíjí hlavně kvantitativní stránka psaní - rychlost písma. Rozvíjí se zraková a 

sluchová paměť. Ve třetím ročníku se začíná formovat osobitý rukopis dítěte. V soustavě 

orgánů psychomotorického mechanismu dochází k vytvoření takových nervových spojů, 

28 



které umožňují vykonávat jednodušší pohyby prsty, koordinovaně zapojovat jemnou 

motoriku ruky bez toho, aby se dítě muselo na tuto činnost zvlášť soustředit. 

Zautomatizováním těchto pohybů dochází k zaměření dítěte převážně na obsah psaného. 

Již nedochází k vědomé kontrole ruky a vlivem vnějších i vnitřních faktorů se grafický 

projev deformuje (ŠUPŠÁKOVÁ 1991). 

Při prvopočátečním psaní je pro žáky natolik obtížný sám proces psaní, jeho 

technické a grafomotorické provedení, že obsahu psaného věnují menší pozornost. 

Jestliže se otážeme žáka I. neb II. postupného ročníku, jak psal to či ono slovo, můžeme 

z odpovědí zjistit, že jeho pozornost byla při psaní soustředěna na překonávání potíží 

souvisejících se zvláštnostmi zobrazení těch či oněch prvků" (GURJANOV 1952, s. 11). 

Komplexní dovednost psaní je rozvinutá, pokud si žák úspěšně zautomatizoval to, co může 

být nazýváno (ve vztahu k vyspělému, volnému psaní) „nižšími operacemi". Většinu slov 

je schopný napsat bez namáhavého soustředění se na způsob psaní. Žák se může zaměřit na 

„vyšší operace", na to, co zamýšlí napsat, sdělit. Schopnost zaměřit se na obsah se u dětí 

vyvíjí současně s rostoucím osvojením komplexní větné skladby a sémantiky. Syntax se 

rozvíjí postupně, paralelně ke kognitivnímu rozvoji (děti se přesouvají z období 

konkrétních operací k logickému uvědomění asociovaném s formálními operacemi) 

(MARTLEW 1983). 

3.5.3 Podstatné znaky písma 

I přes zrušení krasopisu, jakožto školního předmětu, se psaní v prvních ročnících 

našich škol stále systematicky vyučuje (KUČERA 2005). Základní znaky písma jsou 

vymezeny tak, aby podporovaly jeho čitelnost, hbitost a úhlednost (PENC 1961). 

WILDOVÁ (2002) upozorňuje na důležitost individuálního přístupu v hodnocení písma 

žáků. Učitel by se měl hlavně zaměřovat na nedostatky bránící čitelnosti písma, až poté na 

další znaky. Žáka je nutné vždy srovnávat vzhledem k jeho individuálnímu vývoji a rozvoji 

a ne vzhledem k ostatním žákům. 

3.5.3.1 Kvalitativní znaky písma 

Autoři se shodují v základních znacích písma. Hodnotí se kvalitativní a 

kvantitativní stránka. Kvalitativní znaky určují „ ...vzhled, kvalitu písma jako celku i 

jednotlivých písmen" (PENC 1961, s. 34). Dle nich určujeme čitelnost a úhlednost žákova 

písma, kvalitu jeho rukopisu. 

29 



i z1 / 
/ u 

Tvar písmen je nejdůležitější, neboť rozhoduje o čitelnosti písma (vzory 

současných písmen viz /óbr.3). Obecně se klade větší důraz na čitelnost než tvarovou 

dokonalost písmen. V nižších třídách se zdůrazňuje jednotnost tvarů, druhotvary písmen 

nejsou žádoucí. Podporuje se tak zautomatizování psacího pohybu (ŠUPSAKOVA 1991). 

Výzkumy prokázaly, že rozhodující při identifikaci slov (jejich čtení) jsou horní a dolní 

části písmen. Při čtení převládají nad středními částmi, jedná se o dominující složky 

písmen, dominanty (PENC 1961). 

Velikostí písmene je myšlena hlavně jeho výška. V našem písmu máme písmena 

se čtyřmi druhy výšky - střední výška, s horní délkou, s dolní délkou, s horní i dolní 

délkou (tzv.dlouhá). Velikost je určena hlavně střední výškou, která ovlivňuje ostatní 

velikosti. Písmena s horní a dolní délkou jsou výškově dvojnásobná, písmena dlouhá jsou 

trojnásobná. Velikost jednotlivých písmen i jednotnost písmen mezi sebou je ovlivněna 

žákem, jeho věkem a stupni osvojení písařských dovedností. Jako pomocný nástroj při 

udržení velikosti se užívá pomocná liniatura. Se zvyšováním rychlosti písma se zmenšuje 

jeho velikost. Průměrná střední výška písmen v první třídě je 6-5 mm, ve třetí 4-3 mm 

(BANAŠ 1977). Rozdíl výšky písma v 2. až 4. ročníku je vidět na obrázku 13. 

Obr. 13: Rozdíl výšky písma v 2. (a), 3. (b) a 4. (c) ročníku 

j_4UUimi UL mi^Lími j k J u k 
a) 

/ w / ^ A ji . AI /}*yi 1 / A J^A/> ~ , 
wmmmmmm^^mmmmmamímmmmmmtmm^mmmm 

c ) " 

Stejnoměrnost a úměrnost velikosti písma je chápána jako poměr písmen střední 

výšky k ostatním typům. Ideální poměr částí písmen by měl být 1:1:1. Horní i dolní kličky 

tedy přesahují střední výšku o výše uvedené délky. Zvláště v pozdějším věku je poměr 
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výšek různý. Většinou se setkáme s prodlužováním kliček než jejich zkracováním 

(ŠUPŠÁKOVÁ 1991; PENC 1961). 

Plynulost a spojování písmen je předpokladem rychlého a úhledného písma. 

Přerušování tahů psaní zpomaluje a snižuje jeho čitelnost (obzvláště při přerušení v rámci 

písmene). Plynulost je základem rytmicity písma a umožňuje snadnější respektování 

ostatních znaků písma (WILDOVÁ 2002). Spoje mezi jednotlivými písmeny jsou různě 

obtížné. PENC (1961) považuje za náročné spoje písmen s háčky {br, vr, or, vz). 

Za individuální projev psaní je považován sklon písma. Sleduje se úhel osy 

písmene s linkou. Toleruje se úhel 60 až 90°. Za nejvhodnější je uznáván sklon 75°. Písmo 

více nakloněné se nazývá ležaté, písmo svírající úhel 90° je kolmé a písmo přesahující 

90°zvráceného sklonu. Nejčitelnější je písmo stojaté, což je zřejmě ovlivněno zvykem číst 

tiskací písmo (PENC 1961). Důležitá je jednotnost sklonu, „ ...sleduje se stejnoměrnost 

sklonu - za nedostatek se považuje tzv. vějířovitý sklon, který zhoršuje čitelnost písma a 

rytmus připsaní" (WILDOVÁ 2002, s.96). 

Dalším důležitým aspektem při psaní je respektovat rozestupy mezi písmeny a 

mezery mezi slovy, tedy hustotu a rytmizaci písma. Rytmizace umožňuje estetické 

uspořádání písmen a slov v jednotný celek. Základem jednotné hustoty písma je pravidelný 

rytmický pohyb ruky (BANAŠ 1977). 

Kvalitativní znaky písma ovlivňují celkovou úpravu a vzhled písma a jsou rysem 

individuálního rukopisu jedince. 

3.5.3.2 Kvantitativní znaky písma 

Kvantita písemného projevu, tedy rychlost, se většinou při prvopočátečním psaní 

nepovažuje za obzvláště důležitou. Rychlost psaní se hodnotí jako počet napsaných písmen 

za časovou jednotku, obvykle minutu. Rychlost psaní roste úměrně s věkem a stupněm 

osvojení psaní. Existují přibližné normy určující, jak rychle by měli žáci na konci určitého 

školního roku psát (tab. 1). Dospělý člověk je schopný napsat kolem 100 písmen za 

minutu. Proti západním normám jsou české nižší, neboť naše písmo má mnoho 

diakritických znamének, což psaní brzdí (PENC 1961). 

Pokud se v rychlopisných cvičeních objevují nezvyklé tvary písmen, značí to, že 

žák ještě neosáhl automatizace psacího pohybu. Je nutné tedy nejprve pohyby 

zautomatizovat a teprve poté cvičit rychlost. 
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Tab. 1: Rychlost psaní dle různých autorů (uveden počet písmen za minutu) 

dle PENCE (1961) dle BANAŠE (1977) 

1. ročník 10 písmen neurčuje 

2.ročník 20 písmen 20 písmen 

3.ročník 32 písmen 30 písmen 

4. ročník 40 písmen 40 písmen 

5. ročník 45 písmen 50 písmen 

3.5.4 Rukopis jako projev individuality 

Po zautomatizovaní činnosti psaní, jak už bylo zmíněno, se více projevují 

individuální zvláštnosti písma jednotlivých žáků. Osobitý rukopis se začíná formovat od 

3.třídy. V písmu každého člověka jsou větší či menší odchylky od všech znaků písma a 

tedy i požadovaných tvarů (PENC 1961). 

Individualita v písmu se projevuje již od úplné počátku jeho osvojování a umocňuje 

se od 3.třídy, kdy končí systematická výuka psaní. V tendenci vzdalovat se od 

normovaných tvarů hraje roli i zvyšování rychlosti písma. Dle několika výzkumů se 

rukopis vyvíjí po celou dobu školní docházky a ustaluje se kolem 14. až 15. roku 

(ŠUPŠÁKOVÁ 1991). 

Odklon od normy a vytváření si individuálního způsobu psaní je přirozeným a 

zákonitým jevem. BANAŠ (1977) dělí příčiny individuálního rukopisu do dvou skupin -

vnější a vnitřní činitele. Mezi vnější podmínky patří psací materiál a prostředí, kde žák 

píše. Roli hraje i účel psaní a tlak na rychlost záznamu (při diktátu, zaznamenávání 

poznámek při výkladu). Vnitřní činitelé jsou dány rysy osobnosti žáka, rychlost osvojování 

si nových pracovních úkonů. Do kvality písma se mohou projevit i momentální nálady a 

situace žáka. 

Mezi odchylky způsobené individuálním rukopisem nelze řadit úmyslné deformace 

tvarů písma. To chápe PENC (1961) jako pouhou touhu po originalitě. Odchylky od normy 

jsou přípustné do té míry, aby nenarušovaly čitelnost písma. ^ y X C " 

3-5.5 Formv psaní ^ ^ ^ ' 

Psaní j e kognitivním proéesem. Podstata spočívá v transformaci slyšeného (diktát), 

viděného (opísTpřepis) nebo nahlas či potichu mluveného (autodiktát) slova na složitou 

grafomotorickou činnost. Výsledkem je psané slovo, psaná řeč (PARDEL 1966). 

rv » 



Stručně lze říci, že ve škole se setkáváme se třemi (až čtyřmi) formami psaní -

typy úkolů: opisem, přepisem, diktátem (KUČERA, VIKTOROVÁ 1998); WILDOVÁ 

(2002) mezi formy psaní řadí i autodiktát. 

Při opisu žák kopíruje vzorový text, který je předepsán psacím písmem. Žák 

přesně kopíruje předlohu. Nemusí si vybavovat, jak jednotlivá písmena vypadají, jejich 

tvar, ale pouze to, jak se jednotlivé grafémy provádějí. Jedná se o první školní formu psaní, 

s níž se žák ve škole setkává. Již při prvotním učení a nácviku jednotlivých písmen, v 

podstatě i při nácviku tahů a tvarů písmen v přípravném období, dle PENCE (1961) prvků 

písmen, se postupuje formou opisu. Žáci se snaží naučit se provedení tahu (trasém) daného 

písmene dle vzoru v písance; nacvičují písmena, slabiky, věty. Kopírují je. U opisuje tedy 

možné, a v úplném počátku učení se psaní velmi pravděpodobné, tvary písmen pouze 

překreslovat bez jejich identifikace. Opis je forma psaní, s kterou se v běžných životních 

situacích setká velmi málo (WILDOVÁ 2002). 

Záhy, v písankách SPN pro genetikou metodu již po dvou písmenech, se 

setkáváme s dalším typem úkolu - přepisem. Jedná se o často používanou formu psaní i 

v reálném životě, proto je důležité s ní začít již na začátku. Žák je velmi brzy schopen 

přepisovat text ze slabikáře či knihy (WILDOVÁ 2002). Při přepisu je cílem psací kopie 

tištěného textu (KUČERA, VIKTOROVÁ 1998). Vzor je předepsán tiskacím písmem17. 

Zde již žák musí mít psací tvar písmene zafixovaný, včetně napojení jednotlivých písmen, 

a pracovat dle vybaveného tvaru a zautomatizovaného trasému. Je nutné mít i pevná 

analogická spojení mezi jednotlivými psacími a tiskacími písmeny. Některé písanky 

obsahují i tabulku tvarů psacích písmen pro přepis, kterou žáci mohou používat i při psaní 

diktátu (WILDOVÁ 2002). 

Další formou úkolu, se kterou se při výuce psaní setkáváme až později, je diktát. 

Při diktátu má žák k dispozici pouze fonetický, verbální vzor (WILDOVÁ 2002). Musí mít 

již tvary písmen dobře osvojené, neboť diktát oproti opisu a přepisu více zatěžuje i 

pozornost. Důležitá je i sluchová diferenciace, analýza a syntéza (MATĚJČEK 1974). Je 

nutné mít navíc spojení mezi fonémy a grafémy. Žák nejprve provede sluchovou analýzu, 

vybaví si zápis zapsaný psacím písmem a teprve pak začne psát (WILDOVÁ 2002). 

Prvními diktáty ve škole jsou pouze diktáty jednotlivých písmen. I pokud se píší slova, 

pedagog často diktuje slova po písmenech. V takovém případě vystačí žák s verbálním 

17 V písankách je vzor pro přepis téměř vždy předepsán tiskacím písmem malým. 1 pokud by vzor byl 
tiskacím písmem velkým a žák by psal psacím písmem, jedná se o přepis. Pokud by dle tiskacího vzoru žák 
psal také tiskacím písmem, jednalo by se o opis, analogicky jako u psací - psací, s tím rozdílem, že tiskací 
písmena jsou jednodušší na napodobení bez porozumění. 
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vzorem od pedagoga. Později, když jsou věty diktovány rychleji a pouze po celých 

slovech, musí zákonitě někteří (ne-li všichni) žáci, použít mezičlánek ve formě autodiktátu. 

WILDOVÁ (2002) řadí autodiktát přímo do forem psaní, společně s opisem, 

přepisem a diktátem. Autodiktát je používán při volném, tvůrčím psaní. Lze říci, že pracují 

podle jakéhosi mentálního vzoru. Při autodiktátu jsou rozvíjeny dovednosti nezbytné pro 

psaní diktátu, ale i schopnost formulovat a diktovat si vlastní myšlenky. Psaní autodiktátu 

je pro žáky velmi náročné. Pedagog by měl na prvním místě hodnotit obsah psaného a až 

poté úroveň písma. Pokud je pro žáky stále náročné psací písmo, je možné si text nejprve 

napsat na počítači a poté přepisovat (WILDOVÁ 2002). 

KUČERA, VIKTOROVÁ (1998) nazývají skupiny „druhy úkolů" dle typu vzoru -

opis (psací vzor), přepis (tiskací vzor); diktát (verbální, fonetický vzor) - a o autodiktátu se 

v tomto případě nezmiňují. Metodu autodiktátu je však možné chápat i jako jeden z kroků 

postupu při jakékoliv formě úkolu (opisu, přepisu i diktátu). Žák si jakoukoliv předlohu 

přečte či poslechne, zapamatuje a poté autodiktátem zaznamená. Koncept autodiktátu 

jakožto kroku při procesu psaní zastává i tato práce. Dle pohledu výzkumu osvojování si 

psaní, který je předmětem diplomové práce, je používání metody autodiktátu při 

kopírování jakéhokoliv vzoru pokročilou metodou. 
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4. PASPORTIZACE VÝZKUMU 

Cílem kapitoly je přiblížit čtenáři prostředí školy, kde byl výzkum proveden, jeho 

období a jednotlivé části. 

4.1 PASPORTIZACE ŠKOLY 

4.1.1 Umístění a tvn školy 

Pro výzkum byla vybrána Masarykova základní škola v Klánovicích (dále jen ZŠ). 

ZŠ patří mezi školy střední velikosti, v posledních letech se stále rozrůstá. Kapacita školy 

(480 žáků) je zcela naplněna, proto jsou v současné době zájemci z jiných obcí většinou 

odmítnuti. Přesto je nyní zhruba čtvrtina žáků z okolních obcí a městských částí. Několik 

desítek metrů od ZŠ je dětský domov, z kterého většina dětí navštěvuje právě tuto ZŠ. 

Škola leží na kraji Prahy mezi lesy a zahradami ve vilové čtvrti, tudíž zde najdeme 

obyvatelstvo většinou ze středních a vyšších sociálních vrstev. To samozřejmě ovlivňuje i 

složení žáků ve škole (Výroční zpráva o pedagogické činnosti školy za školní rok 

2005/2006). 

ZŠ se snaží nabízet dětem smysluplné trávení volného času ni po vyučování. Žáci 

mají možnost navštěvovat nejrůznější zájmové kroužky a mnoho projektů je realizováno i 

mimo výuku. 

ZŠ je částečně i kulturním centrem městské části. Spolupracuje s místním úřadem i 

nezávislými sdruženími, pořádá akce pro děti i dospělé. V poslední době je v tomto smyslu 

velmi aktivní Spolek přátel ZŠ Klánovice. 

4.1.2 Pedagogicky sbor a jejich účast při výzkumu 

Mezi všemi zaměstnanci ZŠ Klánovice jsou velmi dobré vztahy. Velkou zásluhu na 

tom má určitě ředitel školy, který pořádá pro učitele nejrůznější semináře a školení. Tyto 

akce jsou velmi oblíbeny hlavně u mladších pedagogů, ale ani ti starší se jim nevyhýbají. 

Během výzkumu ve škole proběhlo několik školení (o šikaně, o jednání s rodiči, o 

hodnocení žáků). 

Dalších vzdělávacích kurzů se zúčastnili pedagogové jednotlivě i celý pedagogický 

sbor mimo školu - letní škola k tvorbě ŠVP, školení Začít spolu, studium výchovného 

poradenství, kurz týmové spolupráce, kurz komunikace atd. 
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Tab. 2: Počty pracovníků ZŠ (Výroční zpráva o pedagogické činnosti školy za školní rok 2005/2006) 

pracovníci k 30.6. 2005 

fyzické osoby 

k 30.6. 2006 

fyzické osoby 

pedagogičtí 33 37 

nepedagogičtí 14 13 

celkem 47 50 

Tab. 3: Věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 2006 (Výroční zpráva o pedagogické činnosti 
sKoiy za SKoini 
věk 

r o k /UUj /ZUUO ; 

do 30 let 
včetně 

31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let z toho 

důchodci 

počet 6 14 14 1 2 3 

z toho žen 4 12 12 1 2 3 

Průměrný věk pedagogů je 39,5 roku. Aprobovanost pedagogů je 85,2%. Další si 

vzdělání doplňují. 

Již při prvním příchodu do školy byl přístup pedagogů velmi vstřícný a příjemný. 

Na ZŠ jsou právě díky programu „Začít spolu" zvyklí na návštěvy a pozorovatele všeho 

druhu. 

Paní učitelky dětem hned všechny návštěvy představují a vysvětlí jim, za jakým 

účelem do třídy přichází. Pozorovatelé jsou zapojováni do všech aktivit třídy, což při 

výzkumu umožní lépe proniknout do třídního kolektivu a seznámit se se skutečným 

životem třídy. Děti poté nejsou při plnění cvičení a rozhovorech tolik nervózní, což 

umožňuje, aby byl výzkumný výkon co nejpodobnější výkonu skutečnému. Celý 

pedagogický sbor byl při všech částech výzkumu maximálně nápomocen, jak při stanovení 

tématu, tak i při zpracování konkrétních testových cvičení pro děti. Při vyučování bylo 

možné mezi dětmi volně chodit a sledovat, jak pracují, případně se jich na cokoliv zeptat. 

Na výzkum a jakákoliv cvičení bylo vždy možné vymezit čas a nevyskytly se žádné 

problémy v oblasti spolupráce. 

4.1.3 Žáci školy 

Jak již bylo zmíněno výše, škola má nyní zcela naplněnou kapacitu, 480 žáků. 

Celkově lze říci, že školu navštěvují dvě rozdílné skupiny dětí - děti z dětského domova a 

děti převážně z dobře zajištěných rodin. 
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Škola usiluje o co nejméně početné třídy a dostatečné prostory pro každou třídy. To 

bohužel není vždy možné, proto alespoň první a druhá třída má třídní učitelku i asistentku. 

Tab. 4: Počty žáků a průměrné počty žáků k 30.6.2006 (Výroční zpráva o pedagogické činnosti školy za 

I. stupeň II. stupeň Celkem 

počet žáků 254 222 476 

počet tříd 10 8 18 

průměrný počet žáků na třídu 25,4 27,8 26,4 

průměrný počet žáků na pedagoga 20,5 13,3 16,4 

Na I.stupni tříd programu „Začít spolu", kde výzkum probíhal, fungují třídní 

kolektivy velmi dobře. Velkou roli zde hraje přístup pedagoga. Program „Začít spolu" ve 

své podstatě vede děti přirozeně ke kooperaci a týmové spolupráci. 

Třídy programu „Začít spolu" jsou na prvním stupni hodnoceny slovně. 

Pedagogové se snaží v hodnocení dětem i rodičům i radit, co a jak ještě procvičovat. 

Škola velmi úzce spolupracuje s rodiči, což má vliv i na vztah dětí je škole. Rodiče 

se mohou účastnit vyučovaní či dalších akcí školy. 

4.2 ČÁSTI VÝZKUMU 

Empirická část diplomové práce má čtyři části (čtyři zdroje dat). Data 

z jednotlivých částí jsou zpracovávána zvlášť v podkapitolách. Komplexně je výzkum 

shrnut v diskusi. Každá část výzkumu má vlastní údaje o třídě či žácích, s kterými byl 

proveden, výběru metodologických postupů a informace o aplikaci metod v praxi. Pokud 

to bylo možné je ve všech kapitolách s jednotlivými částmi výzkumu ponechána jednotná 

struktura. 

První část dat - prostudování písanek - se svou strukturou liší. Jednalo se o prvotní 

práci s daty a informace z této části ovlivnily navržení dalších částí výzkumu. Do kapitoly 

jsou zařazena i data z pracovních listů. Prostudování písanek a dalších písemných 

materiálů umožnilo kvalitativní popis počátků psacího písma u dětí v první třídě a 

vytvoření prvotních tezí výzkumu. 

V druhé části dat již byla žákům zadávána speciálně vytvořená cvičení. Výsledky a 

jejich interpretace popisují využití kognitivních strategií v jednotlivých typech cvičení a 

jejich regrese při obtížnějších úkolech. 
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Kasuistické studie ve třetí části výzkumu popisují vývoj psaní u 4 konkrétních 

jedinců v první třídě. Interpretace pozorování žáků, jejich písemných prací a písanek 

doplňuje druhou část výzkumu. Popisuje vývoj strategií v počátku druhého pololetí 

prvního ročníku. Zajišťuje tak kontinuitu dat a možnost popsat celý vývoj prvopočátečního 

psaní v prvním ročníku. 

Poslední část dat opouští rámec první třídy. Zjišťuje, jak vývoj strategií pokračuje 

dál a zda lze pozorovat nějaký převládající model. Zaměřuje se na strategii autodiktátu při 

přepisu a opisu a jeho kvalitativní i kvantitativní proměnné. 

První dvě části dat pocházejí ze stejného souboru žáků (z jedné první třídy). 

Kasuistické studie jsou z jiné první třídy. Poslední část výzkumu byla provedena v celé 

třídě druhého ročníku, a též u několika žáků z ročníku třetího a čtvrtého. Všechny 

výzkumné třídy pracují programem „Začít spolu" a psaní je vyučováno genetickou 

metodou (viz kapitolu 3.3.1.1, s. 18 - 19). 

Práce je převážně kvalitativním výzkumem. Snaží se popsat strategie žáků při 

osvojování psacího písma co nejvíce do hloubky. Poslední, čtvrtá část dat, je pro druhou 

třídu částečně zpracována i kvantitativně. 

4.3 OBDOBÍ VÝZKUMU 

Úvodní návštěva školy proběhla na začátku března 2004. Vedení školy doporučilo 

k výzkumu třídy programu „Začít spolu". 

První část dat byla z období února až dubna 2004 (2. až 4.měsíc od začátku výuky 

psaní), v tomto období byly analyzovány písanky a další písemné práce žáků prvního 

ročníku. 

Návštěvy první třídy v druhém pololetí školního roku 2004/2005 byly pravidelné, jednou, 

výjimečně dvakrát týdně, až do poloviny května 2004. Celkem tedy kolem dvanácti 

pozorování ve třídě. Kromě samotné práce s dětmi probíhaly i schůzky s jejich třídní 

učitelkou. Často bylo možné si materiály půjčovat i domů, což velmi pomohlo kvalitě i 

kvantitě získaných dat. 

Kasuistické studie dětí první třídy k doplnění předchozích částí výzkumu pocházejí 

z února až začátku dubna 2007. 
Třetí část dat byla sebrána ve druhé polovině května a počátku června 2004. 

Speciálně sestavená cvičení byla zadávána ve stejné první třídě, ve které byla získána první 
. 

část dat. 

38 



Cvičení, sestavená pro zjištění rychlosti a kvality autodiktátu, byla zadávána ve 

druhé třídě (celé třídě), třetí a čtvrté třídě (5 vybraným probandům). Jednalo se o období 

týdnu v polovině března. 

4.4 VÝVOJ VÝZKUMNÉHO ÚKOLU 

Výzkum má několik částí právě z důvodu vývoje zkoumané problematiky a snahy o 

její co nejpodrobnější popsání. Jednotlivé jeho části vyplynuly v průběhu zkoumání 

problematiky, doplňují se a navazují na sebe. 

Vývoj zkoumané problematiky má přiblížit čtenáři důvody zařazení jednotlivých 

částí výzkumu. 

Při sledování vyučování psaní v první třídě je zajímavých hned několik aspektů. 

Děti píší do písanek a učí se například malé psací „k". Při výuce nového písmene paní 

učitelka dětem ukazuje, jak písmeno napsat a přitom jim popisuje, jak ho nakreslit, jaké 

použít tahy, jakému písmenu se podobá atd. Je to logické, neboť jak jinak dětem přiblížit 

nový tvar tak, aby si zafixovaly i správný postup psaní grafému. Děti si pak písmeno 

zkouší do písanek. Postup je takový, že si písmeno předepsané v písance nejprve obkreslí, 

aby dostaly tvar „do ruky". Zde přichází otázka, zda děti vůbec při opisu analyzují to, co 

píší, nebo zda jen obkreslují a napodobují tvar písmene, popřípadě slova. To by mělo za 

následek, že by mohlo dojít k záměně podobných psacích písmen či k vynechání některé 

součásti písmene. Nedocházelo by tedy k transformaci kódu z psané podoby do čtené, ale 

pouze k napodobení („překreslení") písmen či slov. ? f v i A r ^ ^ / l J i ' V ^ / 

V písankách, s kterými děti pracují, je vidět, že již při prvním psaní mají plnit 

kromě opisu (z psacího písma do psacího písma) i cvičení přepisu (z tiskacího do psacího). 

Měly například přepsat větu: „Vašku, máš tašku?". Tento úkol se zdá pro děti složitý,-

jelikož vyžaduje mnoho myšlenkových operací. Dítě si musí (předčíst tiskací písmeno, 

rozpoznat ho, analyzovat a vzápětí si vzpomenout, jak toto písmeno vypadá psacím 

písmem a jak ho zaznamenat v psané podobě. Přestože se úkol zdá náročný, při prohlížení 

napsaného se zdálo, že v tomto úkonu (přepisu) chybují méně než v opisu. 

Spojením těchto dvou aspektů přichází myšlenka rabývat se chybami v opisu a 

přepisu dětí. Myšlenka se jeví jako paradoxní. Vzhledem k počtu kroků (nutných 

T ^ g m t h ^ k h ^ c e s ů ) , kterých je při přepisu více, bychom očekávali, že opis bude pro děti 

snazší a budou v něm chybovat mnohem méně. Pokud by se ale uvažovalo, že děti 

postupují v určité fázi osvojování si psaní tak, že při opisu písmena spíše překreslují a 
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snaží se napodobit hlavně tvar, bylo by možné předpokládat, že budou úspěšnější při 

přepisu. 

Tato problematika je typická právě a pouze pro určitou fázi osvojování si psaní. 

Jedná se o určitý časový úsek v první třídě, kdy ještě není dostatečně osvojené celé 

spektrum trasémů a překreslování je pro děti jednodušší a atraktivnější formou, jak si 

poradit s opisem. 

Jaké jsou tedy kognitivní strategie, které se objevují při osvojování psaní? Jak se 

mění, vyvíjí, případně prolínají při osvojování si psaní? Co je rozhodujícím faktorem, aby 

se pozornost při psaní mohla z motorické oblasti přesunout do lingvistické? To jsou hlavní 

témata diplomové práce. 

První dvě části výzkumu (prostudování prací žáků a kasuistiky) se snaží popsat 

kognitivní strategie, které žáci při prvopočátečním psaní používají - nazvat je, vymezit. 

Speciální cvičení navržená pro třetí část výzkumu se snaží identifikovat tyto 

strategie z konkrétního pozorování při plnění úkolu a z konečného výsledku. 

Prostřednictvím interpretace výsledků se snažíme identifikovat, v jakých situacích jsou 

jednotlivé strategie nejvíce používány. 

Poslední část výzkumu vyplynula z překvapivého zjištění, že již na konci první 

třídy používá většina dětí kognitivní strategii autodiktátu, která je pak v různých 

modifikacích používána po celý život. Soubor dat IV. části se snaží popsat, jak se tato 

strategie vyvíjí v druhé až čtvrté třídě a zdaje možné pozorovat její rozrůznění či ustálení. 
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5. V Ý Z K U M N Á Č Á S T 

5.1 I. ČÁST VÝZKUMU: PROSTUDOVÁNÍ PÍSANEK 

Cíl I. části výzkumu 

Popsat kognitivní strategie, které žáci používají při prvopočátečním psaní. 

Třída 

První třída pracující v programu „Začít spolu", školní rok 2003 /2004. Ve třídě bylo 

celkem 28 žáků. Věk žáků byl v intervalu 6,5 až 7,5 let. 

Materiál a metodika 

Materiálem k první části výzkumu byly písanky a pracovní listy prvního ročníku 

programu „Začít spolu"z období únoru až dubna 2004 (2. až 4.měsíc od začátku výuky 

psaní). 

Jednalo se o soubor písanek pro 1.ročník základní školy, modifikovaných pro 

genetickou metodu, k učebnici Učíme se číst. Celý soubor tvoří 5 písanek, jejichž 

náročnost stoupá od dílčích tahů po psaní písmen, slabik a krátkých slov. Uplatní se jako 

pomůcka pro všechny prvňáčky bez ohledu na to, jaký používají slabikář, jsou vhodné jak 

pro genetickou, tak pro analyticko-syntetickou metodu čtení. Mají schvalovací doložku 

MŠMT ČR. Předlohu navrhla PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc. 

V této části se pracovalo pouze s výsledky dětského psaní. Neprovádělo se zde 

pozorování při činnosti psaní. V písankách byly vyhledávány chyby v přepisu a opisu. 

Snažili jsme se o jejich roztřídění, popsání a interpretaci. V další fázi jsme se snažily 

popsat a vymezit kognitivní strategie používané při prvopočátečním psaní." 

5.1.1 Soubor ehvh v nřepisu a opisu: vyčet a interpretace 

Za chyby v psaní jsou v odborné literatuře považovány všechny ty, které snižují 

čitelnost a úhlednost písemného projevu, popřípadě zmenšují rychlost psacího pohybu. 

ŠUPŠÁKOVÁ (1991) mezi chyby řadí silné, husté, roztažené písmo, nedodržování 

liniatury, roztřesené, neplynulé písmo atd. 

V tomto výzkumu byly v pracích žáků předmětem zájmu jiné typy chyb. Kvalita 

(ve smyslu úhlednosti, velikosti atd.) písma nebyla hodnocena. Zaznamenány byly chyby, 

z kterých bylo možné usuzovat na použité postupy při opisu a přepisu. Proto bylo 

vytvořeno vlastní pracovní členění nalezených chyb. 
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Z členění ŠUPŠÁKOVÉ (1991) je v této části výzkumu možné uvažovat o chybách 

t^U „zkomolené písmo". Vysvětluje zkomolení písma tím, že dítě neovládá mechanismus 

psaní písmene, snaží se napodobovat jednotlivé části písmen, ne však jako smysluplné 

celky. Výsledek zkomolení lze v našem dělení přirovnat ke zkomolení písmene či záměně 
P Í S m e n e " 

- záměna písmen 9 ^ ^ 

-»• U zaměněných písmen se vyskytuje téměř vždy velká podobnost v základních liniích, 

; předlohu napodobit, aniž by j)í|gi£flp 

ho tedy překreslítTcož se podařilo pouze přibližně. Tato hypotéza je velmi pravděpodobná 

obzvláště v případech, kde je tvar písmene podobný, ale něco mu chybí, popřípadě přebývá 

(i když tyto chyby bychom mohli zařadit spíše do zkomolení písmene). 

-> Často se u tohoto typu chyb stává, že vznikne záměnou jiné existující písmeno, které 

I obsahuje stejné trasémy jako předloha. Je tedy možné i to, že dítě si písmeno přečte a 

f identifikuje ho špatně, čímž dojde k záměně. To by znamenalo, že žák nečte celé slovo a 

-nehledá význam vtom, co opisuje, ale identifikuje pouze písmena. Možná identifikuje 

pouze známé a povědomé trasémy (prvky písmen) a písmena při opisu nedekóduje. 

Obr. 14: Záměna písmen 

^ J y / W J V A Í ' ••/•/ Ar > i > f \ * > 

•i „ 
/ f l l J / n / / , /•'), .••,• - s>r-, > ' — 

• vynechání písmene 

Nikde nedošlo k vynechání prvního či posledního písmene. Nejčastěji se jedná o 

Písmeno druhé nebo třetí. Děti si zřejmě čtou slovo (či ho obkreslují) po písmenech. Právě 
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v tomto procesu může dojít k vynechání písmene. Děti si po sobě napsané slovo již 

nepřečtou a proto chybu neobjeví. 

- Zde se vyskytuje aspekt, který se objevuje i v jiných typech chyb - pokud žák slovo má 

opsat vícekrát a poprvé ho opíše s chybou, chyba se opakuje i ve všech dalších opisech. 

Žák tedy vždy další slovo opisuje dle předchozího a ne dle vzoru v písance (viz 5. slovo na 

obr. 15). 

Obr. 15: Vynechaní písmene 

• 

iíLLĚAfM LL 

a 

Án 

4 
, WH ',.. 

fi r 

ty 

AAL 
i 

m^SMiÁi 

^ J I M A J A T . C O L Á 

' O 
J / / T / ? 7 7 y f ) m M ůi. 

' přidání slabiky, písmene 
Dochází pravděpodobně k opisu po písmenech či slabikách bez čtení a optické kontroly, 

jelikož slovo je nepoměrně delší. Také je možné, že žák byl při psaní slova vyrušen a poté 

chybně opsal písmeno, slabiku ještě jednou. 
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Obr. 16: Přidání slabiky, písmene 
A 

TJjniAZ 'látÍ1A ÁiillL-imiff. 

• zkomolení grafému písmene 

- žák poprvé nepřesně napodobí ,var písmene a při následných opiseeh se písmeno ješte 

více měni. Neopisnje dle předtištěného vzoru, ale dle předchozí kop.e slova. 
Obr. 17: Zkomolení grafému písmene 

( j 
A 

/ 1 / 11 u 

Chyby v přepisu 

• chybně přepsaná spodoba , 

-> žák si slovo napsané tiskacím písmen nejprve přeěte a poté jej přepíše 

za užití autodiktátu. Proto dochází k záměnám písmen * ^ * * Je také mozne, ze zak 

nečte slovo jako celek, ale čte a přepisuje ho po slabikách. 
Obr. 18: Chybně přepsaná spodoba 

,/ 
M á m t ě m o c r á d . ^ J i J - ^ - ^ 

ZJíijcrc/ / i . ^ J ^ o k z i ^ l - ^ 

Přep is : V a š k u , m á š t a š k u ? 

i\ n ryŽ A\ / 
A U , / S Ú L L J M 

. ' y n / i y ! 2 
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• chyba v ě / j e 

- Obdobný případ jako n spodoby. žák si slovo přeS.e a napíše ho autodiktátem, jak ho 

slyší. Tato chyba může být v některých slovech spojena i s ehybon ve spodobe. 
Obr. 19: Chyba v ě / j e 

pěna /ji// L(X — 
" 0 

• špatná identifikace písmene 

- Při těchto chybách se uplatňuje selhání paměti, respektive vybavení si správné grafické 

podoby písmene psacího. Oblast přepisu je, co se týče požadavků na paměť, velnu 

náročná, obzvláště v prvopočátečním psaní. Je třeba znát, pamatovat si a správné si 

vybavit, jaká tiskací a psací písmena jsou svými ekvivalenty. 

Obr. 20: Špatná identifikace písmene 

C - Ť ' 9 
C i p í s e k { J J A A M L I -

• prvotně špatně přepsáno-následný opis opakuje chybu 

- U tohoto typu chyb se spojuje problematika přepisu i opisu. Slovo je nejprve 

přepsáno. Může se jednat o chybu ve spodobě, ě/je i v záměně písmene. Velnu cas o je 

velké tiskací písmeno přepsáno jako malé, naopak téměř nikdy. Poté se chyba 

v následujících opisech opakuje. 

Obr. 21: Špatně přepsané písmeno 

Z d e n a ^ P ^ ^ A m M ^ Á W 

• záměna slova „ . , , 

- Ktéto chybě dochází poměrně zřídka, žák globálně zhodnotí slovo a dle uret ych 

atributů ho přečte, přisoudí mu význam. Tak dojde k chybnému přepisu. Zaměněna slova 

maji ěasto stejné první a poslední písmeno a podobný poíet písmen. 

Obr. 22: Záměna slova 

<^7*%u 7 / /•• n < / / / i 
s m a ž í ř í z e k J ^ ^ A J ^ - ^ J l ^ L l 

<y / 
TA, 
JÍL 
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.n/ H j ' 1 

• problém s vybavením grafémů psacích písmen (zkomolení grafému) 

- K chybě dochází na počátku přepisu (u jednotlivých písmen) poměrně často. Ve fázi 

přepisu slov (obr.23) je chyba méně častá, na rozdíl od slabik. Problémy mají žáci u 

velkých psacích písmen, která jsou pro ně zřejmě nejnáročnější. Tento typ chyb se 

objevuje často, pokud děti při opisu spíše překreslují než píší. Chybí buď automatizace 

spoje foném - grafém psacího písmene, nebo není dostatečně osvojen trasém a bez psací 

předlohy se vyskytnou potíže, žák se během zápisu v pohybu „ztratí". 

- Žák si písmeno nebo slovo přečte v tiskací podobě (ve fázi grafém tiskacího písmene -

foném bez problémů), zapamatuje si ho, ale před fází vlastního zápisu má problém 

s vybavením tvaru psacího písmene. Může se tedy i stát, že písmeno opíše tiskacím 

písmem. 
Obr. 23: Problém s vybavením grafému psacího písmene 

Chléb 
Specifická chvba (opis i nřepisl - špatně zafixované provedení tahu písmene: 

V některých případech se stalo, že žák písmeno správně identifikoval, vybavil si i 

jeho grafickou podobu, ale k chybě došlo při realizaci tahu písmene. Dle KUČERY, 

VIKTOROVÉ (1997) došlo k chybě v trasému. Někdy na konečném grafému není špatně 

Provedený tah vidět, přestože trasém byl proveden špatně. Na obrázku 24 vidíme jasně, že 

grafém písmene přibližně odpovídá, ale tah kličky byl proveden špatně. Byl tedy 

Pravděpodobně špatně zafixován trasém písmene již při jeho nácviku. 

Učitelka výzkumné třídy tento typ chyb shledává u žáků, kteří se učili psát doma 
3 e z metodického vedení. 
^br. 24: Špatné provedení trasému 

1Ú0 h" / ' f 
i , A. X / ,/ / d A / v-^ 
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5.1.2 Chvhv v jiných typech z a d á n í (nracovní listy) 

K dispozici bylo více pracovních listů zaměřených na psaní, podrobně rozebrán byl 

jeden18. Jednalo se o cvičení na čtení a psaní (ukázka pracovního listu viz přílohu 10.1). 

V úvodu cvičení jsou obrázky a jména zvířat. Názvy zvířat jsou zapsány malými tiskacími 

Písmeny. Žáci mají za úkol spojit správný název a obrázek. Dále mají napsat pět vět o 

libovolných zobrazených zvířatech19. Na závěr děti přepisují názvy zvířat, které jsou 

zarámované, psacím písmem na připravené řádky. 

Z cvičení vyplynulo několik postřehů: 

Ukázalo se zde, že děvčata v této třídě pracují rychleji než chlapci. Všechny dívky 

stihly vypracovat celé zadání, kdežto z chlapců zhruba polovina nestihla poslední úkol. 

Zároveň dívky pracovaly precizněji a jejich písmo je úhlednější a velikostně více 

odpovídající. 

Pokud děti píší autodiktátem (v případě tvoření vět - volné psaní), velmi často 

chybují v „;mě/mně", „d/t. Dokonce i pokud měli slovo předepsané (př. medvěd) a měli ho 

Přepsat, chybovali. To by potvrzovalo, že při přepisu postupují žáci autodiktátem, stejně 

jako pokud si věty vymýšlejí. Občas se objevilo vynechané písmeno v přepisovaném slově. 

Velmi překvapující bylo, že u jednoho chlapce, který šišlá (v řeči zaměňuje r za l) se tato 

chyba vyskytla i v psaném projevu, kde si měl vymýšlet věty, a to hned několikrát. Napsal 

například: J>es má lád kosti. Lev mě sežlalNěkolik dětí špatně napsalo písmeno (napsaly 

S obráceně), což značí, že nemají písmena ještě dokonale osvojena a zažita. 

Při přepisu se jednou objevila záměna psacího „v " za „y což jsou písmena, která 

si jsou v začátku vykreslování tvaru (začínají složeným zátrhem) velmi podobná. Jednou se 

Při Přepisu objevilo vynechání písmene. Ktomu mohlo dojít, pokud bylo slovo 

Přepisováno po písmenech a nebo ve dvou částech bez následné kontroly. 
0 b r - 25: Příklady chyb 

J m L / i ^ m Á f j f Á A 

18 Žil, 
19 í ; a k y vypracován 18.3. 2004 

psali žáci tiskacím písmem, jelikož neuměli ještě všechna písmena psacím písmem. 

47 



5.1.3 Přehled vyvozených kognitivních strategií při psaní 

Proces psaní představuje složitou psychickou činnost. LURIA (1975) popisuje 

Postup při psaní ve třech etapách dle fáze, ve které se žák nachází. Pro první etapou je 

centrální zvuková analýza toho, co bude psáno. Stanoví se přesný počet a sled hlásek. 

Vyhledají se přiměřené optické symboly a promítnou se do grafomotorické podoby. 

Zvuková analýza je důležitá k rozlišení slov lišících se pouze jednou či několika hláskami 

(př. plot - plod). Druhá etapa spočívá v tom, že jednotlivé fonémy nebo jejich komplexy se 

transformují do zrakové a poté grafomotorické organizace - každému fonému je přiřazen 

grafém (mohou se objevit problémy se zrcadlovou záměnou „b-d", „d-p"). Ve třetí etapě se 

J!ž dá mluvit o zautomatizovaní. Provedení písemného záznamu již nečiní problémy. Jedná 
s e o transformaci různých druhů řeči do psané podoby, respektují se grafické a ortografické 

Požadavky. 

Z toho lze vyjít při vymezení našich kognitivních strategií a v dalších částech 

výzkumu i při jejich vývoji. V počátku osvojování psacího psaní je pro žáka zvládnutí 

grafomotorického úkonu napsání písmene natolik náročné, že je možné, že pouze 
naPodobuje tvar bez zvukové analýzy (přečtení) a identifikace písmene. Nepracuje tedy 
v lingvistické rovině jako takové, ale vědomě pracuje v rovině motorické. Ani při 

Překreslování nepostupuje žák po jednotlivých bodech, ale udržuje určitou plynulost 

"Psacího" pohybu. Využívá pravděpodobně formu určitého motorického diktátu, který 

částečně zajišťuje plynulost úkonu a kompaktnost výsledku jako celku. Využívá znalosti 

J l ž osvojených trasémů (prvků písmen) a osvojuje si nové. Překreslování je specifické 

hlavně tím, že žák vědomě pracuje v rovině motorické (př. čára nahoru, pak zahnu doleva, 

oblouček dolů a nakonec nad linkou ještě oblouček a nahoru - písmeno „/"). V dalším 

^vo j i není již motorická složka vnímána vědomě, pozornost se soustředí na lingvistickou 

stránku grafémů. Není tedy ani úplně vyloučené, že děti i při překreslování mohou 

Písmeno identifikovat, ale při jeho grafické realizaci nepracují ve smyslu grafém - foném -

grafém, soubor trasémů daného písmene není dostatečně zažit, nacvičen, zautomatizován, a 

Proto j e p r o realizaci písmene („napsání") mnohem podstatnější snaha napodobit tvar. 

Pozornost j e zaměřena na jednotlivé části písmene, na podobnost vzoru s kopií prováděnou 
2ákem, n e to, zdaje možné písmeno zpětně přečíst). Žáci používají v různých fázích různé 
k°gnitivní strategie dle toho, jak m a j í jejich jednotlivé kroky zvládnuté. 

Již z písemných prací žáků lze usuzovat, že kognitivní strategie používané při psaní 
Se mění v časovém horizontu, ale jeden žák může používat více strategií v jednom 

časovém období. Volba strategie závisí hlavně na povaze úkolu a zda se jedná o přepis či 
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Opis. U náročnějších slov může docházet k regresím ve volbě strategie na dříve používané, 

jednodušší. Regrese je patrná hlavně v období osvojování si psaní. 

Překreslování20 (pouze u opisu) 

Jedná se o strategii, kdy se žák snaží napodobit tvar písmene, aniž by rozuměl jeho 

významu. Chybí zde krok identifikace písmene. Žák písmeno pouze překresluje. Na 

Překreslování lze usuzovat, pokud jsou tvary písmen špatně čitelné, ale opticky podobné. 

Též je zde možná záměna podobně vypadajících písmen. Abychom mohli usuzovat na 

překreslování, je nutné vyloučit špatnou identifikaci písmene, případně motorické 

Problémy žáka. Pozornost je zaměřena na motorickou stránku realizace písmene,ne na 

lingvistický význam písmene. 

* [předlohal - > |uložení tvaru Ho krátkodobé paměti| - > |ňapodobení tvaru 

Autodiktát po písmenech (opis, přepis) 

Při autodiktátu po písmenech žák rozezná jednotlivá písmena, identifikuje je 

(zahrnuje zvukovou analýzu písmene - předčítání) a nalézá jejich význam (foném), ale 
neČte slovo jako celek. Žák napíše slovo správně, ale na otázku, jaké slovo napsal, nezná 

odpověď. Od pouhého překreslování se podstatně liší právě identifikací jednotlivých 

písmen. Písmeno přečte a vybaví si jeho psací podobu (při přepisu). Při opisu 

nenapodobuje pouhé tvary, ale písmeno též čte a píše tvar „zpaměti". 

' E g j o h | l —• identifikace písmene (nalezení příslušného fonému)| - nalezení 

G lnamu písmene - > uložení písmene do krátkodobé paměti nalezení 

E S u f n é h o grafému! —> grafomotorika - vybavení trasému písmene napsání 

Autodiktát po slabikách (opis, přepis) 

Od autodiktátu po písmenech se liší tím, že žák se snaží slovo přečíst, ale jelikož 
n e n í ještě dobrým čtenářem, spokojí se pouze se slabikami. Autodiktátem po slabikách 

není myšleno čtení slov po slabikách, ale pokud žák přečte pouze slabiku, napíše ji a 

analogicky tomuto postupuje u celého slova. Autodiktátu po písmenech se blíží tím, že dítě 

nemusí postihnout význam slova jako celku. Autodiktátu po slovech se podobá tím, že dítě 

N á zvy konkrétních kognitivních strategií jsou zavedeny pro tuto práci. 
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musí více kognitivně pracovat (identifikace písmene, hledání ekvivalentu) s více písmeny 

najednou. 

• předloha - > identifikace písmen ve slabice (nalezeni prislusných fonemu)| —> 

nalezení významu písmen ve slabice (fonologicka rovina slabiky uložení 

slabiky do krátkodobé paměti - nalezení příslušných grafémů — • grafomotorika 

- vybavení trasému včetně vazebnosti + vlastni diktovaní! - > napsaní slabiky 

Autodiktát s významem (opis, přepis) 

Autodiktát s významem znamená, že si žák nejprve přečte celé slovo a poté si ho 

sám zpaměti diktuje a píše ho. Autodiktát může být prováděn i po celých větách, což se 

vyskytuje u většiny dospělé populace, v průběhu prvního ročníku zcela výjimečně. 
v prvním ročníku je limitem autodiktátu slovo, u delších slov mívají žáci problémy. U této 

strategie, stejně jako u předcházející, se mohou vyskytnout chyby ě/je či s/z, přestože 

v předloze chyba nebyla. U autodiktátu má žák přehled o významu jednotlivých slov. 

* Ěfedloha] —• [identifikace písmen ve slově (nalezení příslušných fonému)[ —• 

nalezení významu písmen ve slově (fonoloqické znění slova)| - > juložení slova do 

[křátkoďobé~pamětí|—»[naležení příslušných grafémů| - > [grafomotorika - vybavení 

trasémů, včetně vazebnosti + vlastní diktování] - > |ňágián[sloya 

5 . 1 . 4 Schématické z n á z o r n ě n í kotmitivních strategií 

Autoři, kteří se zabývají schématickým znázorněním psaní (např. PARDEL 1966, 

MARTLEW 1983), většinou předpokládají akustickou předlohu nebo vlastní psaní 

(autodiktátem jakožto formou psaní). Další často schematizovanou oblastí jsou mozková 

centra podílející se na procesu psaní. Přesto mohou být jejich schémata pro nás inspirací 

v sestavení vlastního náčrtu jednotlivých kroků při opisu a přepisu, proto si je v hlavních 

bodech vysvětleme. 

5.1.4.1 Schématická reprezentace kognit. procesů při psaní (MARTLEW) 

MARTLEW(1983) ve schématu vychází z faktu, že splnění záměru psaní je možné 

uplatněním vhodných kognitivních postupů. Schéma na obrázku 26 znázorňuje tři aspekty 

úkolu psaní. Snaží se jasně schématicky znázornit vzájemné působení lingvistických a 

kognitivních procesů i postupů řídících proces psaní (upozorňuje na to, že se nesnaží 
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jednotlivé vztahy vysvětlit do detailů). Schéma je, jak vyplívá z autorových interpretací, 

navrženo pro volné psaní (psaní jako pro čtenáře, jako komunikační akt). 
Obr. 26: Schématické znázornění kognitivních procesů při psaní (MARTLEW 1983) 
Pozn. Překlad do ČJ nemusí být přesný, proto jsou původní pojmy uvedeny v závorkách) 

PROCES PSANl 
(WRITING PROCESS) 

KOGNITIVNÍ POSTUPY 
(COGMTIVEPROCEDURES) 

ROZPOZNÁNI (RECOGNIZE) 

VÝBĚR (SELECT) 

SROVNANÍ (COMPARE) 

ORGANIZACE (ORGANIZE) 

HODNOCENI (EVALUATE) 

USPOŘÁDÁNI (EDIT) 

OPRAVA (REVISE) 

PAMET 
(MEMORY) 

INFORMACE 
(INFORMATION) 

ZNALOST 
(KNOWLEDGĚ) 

STRATEGgfS7weG,£)| 

CÍL / ZÁMĚR (GOALS/PURPOSE) 

TÉMA (TOPIČ) 
ČTENÍ (READER) 

STYL POJEDNANÍ (DISCOURSE 
MODE) 

ZPŮSOB (STYLE) 

VNĚJŠÍ PROSTŘEDKY 
pOMOCNE 

(EXTERNALAIDS) 
INSTRUKCE (INSTRUCTION) 
POSTUPY (PROCEDURES) 
KNIHY atd. (flOOKS, efc.) 

PLÁNY 
(PLANS) 

CELKOVÝ (GLOBAL) 
ČÁSTEČNÝ (LOCAL) 

lfl7YK0VE VYJÁDŘENÍ. 
(LINGUISTIC EXPRESSION) 

I VÝZNAMOVÉ (SEMANTIC) 
SKLADEBNÉ (SYNTACTIC) 

KOGNITIVNÍ UVĚDOMĚNÍ 
(COGNITIVE AWARENESS) 

ROZPOZVANI POTŘEBY JEDNAT 
(RECOGNIZE NEED TOACT) 

UVĚDOMIT SI, JAK JEDNAT 
(REALtZE HOW TOACT) 

UDRŽET POSTUP PRÁCE V ČASE 
(SUSTAIN THIS ACTION OVER TIME) 

ZAČLENIT S DALŠÍMI POSTUPY 
\(INTEGRA TE WITH OTHER PROCEDURES 

VYTVOŘEN! TEXTU (PRODUCE TEXT) 

ZPŮSOB PSANÍ (SPELLING) 
INTERPUNKCE (PUNCTUATION) 
VLASTNI PlSMO (HANDWRITING) 

Úkon psaní dle obrázku 26 představuje na svém počátku žáka (člověka) 

s komunikačním záměrem. Prostřednictvím série integrovaných strategií se pokouší 

dosáhnout svého rozpoznaného cíle. Tento postup je typický pro psaní na určité téma, pro 

představovaného čtenáře", ve vybraném stylu a přiměřeným způsobem. To zahrnuje užití 

série komplexních postupů, které mohou být určující v jednotlivých krocích procesu psaní, 

např. od kontroly hláskování až po opravu celkové organizace textu ( MARTLEW 1983). 

Nejprve, ve stádiu plánování, pisatel posuzuje, jaké má znalosti týkající se daného 

tématu. Znalosti může čerpat z dlouhodobé paměti nebo z příslušných materiálů. Během 

Plánovaní vedou procesy diferenciace, výběru, hodnocení k hlavnímu výběru a uspořádání 

Příslušného materiálu. Plán se pUé překládán do lingvistické reprezentace prostřednictvím ^ 

p o j e n í dalších kogn i t ivn ích operací směřujících k sémantice a syntaxu. Po napsání textu 
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je výsledek analyzován a upravován vhledem ktomu, co mělo být napsáno. Každá fáze 

procesu psaní je dle MARTLEWa (1983) ovlivňována omezeními vnějšími (např. klidné 

místo, funkční pero, požadavky na výsledek - zadání) a vnitřními (např. individuální 

zkušenosti, slovní zásoba, schopnost organizace a integrace). 

Autorovy interpretace schématu se zaměřují hlavně na schopnosti pisatele pracovat 

s tématem, na plánování písemného projevu a na jeho hodnocení. Proces vlastního psaní je 

opomíjen. Přesto ve schématu Marltlewa je několik pojmů a postupů, které se uplatňují i 

při vlastním průběhu psaní. Z jednotlivých bloků zde znázorněných nás zajímá hlavně blok 

paměti, kognitivních postupů, vytvoření textu a v určitém významu i plány21. 

Blok cílů (záměrů) v našem případě nehraje roli, neboť psaní v tomto výzkumu 

nebylo tvůrčí, ale jednalo se o opis a přepis. Metakognitivní faktory (kognitivní 

uvědomění) tak, jak je popisuje autor, nejsou u přepisu a opisu potřeba. Je otázkou, zda 

vůbec se v prvopočátečním psaní, kdy má žák problémy hlavně s grafomotorickým 

provedením písmen, zapojují. Možná tato oblast funguje při volbě kognitivní strategie dle 

typu zadání. Jazykové vyjádření (sémantika, syntax)se nezapojuje; žáci opisují nebo 

Přepisují předlohu. Sémantika se může zapojit při strategii autodiktátu s významem ve fázi 

Předčítání slova. Vnější prostředky jsou v našemu výzkumu vedlejší, zaznamenáváme je, 

ale nijak neovlivňujeme. Více se pracuje pouze s instrukcí (přepiš, opiš). 

Paměť figuruje v navržených kognitivních strategiích hned na více rovinách -

v identifikaci písmen (nalezení odpovídajících fonémů), v zapamatování si přepisovaného / 

opisovaného celku, a výsledně v nalezení grafému a trasému pro daný celek (písmeno, 

slabiku, slovo)22. Kognitivní postupy zasahují každý krok našich strategií (snad kromě 

strategie překreslování). Plány nezasahují ve smyslu plánování obsahu textu, aleje možné, 

že se dotýkají krátkého časového úseku před zahájením psaní - volby postupu. Vytvoření 

textu, grafický projev, je poslední krok našich strategií. Způsob psaní (ve smyslu 

hláskování - spelling) ve projevuje v hlasitém diktování při psaní, které je při využití 

strategie autodiktátu, přítomné v prvním a druhém ročníku téměř u všech dětí 

z výzkumných tříd. Interpunkce a diakritika ovlivňuje plynulost grafické stopy a případnou 

Přítomnost kontroly. Žáci, kteří píší diakritická znaménka hned, přerušují psaní. Ti, kteří je 

21 Vhledem ktomu, že autor neuvádí podrobnější interpretace ke všem blokům, je možné, že naše 

22 '"terpretace pojmů jsou jinak p o c h o p ^ " " ^ s Í později dochází zřejmě k automatizaci spojení 

ř S T S K ? a naopak a K Í S X W ~ < — ^ ^ — " 
foném, automatické pohybové vzorce ruky...) 
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píší zpětně po napsání slova, většinou zároveň kontrolují svůj text s předlohou a dle ní 

znaménka doplňují. 

Ve schématu dle MARTLEWa (1983) pro naše použití chybí percepční blok -

optická a sluchová diferenciace, analýza a syntéza. Důvod je zřejmý, Martlew předpokládá 

tvůrčí psaní, ne opis, přepis. Schéma pojímá mnoho intervenujících oblastí procesu psaní, 

proto není v jednotlivých částech podrobně rozpracované. Martlew se zaměřil na výčet 

pojmů, účelem schématu není popsat proces psaní v jednotlivých krocích; jedná se o 

pojmovou mapu, ne o procesové schéma. Zároveň nelze všechny oblasti z obrázku 21 

zvažovat ve vztahu k prvopočátečnímu psaní, ale spíše k psaní pokročilému. Přesto zde lze 

najít inspiraci pro vhodnou terminologii. 

5.1.4.2 Schéma mozkových center účastnících se psaní (ŠUPŠÁKOVÁ) 

ŠUPŠÁKOVÁ (1991) vychází z výzkumů Pardela a charakterizuje jednotlivé 

procesy při psaní prostřednictvím zapojení jednotlivých mozkových center. Osvojováním 

písma se vytváří nový psychicko-funkční systém, úzce spjatý se zvukovou řečí a 

myšlením. Funkční systém se vytváří postupně, je ovlivněn (a určitým způsobem možná i 

ovlivňuje) zráním nervové soustavy, učením (i metodami vyučování) a rozvojem myšlení. 

Autorka charakterizuje psaní jako přeměnu mluveného, slyšeného nebo viděného na 

složitou grafomotorickou činnost. 

Mozková kůra je rozdělena na oblasti, mozková centra. Centra jsou vzájemně 

spojená asociačními drahami - od center k orgánům vedou odstředivé dráhy, od orgánů 

k centrům dostředivé. Proces psaní si vyžaduje neporušený celý funkční aparát. 

Korové ústředí řeči, v němž vzniká pohybová představa slova, v němž se tedy 

vypracovává pohybový artikulační plán, jest v třetím závitu levého čelního laloku 

(Brockovo hybné ústředí řeči). Zvuková představa slova vzniká v zadním dílu levého 

horního závitu spánkového; je to smyslové (sensorické) ústředí řeči (Wernicke); umožňuje 

rozeznat zvukový obraz slova, k t e r é jsme již slyšeli, aniž rozumíme jeho smyslu. 

Brocovo i Wernickovo centrum řeči leží u praváků v levé hemisféře mozkové. K 

výkonu řeči nestačí však jenom pohybová a zvuková představa slova, slovům je třeba 

rozumět a dát jim správný význam; to jest úkolem snad celé kůry mozkové, kde vznikají z 

Představ pojmy (Všeobecná encyklopedie DIDEROT 1999). 
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Obr. 27: Schéma mozkových center (ŠUPŠÁKOVÁ 1991) 
Pozn.: ve skutečnosti nejsou centra tak přesně o h r a n i č e n á jako ™ ° ° J ^ o r g á n 

S - sluchové centrum 

s - sluchová dráha 

W - sluchové centrum řeči (Wernikovo) 

v těsné blízkosti sluchového centra 

Oz - zrakový orgán 

Z - zrakové centrum 

z - zraková dráha 

D - Déjerinnovo centrum 

(poznávání psaných a tiskacích grafických 

znaků; sousedí těsně se zrakovým centrem) 

I - předpokládané centrum intelektu 
B - motorické centrum řeči (Brockovo) 

v těsné blízkost motorického centra 

m - motorická dráha 

Om - výkonné orgány mluvené řeči 

Op - výkonný orgán psaní 

•„ní iednotlivých center, orgánů a senzorických 
ŠUPŠÁKOVÁ (1991) uvádí zápojem jednotu y 

drah při několika typech činností s o u v i s e j í e í e h ^ s psantm. 

1) Porozurnění^mÉmLdmdémLmíl^ 

O z - » z - > Z - » D - » l 
2) Čtení nahlas g^ormmŠmJísmm 

O z - > z - > Z / D - > l - > B / M - > m - > O m 
3) OPIS (VŘI opijuM^mmmšmj^mm^-

O z - » z Z /D - > I - > B/M - > m - > O p 

4) Diktát 

O s s - > S / W - > B / M m - > O p 

5) Volné psaní (autodiktátX ^ 

I - > B/M r r w O p (při kontrole I - > W - > c h y b , z d e o b l a s t p a m ě t i , ale 

Schémata Š U P Š Á K O V É ( 1 9 9 1 ) p o p s á n s a m o s t a t n ě , lze tedy 
je možné, že ji autorka zahrnuje do mt ú č e l n a § e h o 

předpokládat, fc se pH n é m vyskytují stejn* W 1*> » 
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znázornění kognitivních strategií je nejzajímavější průběh přepojení při opisu. Prvotním je 

orgán zraku, odkud jde signál přes zrakovou dráhu do oblasti zrakového a Déjerinnova 

centra. Poté je zapojena intelektová stránka a Brockovo a motorické centrum. Odtud signál 

pokračuje přes odstředivou motorickou dráhu až k výkonnému orgánu psaní, ruce. 

V podstatě lze z tohoto popsání procesu psaní vycházet při schématickém popisu 

kognitivních strategií popsaných v kapitole 5.1.3. Šupšáková operuje spíše v pojmové 

rovině biologické podstaty procesu psaní než v rovině kognitivních pojmů. 

5.1.4.3 Schéma psychofyziologických základů psaní (PARDEL) 

PARDEL (1966) považuje znalost psychofyziologických základů psaní za výchozí, 

a to i tehdy, kdy se chceme zabývat například pravopisem nebo jinými aspekty 

souvisejícími s psaním. Jedná se o základ, z kterého je nutné vycházet a který má rozdílnou 

funkci na jednotlivých úrovních jazyka. 
Obr. 28: Schéma psychofyziologických základů psaní - dle diktátu (PARDEL 1966) 

slovný signál 

graíický přejav (písmo) — — 

Pardel při tvorbě modelu vybíral ze dvou forem psaní - diktátu a opis. Zvolil diktát, 

neboť se zde více uplatňuje s l u c h o v ě - m o t o r i c k á stránka jazyka, o kterou se zajímal. 

Podotýká, že se s l u c h o v ě - m o t o r i c k á organizace uplatňuje v nižších fázích vývoje i u 

opisování. Tato Pardelova myšlenka se potvrzuje i v našich kognitivních strategiích, 

v podobě hlasitého diktování při psaní. 

Pardelovo schéma zavádí k biologickým a fyziologickým pojmům i pojmy 

lingvistické a kognitivní. Velmi jasně popisuje průběh zpracování zvukového signálu až ke 

grafickému projevu. Popis doplňuje i rovinami, ve kterých se žák v jednotlivých fázích 

Pohybuje. Přestože se Pardel zaměřil na formu diktátu, mnoho pojmových i strukturních 
V , r 

časti platí i pro opis a přepis. 
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5.1.4.4 Schéma kognitivních funkcí při přepisu a opisu 

Kognitivní funkce jsou podrobně charakterizovány již v kapitole 5.1.3. Zde se 

pokoušíme o jejich schématické znázornění. Pojmovou základnou a inspirací pro strukturu 

byla výše uvedená schémata. Strategie překreslování je znázorněna v samostatném 

schématu (obr. 29). Liší se od různých forem autodiktátu nejen svým výsledkem (lze jej 

nazvat kopií), ale i svou podstatou - motorika ruky ještě nemá trasémy zautomatizované, 

práce je zaměřena hlavně na motorickou oblast. I u nejjednoduššího autodiktátu již proběhl 

důležitý krok - pozornost je zaměřena na lingvistickou stránku, trasémy jsou (alespoň 

minimálně) osvojené, písmeno je vnímáno jako celek. Proto lze všechny formy autodiktátů 

v základu popsat jedním obecným schématem (obr. 30). 

Obr. 29: Schéma kognitivní strategie PŘEKRESLOVÁNÍ 

Z k r e s l o v á n í jsme znázornili ve třech základních 
Schéma kognitivní strategie preK ^ z a p o j o v a t i další proměnné. U strategie 

bodech; to samozřejmě neznamená, že se nemo ^ ^ p s a d h o p s a n í vnímá psací 
překreslování předpokládáme, že žák zpocat u ^ ^ j a k o c 0 p ř e s ně děti symbol 
písmena jakožto symboly, které napodobuje. e ^ ^ ^ j e d n á 0 p í smeno (i 
Psacího písmene vnímají, pokud ho nečtou, e m o ^ , ^ c v i 5 e n ých trasémů. Jednou 
pokud nevědí, které konkrétně to je) díky rozpoznán ^ ^ ^ i d e n t i f i k a c i v z o r u dítě 

z variant je i vložení kroku identifikace P i s m e n e ' dostatečně osvojený sled 
, f A r n _ foném), ale jelikož nemá Písmeno přečte (spojem grálem 
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trasémů potřebných k napsání písmene, sleduje často vzor a snaží se ho obkreslit. Výsledek 

je vždy v postatě kopií. Neuplatňuje se zde vlastní pohybová paměť sjiž automatickou 

motorikou ruky. Žák v překreslování nevkládá do písmene vlastní styl písma jako takový, 

ale kopíruje vzor. 
Obr. 30: Schéma kognitivní strategie autodiktátu 

Všechny typy autodiktátu lze popsat prostřednictvím schématu na obrázku 

Sledem znázoměnvch onerací ie možné popsat opis i přepis. Přepis se liší pouze odlišr 
Všechny typy autodiktátu lze popsat prostreamcmm n e m a t u ^ — . . . . 

- e a e m znázorněných operací je možné popsat opis i přepis. Přepis se liší pouze odlišným 

Původním grafémem pro vyvození fonému. V prvopočátečním psaní (často ještě ve 
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druhém ročníku) se proto zapojuje před vybavením trasému písmene ještě paměť při 

vybavení grafému psacího písmene. Žáci se při psaní zaseknou a písmeno napíší buď 

tiskací nebo se zeptají, jak písmeno psací vypadá. Otázky typu „Jak vypadá velké psací „S" 

Jsou mnohem častější než „Jak se píše velké psací Děti si neumí vybavit tvar 

Písmene , jeho vzhled. S vybavením si trasémů písmene (toho, jak se písmeno píše) 

Problémy nemají. Když používají při psaní písmene špatné trasémy, nejsou si toho 

vědomy. 

Schéma znázorňuje jednotlivé kroky procesu psaní i s rovinami (složkami), které se 

v jednotlivých krocích účastní. Znázornili jsme proces psaní ve dvou f^izí - předčítání a 

diktování. Přechodným krokem je blok krátkodobé paměti - fonetická paměťová stopa 

Písmene, slabiky, slova. Předčítání představuje první fázi, která předchází vlastnímu 

autodiktátu. Diktování již doprovází vlastní psaní, může být hlasité i tiché. Pokud se jedná 

o autodiktát s významem, objevuje se sémantická složka mezi identifikací a krátkodobou 

Pamětí. Procesové schéma je navrženo pro fázi osvojování psaní, další vývoj může přinášet 

další proměnné. 

5.1.5 Shrnutí I. části výzkumu 

Z prostudovaných materiálů a chyb v opisu a přepisu byly vyvozeny čtyři 

kognitivní strategie při prvopočátečním psaní a jejich pnbližnýj>ostup. Snažili jsme se i 

navrhnout přiměřené schematické znázornění, z něhož vyplivá, že při překreslování se 

Pozornost pohybuje hlavně v motorické rovině, kdežto u všech typů autodiktátu v rovině 

lingvistické. Další části výzkumu již pracují s těmito kognitivními strategiemi - kasuistiky 
s e snaží podrobně popsat strategii překreslování; prostřednictvím speciálních cvičení se 

zjišťuje, kdy jaké strategie žáci používají a zda je možné sledovat jejich regresi dle typu 

zadání; cvičení na autodiktát se snaží popsat jeho vývoj a efektivitu v jednotlivých stadiích. 

23 
Často se jedná o velká psací písmena typu „L, S, Z". Možná proto, že s e j e učí až později a jsou si velmi 
Podobná, jak vzhledově, tak i užitými trasémy. 
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5-2 II. ČÁST VÝZKUMU: KASUISTIKY 

SILU. Části v ý / k n m i i 

Popsat na příkladech konkrétních žáků počátky osvojování psacího písma a jeho 

vývoj, s důrazem na kognitivní strategie postulované v I. části. 

Třída 

První třída ve školním roce 2006 / 2007. Ve třídě 27 žáků. Třída pracuje 

v programu „Začít spolu". Všichni žáci píší speciálními anatomickými pery ,jStilo 's move", 

speciální pro leváky a praváky. Užívány jsou písanky Sledováni byli 4 žáci sedící u 

společného stolu - 1 dívka, 3 chlapci. Byli vybráni s pomocí třídní učitelky jakožto 

>,různorodá" skupina, co se týče psaní. 

MatgriáLa metodika 

Informace byly získávány dvojím způsobem - pozorováním a hodnocením práce 

v písance (Písanky 1-4, Muhlhauserová Hana, vydal: Nová škola 2006). 

Při hodině bylo možné sedět s dětmi přímo u stolu, pozorovat je a dělat si zápisky o 

Průběhu jejich psaní do písanky. Po každé pozorované hodině byly vypracované stránky 

okopírovány. Výsledek psaní v písankách byl interpretován spolu se záznamy 
2 Pozorování. Každý žák je popsán samostatně spolu s ukázkami z písanek. 

Žáci byli sledováni od poloviny února (úplný začátek psacího psaní) do poloviny 

dubna (12 písmen). Každý týden proběhla jedna až dvě návštěvy ve třídě. 

5-2.1 Popis počátku osvojování nsacího psaní u konkrétních žáků 

V únoru začínali žáci několika grafomotorickými cviky na první stránce a 

nácvikem prvků písmen na stránce druhé. Poté následovala písmena v pořadí „<?, i, a, u, o, 
m< l s, p> M, O, A, U, I". V polovině dubna končili Písanku 1. Již od třetího písmene se 

kromě opisu objevuje i přepis. Se slabikami, tedy s napojováním písmen, se začíná u 
šestého písmene a to hned s opisem i přepisem. 

Dle periodizace uvedené PARDELem (1966) se děti v první třídě nachází 
v Predkaligrafické fázi - snaží se o zvládnutí norem písma, mají ještě problémy zvládnout 

motorickou stránku psaní, písmo je začátečnické. Přesto je mezi dětmi velký 

mterindividuální rozdíl v úrovni psaní i v této fázi; „...učební úkoly byly stejné, učitelé 

hledali a viděli i psychickou stejnost, jen to obecné a povšechné, které je tím méně 
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Pravdivé, čím se více vzdaluje od konkrétní skutečnosti, která je mnohotvárná" (PŘÍHODA 
1 9?1, s. 273). Žáci se liší v kvalitativních i kvantitativních charakteristikách procesu psaní. 
5-2.1.1 Kasuistika-žák 1 

Věk24: 7; 4 (1999, září)25 

Hodina: úplná, sestra 10 let 

Qaaktgns t ika žáka: „Vědátorský typ", pravák, nosí brýle, rád čte. V kolektivu nepatří 

mezi nejoblíbenější, raději pracuje sám, ale ani s prací v kolektivu 

nemá problém. Žák je chytrý a při vyučování aktivní. Vydrží 

pracovat dlouho a stále udržet pozornost. 
v 

—221: Žák 1 čte nejlépe z celé třídy. V jeho projevu není vůbec zřetelné slabikování, čte 

plynně. Projev při čtení je na úrovni pokročilého čtenáře, i po stránce porozumění 

obsahu čteného26. 
Mluvgný projev: Řeč bez logopedických problémů. Žák je spíše tichý, má velkou i aktivní 

slovní zásobu, používá vzhledem k věku neobvyklá slova27. 

-^gÍ2QB_a_sezení psaní: Žák má správný úchop psacího náčiní třemi prsty, v držení se občas 

vyskytne větší napětí. Sezení při psaní v pořádku, trochu naklání 

trup a hlavu nad psací plochu (možná způsobeno nošením brýlí). 

•^^SL£saní od února do poloviny dubna: 

• 8.2. - procvičování prvků písmen 

vzor28 si prohlédne, obtáhne a přibližně napodobuje (překreslování) 

u nácviku složeného zátrhu pro „v" výrazně rozšířené, ztrácí se význam (obr. 31a) 

Postupuje velmi rychle, mechanicky 

řádky již znovu neprohlíží (bez kontroly) 

jednotlivé prvky písmen píše jednotažně (plynulost) 

Při nácviku oblouků na písmeno „m" se ztrácí v počtu zátrhů (obr.31 b), zpětně nepočítá 
u velkého oválu k nácviku v první polovině řádku pouze přibližně napodobuje 

(Překreslování), poté učitelkou vyzván k větší pečlivosti -» zpomalí tempo, před 

»napsáním" sleduje vzor -> tři znaky přesně odpovídají (obr. 31c - označeno zeleně) 

25 ^ e k J e uváděn v době začátku výzkumu v této třídě (počátek února 2007). 
26 v

 z áyorce je uveden rok a měsíc narození. 
27 * Provině března již četl 5. díl Harryho Pottera. 
28 kontroverzní 
n
 V z o [em j e myšlen vzor natištěný v písance. Termín vlastní předloha je užíván, pokud dítě jako vzor 
ePoužívá předtištěný vzor v písance, ale vlastní již napsaný tvar, písmeno. 

60 



Obr. 31: Nácvik prvků písmen 

a) 

M r I / / h / f / i J _ J — L I — L f 1 | ' 1 i / W m 

m iZJ v / Wfh i 
J Ů 

/ \ / A 
\ / A 

A J 

c) 
nepochopil dostatečně logiku a průběh některých tvarů, zpočátku snaha pouze o 

vizuální tvarovou podobnost, poté se více zaměřil na důležité znaky tvaru 

• 12.2. -nácvik písmene „e" 
grafický projev uvolněnější, již od začátku respektuje hlavní znaky tvaru 

před každým znakem znovu prohlédne vzor 

^ vyskytuje se již náznak kontroly 

' 16.2. - nácvik písmene „«" + přepis „a, e, i, «" 
Při opisu rozptýlený, snaha,co n e j r y c h l e j i zaplnit řádek - neúměrně široká písmena 

kroužek nad „w" již při obtahování vzoru nadměrně velký, poté pokračoval dle své 

Předlohy 
Písmena při opisu plynulá (není zřetelné diktování) 

Při přepisu pomalejší postup, vrací se k výše uvedeným psacím vzorům, na vzor se dívá 
j Při psaní písmene (zastavení pohybu při psaní „/'" - obr. 32b) 

° b r - 32: Opis a přepis samohlásek 

n o o » 

a) 

"Mr i r z í í 
b ) ~nřiopisu nezautomatizované grafémy psacích písmen 

pomalejší postup při přepisu nezprt opisu, 

• 26.2.-první slabiky ^ 

- U opisu slabik si nečte, Sleduje premo , m p 7 Í n i m i přerušuje, špatné napojení 
- Při „ma" píše plynule jednotlivá písmena, ale m 

(obr. 33) 
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- u přepisu si polohlasně diktuje písmena (•autodiktát po písmenech) 

- při přepisu píše tvary zpaměti, nesleduje již psaeí předlohu (izapamatování a 

zautomatizování tvaru psacích písmen) 

Obr. 33: Špatné napojení písmen do slabiky 

T w T t y r n á s ^ m i x n ! ^ ^ 
*>JK náznak au,odik,á,u po písmenech, zaučování a dobré vybavení grafému 

psacích písmen 
• 9.3. - přepis s pomocí obrázku 

- postupuje pomaleji než u opisu 
, • A i nhr 34 (srovnává s vlastním mentálním 

- tvary znovu obtahuje, aby je zdokonalil - obr. i * (*ruv, 

vzorem grafémů psacích písmen - oprava) 

- diktuje si celé slabiky (autodiktátpo slabikách) 

- grafémy při přepisu se méně podobají psacímu vzoru písmene 

Obr. 34: Přepis slabik 

TWT' p á P 1 p e p 

„ . , /„„ nnuze vizuální kontrola shody), => objevuje se kontrola napsaného při PW™ <»° 

autokorekce, autodiktát po slabikách 

• 23.3. - nácvik X 

- obtahuje vzory, postupuje velmi rychle o d y z o r u 

- sleduje vzor, i při psaní (nenarušuje to plynulost), presto se 

- v rámci jednoho řádku písmena velmi rozšiřuje 
, u '^'Cnhr 35-označenozelene) ~ tvar neodpovídá ani při obtahovani (obr. 

^Při opisu se stále drží vzoru, pokud ho může sledovat, sleduje 
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• 29.3. - nácvik „0", přepis slabik 
- při nácviku „O" lépe zvládá velký ovál s ostrým obratem v celém písmeni než pouze 

jako prvek písmene (obr. 36) 
- při opisu slabik vzor obtahuje, ale poté už ho nesleduje, diktuje si (autodiktát po 

slabikách) 

- při přepisu slabik postupuje stejně 

Obr. 36: Nácvik „O" 

tr iT u 
=> již se objevuje autodiktát po slabikách i u opisu 

• 3.4. - opis písmen, slabik a slov 

obtahuje vzor i u slov 

již nesleduje tolik předlohu 
slova si čte dopředu a píše plynule (předáni + au,oMé<po slovech) 

komentuje, že se mu to nepovedlo 
A" onroti nácviku na zacatku února (obr. 31c, 

zřetelný pokrok při psaní celeho oprou 

srovnání s obr. 37a) 
Obr. 37: Opis písmen a slov 

, „ . nři oplsu písmen občas stále vychází ze vzoru, u 
volí různé strategie při různem zaaar , v 

slov užívá autodiktát, polohlasně si diktuje 

. Shrnutí vývoje žáka 1: 

• počátek (první týden únoraj /„mířeni pozornosti na motorickou 
' „wé 7nakv tvaru {zuu^ r překreslování - zaměření na výrazné znaKy 

stránku) 
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překreslování - náznak vizuální kontroly, nezautomatizované grafémy 

* 3 týdny (konec února} 

autodiktát po písmenech - motorické zautomatizování některých grafémů (přesun 

Pozornosti při psaní do lingvistické roviny) 

• 5 týdnů (první polovina března) 

autodiktát po slabikách - kontrola u přepisu (ne pouze vizuální), u opisu stále sledován 

vzor 

• 1 týdnů (druhá polovina března) 

autodiktát po slabikách - u opisu i přepisu 

* 2 týdnů (ervní polovina dubna) 

naznak autodiktátu po slovech -předčítá dopředu, diktuje si, různé strategie dle zadání 

5-2-1.2 Kazuistika - žákyně 2 

^ěk: 7; 3 (listopad 1999) 

^Sáina: úplná, sestra 5 let 

Q^raktgristika žáka: Žákyně je levačka. Ve škole je pečlivá a pracovitá, v kolektivu 

oblíbená. Komunikativní, nebojí se mluvit ani před cizími lidmi. Při 

skupinové práci má někdy problém podělit se o své nápady 

s ostatními, zdůrazňuje, že to vymyslela ona. 
Ot - v 

^^sfii: Cte plynule, u těžších a delších slov se objevují náznaky slabikování. Čte dětské 

knihy i ve volném čase. Je schopná si číst sama i s vnímáním obsahu. 

^ ^ n ý ^ E r o j e v : Řeč je plynulá, nyní výslovnost trochu poznamenána chyběním předních 

zubů, jinak v pořádku. Užívá pestrou slovní zásobu. 

^SfeoiLasezení psaní: Typické levácké položení ruky při psaní - loket více odkloněn od 

těla, ale v pořádku. Psací náčiní drží správně třemi prsty. Při psaní 

uvolněné zápěstí i prsty. Sedí vzpřímeně. 

- ^ o j j j s a n í od února do poloviny dubna: 

• 8.2. - procvičování prvků písmen 

Při psaní každého znaku na začátku řádku sleduje vzor pouze před „napsáním" (během 

Psaní již ne), ke konci řádku píše dle své předlohy, vždy sleduje předchozí tvar 
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" po napsání řádku ho celý přejede očima (zraková kontrola), vylepšuje, co se 

nepovedlo - dotažení až k lince, délka kličky (oprava) 

- při nácviku oblouků na písmeno „w" si počítá počet oblouků polohlasně (diktováni) 

- u velkého oválu k nácviku ,^4" v první polovině řádku sleduje vzor, poté píše zpaměti a 

nezachovává trasém pro navázání ostrého obratu (obr. 38 - zřetelně vidět na 

označeném znaku)(možná překreslování - snaha napodobit tvar, ale podstata znaku se 

ztratila) 
Obr. 38: Špatně provedený trasém 

^ pracuje precizně, velmi úhledně, drží se stále tvarem vzoru, kontroluje se vzorem, 

dokonce i autokorekce vzhledu, převažuje překreslování 

• 12.2. - nácvik písmene „e" 

pracuje uvolněně, pomaleji, ale systematicky, bez zbytečných pauz 

sleduje vzor i během provedení tahu - u levačky dost krkolomné, pod rukou 

srovnává při psaní j iž provedené trasémy písmene (kontrola při psaní) 

Při nácviku tvaru „e" (plynule tvary tři „e" za sebou, obr. 39) se u druhého provedení 

nedívá na vzor, ale na svoji vlastní předlohu - výsledné tvary jsou si podobné, od vzoru 

se liší ve stejných cha rak t e r i s t i kách (výška kličky), opraveno učitelkou (užívá vlastní 

Předlohy) 
0 b r - 39: Nácvik 

, . . . „ři psaní vlastní předlohu - pro leváky možná => tvary napodobuje plynule, uziva pn psaní 

Praktičtější-vzor zakryt rukou i při odklonu pere od papíru 

- 16.2. - nácvik písmene „«" + př<* is * * "" 

" neobtahuje důsledně, pracuje již rychleji 

- vzor obtahuje pouze tehdy, když to opfonTpouze u „fl" zaváhání - není v psací 

- písmena tvarově stejně kvalitní u yýge n a stránce 
podobě na stránce v písance, u „u, i 
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Obr. 40: Opis „u, i" + přepis „a, e, i, w" 

> i u e í 
a u 

/ 

2ZIZZZ ^ r 7 T I 3 Z . 

^ stófe / „„vám, „ vzor, M r f j l t f f * « « * • " « " « * T ^ 

zrychlení práce, vzor již nesleduje v p r ů b ě h u jednoho písmene 

• 26.2. - první slabiky 

- Při opisu slabik píše plynule, na řádku praeuje dle své předlohy 
, ' i nn konci řádku kontrola, dotažení oblouku 

- po napsání slabiky, krátce shledne, i po Konci i<t 
(vizuální kontrola) 

- u přepisu není taková plynulost, občas zaváhání po napsání písmene, písmena s, občas 

slyšitelně diktuje, stále nejistota v.varn bez psaeího vzoru (obr. 41) (autodmá, Po 

písmenech) 
°br . 41: První slabiky 

A-

l . * 

m i Z M J L Z Z 2 U . .. 

~s<álejepfepís plynulý, nejís.o.a barech, snaha o dokonalý .ar P,smene. pr, 

Přepisu autodiktát po písmenech 
• 9.3. - přepis s pomocí obrázku 

• • • w v tvarů písmen u opisu i přepisu 
- výrazné zvýšení rychlosti ^ p l y n u l e , v z o r s l eduje při psaní 

- diktuje si písmena při přepisu i opisu, ^ ^̂  ^ {autokorekce, 
• písmena tvarově odpovídající, komentuj 

sebereflexe) 
Obr. 42: Přepis s pomocí obrázku 
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celkově se zvýšila jistota písemného projevu, zautomatizování trasémů písmen, bez 

problémů i při přepisu, není nutný vzor, písmo velmi úhledné - tvarově stejné se vzorem i 
bez něj 

• 23.3. - nácvik „M" 

- bez větších komplikací, pouze nepatrný problém se zátrhem splývající v krycí tah u 
„m 

grafomotorika velmi zručná, bez jakýchkoliv potíží, plynulost tahů, rychlá práce 

• 29.3. - nácvik „0", přepis slabik 

viditelný posun v zautomatizování trasému proti nácviku „o" (od 16.2.) 

tvarově více odpovídá ovál i háček „O" i „o" než dříve (obr. 43 b) 

přepis slabik i s dříve osvojovanými písmeny v pořádku, práce se nezpomaluje, slabiky 

píše plynule, diktuje si pomalu slabiku (autodiktátpo slabikách) 
0 b r - 43: Srovnání nácviku „o"( 16.2.) s „O" (29.3.) 

1 * " J - . "> ' ÍV-rp'.- , * — ' " " i1" ' - - im .1 .1 -1 i 

/ r / r í r / r / r / T / / / / / / / / / / / / 
f y l / _ (.-• La / / ? y 

i / i / / ' i ' ' 1 ' / 

b> u o r l T f r t t r r t r n n r m , 

^ zautomatizování trasémů některých písmen je vidět v posunu kvality písma v písance i 
vPlynulosti práce, objevuje se autodiktát po slabikách, i když slabika diktována připsaní 

Pomalu 

• 3.4. - opis písmen, slabik a slov 
p r i °Pisu písmen nesleduje vzor 
u °pisu ,^4/a" nejprve obtahuje vzor (u písmen ani slabik už neobtahuje) po napsání 

»A" kouká pod rukou při psaní J a k pokračovat dál (obr. 44), „la" již píše plynule 
0 b r - 4 4 : Opis slov 

^ Při psaní slov není úplná jistota - stále obtahování vzoru, při opisu slov náznak 
autodiktátupo slabikách 
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• Shrnutí vývoje žákyně 2: 

• počátek (první týdgn únoraj 
překreslování - přesné napodobení vzoru, vizuální kontrola podobnost (zaměření na 

motorickou stránku) 

7 - ^ f a a c e na vzor, počátek automatizace trasémů, při psaní jednoho 

tvaru 

• 3 týdny (konec února] 
,, -„n;fJ, neiistota v tvarech, snaha o dokonalý tvar autodiktát po písmenech - pouze u přepisu, nejiswia 

(přesun pozornosti částečně do lingvistické roviny) 

• 5 týdnů (první polovina března) 
• „tonivu Tvvšení iistoty, zautomatizování trasémů autodiktát po písmenech - u opisu i přepisu, zvysem jisi y, 

(lingvistická rovina) 

• 7 týdnů (druhá polovina břgzna) 
autodiktát po slabikách-zatím pomalý, hlavně u přepisu 

• 9 týdnů (první polovina dubna) 

autodiktát po slabikách - i u opisu 

5-2.1.3 Kazuistika - žák 3 

^gk: 7; 4 (září, 1999) 

Hodina: úplná, bratr 10 let , , x , , 
v, rnst'ák" o přestávkách se honí. Pn vyučovaní 

Charakteristika žáka: Zák je zívejsi, „rostaK , o p 

klidnější, dokáže se sous t ředi t , pracovat pečhve. 

Š W Nečte úplně plynně. Krátká slova z v l á d á lépe, delší si nejprve po písmenkách čte 
pro sebe, poté nahlas. Patří mezi p r ů m ě r n é čtenáře ve třídě. 

x„ • ' * Hnhrou slovní zásobu, občas problémy vyjádřit se. Ve 
Mluveny projev: Komunikativní, ma dobrou siov 

• - • r^mi ie až drzý. Výslovnost je uplne v pořádku, styku s cizími lidmi je azor^y j 
v c honem míval problémy, ale zlepšuje se. Presto 

^chQP a sezení psaní: Sedí vzpřímene, s úchopem mi 
trochu křeč a občas ( n e d á v á - l i si pozor) se odchyluje od správného 

postavení p r s t ů j e naučen sám se hlídat. 
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Vývoj psaní od února do poloviny dubna: 

• 8.2. - procvičování prvků písmen 

- není důsledný v obtahování vzorů 

- problém s jednotlivými trasémy - u nácviku k písmeni „m» problémy s krycím tahem 

(obr. 45a) 
- sleduje vzor, postupuje pomalu, nejisté pohyby (snaha o překreslení vzoru) 

- při nácviku „kapky" k ^ již u obtahování vzoru zřetelné nepochopení trasémů, každé 

provedení tvaru jiné (obr. 45b), v půlce řádku opraven učitelkou, částečné zlepšení 

(nejistota v trasémech) 

Obr. 45: Prvky písmen 

^ evidentní obtíže se zvládnutím motorické stránky psaní, pozornost zaměřena na vzor a 

Motoriku 

• 12.2. - nácvik písmene „e" 

' stále nezvládnutí trasémů 

" přehnané soustředění při psaní 
- viditelný pokrok na druhém řádku (mezi řádky byl vyzván učitelkou ke zkoušení tvaru 

na tabuli) (zřejmá nutnost t r é n i n k u prvků písmen) 

Obr. 46: Cvičení k nácviku písmene „e" _ ^ ^ v , , „ y , v 

^ stále se velmi soustředí na vzor, snaží se z nej 

zlepšení při vedení a tréninku 

* vycházet při realizaci prvku; viditelné 
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• 16.2. - nácvik písmene „«" + přepis i «" + D Ď ( P l v á n í „o") 

- nácvik „a" již mnohem lepší výsledek i uvolněnost práce, tvary velmi dobré („o 

tréninku zlepšení prováděných trasémů) 
- přepis pomalejší, více se sous t ř ed í na provádění pohybu, u „u, i" sleduje psací vzor „a 

téže stránce (překreslování) 
- v Dú zřetelné problémy při nácviku „o", PK spojení malého oválu ostrém obratem 

s háčkem nezvládnutí plynulosti, jeden grafém n á h o d o u vypadá jako ,*%bez v y k l e n i 

problémy s trasémy, jasné překreslování) 

Obr. 47: Špatně provedené trasémy při nácviku „o" 

t V ~ 

jasné překreslování, pokud neviděl genezi tvaru písmene - ^ o napodobení vzhledu 

vzoru; po tréninku viditelné zlepšení (až zautomatizování) 

• 26.2. - první slabiky 

- stále pomalejší tempo, problémy s úchopem 
d t r a s é m y neodpovídají (chybí automatizace 

• nepřesné obtahování vzoru, jiz zde tra^i y 

některých trasémů) 
- občas problémy s napojením - vícekrát obtahuje (obr. 48) 

- u přepisu lepší tvary, občas sleduje psací vzor na strance 

Obr. 48: Opis slabik 

T m a m z T z z m ^ r z m z x z z 

- « * * — - - aíe - " " " " 
stránku 

- 9.3. - přepis s pomocí obrázku n a s t r á n c e p s a c í 

- slabiky čte, písmeno „p"(poslední probtrané) - i pn pr P 

grafém (nejistota u složitějších ^ ^ o b r a t n a d l inku, který se 

' na řádku nad přepisem u opisu začal vyr 

opakuje i u přepisu (obr. 49) 
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Obr. 49: Přepis slabik 

/ p ů ' 
o X 

zvládání nových grafémů 

• 23.3. - nácvik „A/" , 

- sleduje vzor, postupuje již rychleji a přesněji i+a* n.o.or.ky) 

- velmi úhledné 

- řádek po napsání přejíždí očima (vizuální kontrola) 

=> velmi ú h l e d n é p í s m o proti začátku, zrychlení tempa, objevuje se kontrola 

• 29.3.-nácvik ,,0'S přepis slabik 
, o /„u, cr»íi - srovnání s obr. 47) 

- u o" ie vidět iiž zvládnutí trasemu (obr. 5Ua srovi 
u „o je vidět jiz ^ g b a v e n í m g r afémů psacích písmen 

• u přepisu 
slabik již slabiky cte, oocas piu 

probíraných dříve h g r a f é m e c h { n á m a k 

- při psaní slabik si diktuje, stale vidět nejisto 

- /anomněl střídat písmena (obr. 50b) 
- velmi zabrán do psaní tvaru písmene - zapomn 
Obr. 50: Nácvik „O" ^ X p 

. e s í a s f c ^ 

rj/JĴ JIIZŘ ĴÍLÍ 
grafémech srovnání se vzorem 

• 3 .4 . -opis písmen, slabik a slov 

' u písmen se více soustředí na tvar, ^ {autodiktát po slabikách) 

' u slov i slabik si diktuje, Stále kmitá ocma na předlo 

Písmo již uvolněné úhledné ě t n ě kontroluje (kontrola) 

' průběžně se zastavuje - mezi písmeny, > 
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=> U slabik a slov užívá autodiktát po slabikách, hlasité diktování, kontrola, trasémy zvládá 
Plynule 

• Shrnutí vývoje žáka 3: 

* počátek (první týden února.) 

překreslování - obtížně se zvládnutím motorické stránky 

* íýdgn (polovina února) 

překreslování - snaha o napodobení vzoru, zaměření na výrazné charakteristiky 

grafému 

* 3 týdny (konec února) 

překreslování - zlepšení motorické stránky, ale stále výrazné zaměření na vzor 

* Ž týdnů (první polovina března) 

překreslování - uvolnění ruky, zrychlení tempa, objevuje se použití kontrola (vizuální) 

* 1 týdnů (druhá polovina března) 

autodiktát po písmenech - hlavně u přepisu, diktuje si, trasémy zvládá zpaměti (přesun 

pozornosti částečně do Ungvistické roviny) 

* 2 týdnů (první polovina dubna) 

autodiktát po slabikách - plynulé psaní,hlasité diktování, kontrola (zaměření na 

lingvistickou rovinu) 

S-2.1.4 Kazuistika - žák 4 

^ěJc 7; 5 (srpen 1999) 

^Sáina: úplná, bratr 10 let 

^ B k í e r i s t i k a žáka: Žák je levák. Při práci ve třídě je líný, rád se válí po stole, práci 

odbývá. V matematice je aktivní, pohotový. „Rozumbrada", velmi 

tvůrčí myšlení, pokud spolupracuje, má nové nápady a myšlenky, 

vtipné a věcné komentáře dění kolem sebe. 

Étení: Výrazné problémy, nečte plynně ani krátká slova. Čte si je nejprve po písmenech 

pro sebe, až poté celé slovo nahlas. Zvládne s potížemi před třídou předčíst část 

textu. 

^ ^ n ý _ £ r o i e v : Velká patlavost, chybí výslovnost „r". Občas mu není rozumět. Není 

příliš komunikativní. 
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Úchop a sezení psaní: Zná pravidla správného sezení, ale sám od sebe je nedodržuje, válí 

se po sešitě. Úchop špatný, neustále učitelkou upozorňován na 

správnou polohu prstů na anatomickém peru, nehlídá si. 

Vývoj psaní od února do poloviny dubna: 

• 8.2. - procvičování prvků písmen 

" výrazné problémy s úchopem a manipulací s psacím náčiní 

- lépe zvládá trasémy bez křížení čar - kličky a ovály problematické (obr. 51) 

- u nácviku prvku „m" pouze koukne na vzor a napodobuje - nedodržuje ani krycí tah ani 

počet zátrhů 

" výrazné grafomotorické problémy, problém s plynulostí 
Obr. 51: Prvky písmen 

Motorické obtíže při psaní; chybí základní návyky pro psaní; chybí i zraková kontrola 

• 12.2. - nácvik písmene „<?" 
stále výrazné problémy s trasémem kličky, oblouk zvládá mnohem lépe (obr.52) 

" pracuje celkem rychle, odbývá práci (nevhodné návyky) 

' leží na stole, sleduje písmo z úhlu 

' často usměrňován učitelkou 

O l r j /)—»y > ' 

L A 

H jr J 'J U 
Precizní, nedává si záležet, nesleduje vzor v průběhu 

- 16 2 -nácvikpísmene„«" + p ^ p i s 
16.2. nacviK p „ivnule ( o s v o j e n í některých trasémů) 

~ trasémy „U" zvládá velmi dobře, píše plynule (osvoj 
A hpní vzoru - grafémy mají rysy tiskacích písmen (jasné ' u přepisu snaha o napodobeni vzoru b 

překreslování) 

" Přehnaná kvantita písmen (obr. 53b) 

73 



- nemá systém úpravy, ale dodržuje řádky 
Obr. 53: Nácvik „u" + přepis písmen ^ 

o e o O i l f & A u / / 
tf i? 2 O /t / ( í M / J L ^ 

b ) y y s m T ř W ^ . ^ g 

s / „ í překreslováni zřetelné z přepisu, možná nerozlišuje psací a tiskaci grafémy; 

snazší trasémy zvládá 

• 26.2. - první slabiky 

- j r f i ^ r á c i x h y b f k o n ^ 

vzor sleduje pouze před psaním, poté již ne 
- nezažité grafémy - chybně více zátrhC n (nezafixována vizuální stránka grafému) 

- s napojením písmen u opisn nemá výraznější problémy, u bezchybných postupoval 

plynule (zlepšuje se plynulost) 
- u přepisu slabik stále snaha napodobit vzor (problémy se zapamatováním grafému 

psacích písmen) 

- u přepisu chybí spojení písmen vc slabice, písmena jsou izolovaná - pravděpodobně 

též nápodoba vzoru, u tiskací p ř e d l o h y jsou také písmena izolovaná (obr. 54b) 
Obr. 54: Opis a přepis slabik 

2171717: Z V f í M Z I Z ^ ^ S Z Z 

* zmuž zmaziasa^z 

me. .zfG/e. n u m -ZíflZ - -

i„ mo /wy .^v- m é ^ - - ^ - - - -
j / .hpr nečte _ při přepisu si nedohledal stejnou 

pravděpodobně slabiky ani písmena vůbec nečte P P P 
^abiku o řádek výše, problémy s vybavením g r a f é m ů psaach ptsmen 

- 9 .3 . -přep is s pomocí obrázku 
" již písmena spojuje do slabik 

" píše pomalu, ale lze mluvit o plynulosti 74 



- při práci stále chybné sezení a úchop, nesoustředí se, nepracuje systematicky, slabiky 

nepíše ve správném sledu 

- stále problémy s vybavení některých psacích grafémů - zkomolení „e" 

Obr. 55: Přepis slabik 

již se začíná objevovat autodiktát, ale pouze u přepisu, stále problém s vybavením si 

některých grafémů psacích písmen a obtíže s grafomotorickou realizací 

• 23.3. - nácvik „M" 

' obtahuje automaticky 

- píše velmi pomalu, nechá se rozptýlit, při psaní zvedá hlavu 

- napsal pouze dva znaky na řádek Gen obtáhl) a již začal dělat další (stále chybí 

systematičnost práce) 

- velikostně větší písmena zvládá lépe (stále psaní namáhavé po motorické stránce) 

- problém s napodobováním tvaru, problém s krycím tahem (stále překreslováni) 

=> chybí osvojení některých základních trasémů, psaní je nejisté, motoricky špatně 

zvládnuté, u nových písmen a opisu stále nepracuje přesvědčivě v lingvistické rovině 

• 29.3. - nácvik „0", přepis slabik 

" lépe se soustředí na práci, již určitá systematičnost práce 

' trasém velkého oválu zvládá lépe v celém písmeni „O" než samostatně 

- píše již trochu uvolněněji (zlepšení motorické stránky) 

" psací pohyb přerušuje i v rámci jednoho písmene (označeno šipkou na obr. 56 ) 
- Při obtahování vzoru písmo mnohem více nejisté, kostrbaté, pohyb vede pomalu, málo 

plynule (překreslování) 

~ u přepisu slabik pracuje po písmenech (autodiktát po písmenech) 

stále problém s grafémem písmene „e" 

Obr. 56: Opis písmen a přepis slabik 

^WSlB&r 
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^ motorická stránka se zlepšuje, začíná pracovat v lingvistické rovině, větší plynulost, 

osvojení trasémů, stále problém s trasémy písmene „ e " 

• 3.4. - opis písmen, slabik a slov 

chyběl, cvičení nedělal 

• Shrnutí vývoje žáka 4: 

* počátek (první týden února.) 

překreslování - velké potíže s motorickým provedením grafémů, chybí i vizuální 

kontrola (zaměřenípozornosti na motorickou stránku) 

* íýdgn (polovina února) 

Překreslování - i u přepisu, nemá zafixované grafémy psacích písmen, zvládá pouze 
snazší trasémy 

* 3 týdny (konec února) 

překreslování - stále problémy s grafomotorickým zvládnutím tvarů 

* 5 týdnů (první polovina března) 

Překreslování - stále převažuje, pouze u přepisu se objevuje autodiktát po písmenech, 

stále problém s vybavením některých grafémů 

* 2 íýdnů (druhá polovina března) 

Překreslování - psaní stále nejisté, u nových písmen stále překreslování, chybí transfer 

trasémů z jednoho do druhého písmene 

* 9 týdnů (první polovina dubna) 

objevuje se autodiktát po písmenech - zatím přesvědčivě pouze u přepisu, stále obtíže 

s motorickou realizací (počátek práce v lingvistické rovině, ale stále velká část 

Pozornosti věnována motorické stránce) 

5.2.2 Srovnání žáků 

Pokroky v učení se psaní za určité období nejsou u různých žáků stejné, nejedná se 
0 mechanické hromadění (ŠUPŠÁKOVÁ 1991). I KUČERA (2005)upozorňuje na to, že 

gradient techniky psaní nemá charakter normy a zqjjnéna v 1.třídě velmi záleží na způsobu 
výuky a charakteru třídy. Kasuistiky konkrétmVžáků potvrzují, že v počátku osvojování 

Psaní j e m e z i žáky velký rozdíl. „Vyučovací praxe ukazuje, že různí žáci píší předvedené 
Jlm písmeno různě a že tentýž počet opakování přináší u různých žáků různé 
vysledky... Přesto, že se tu mnohokrát opisuje týž vzor, někteří se chybně domnívají, že 
UsPěch vyučování závisí jen na množství opakován?' (GURJANOV 1952, s. 13). 
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Mezi žáky jsou rozdíly nejen v rychlosti, s jakou si osvojují jednotlivá písmena a 

vtom, jak se jejich tvary podobají vzoru, ale hlavně v době, kdy začnou pracovat 

v lingvistické rovině, tzn. kdy si zautomatizují t r a sémy jednotlivých písmen a pozornost je 

uvolněna z motorické roviny do roviny lingvistické. Zaměřují se pak na obsah psaného, 

význam jednotlivých písmen, slabik a slov. 

Nejrychlejší vývoj byl u žáka 1 a žákyně 2, kde se již po třech t onech objevuje 

Práce v lingvistid^roviné^autodiktát po písmenech. Další průběh je pak rychlejší u žáka 

C rychle začíná používat autodiktát po slabikách a dokonce po slovech. U všech žáků se 

objevuje autodiktát nejprve u přepisu, u opisu se dlouho drží vzoru. 

Překreslování bylo nejzřetelnější u žáka 4, který ho zpočátku užíval i u tiskacích 

Písmen. V konečné fázi pozorování (na začátku dubna, zhruba po dvou měsících od 

začátku školního psaní) se teprve začínal při psaní pohybovat i v lingvistické rovině. 

S výjimkou žáka 4 byl proces bezpečného osvojení trasémů, tedy zaměření se na 

význam písmen, velmi rychlý, až skokovitý. Hraje zde roli zvládnutí grafomotorické 

stránky písma. Již není při psaní grafémů písmen nutný motorický diktát a je možné užívat 

Pouze diktát prostřednictvím fonémů.V tomto období již existuje pevné spojení foném-

grafém konkrétního psacího písmene - postup, jak grafém plynule zrealizovat (systém 

trasémů). Pokud se objeví výpadky paměti, týkají se většinou grafémů písmene, ne volby 

trasémů. 

Rozdíly ve vývoji v procesu osvojování si psaní jsou mezi kasuistikami velmi 

výrazné. Pokud bychom měli podrobných kasuistik více, rozdíly by nebyli tak diametrální, 

ale bylo by pravděpodobně možné najít nějaké kontinuum nebo několik „typů" vývoje 

Psacího procesu. 

5.2.3 Počátky osvojování psacího psaní - formování strategií 

Většina dětí se začíná systematicky seznamovat s konvenční formou psaného 

Jazyka až od počátku školní docházky. ŠUPŠÁKOVÁ (1991) uvádí, že individuální 

kalost písmen na začátku první třídy se liší - polovina dětí zná 5 a méně písmen, třetina 

kolem 15. Většinou se jedná o tiskací formy písmen. Dle KOŘÍNKA ( 1 " " " — ' -

Zajímavý výzkum na téma překreslování prováděl KOHOUTEK (1947). Právě 

kohoutek poukazuje na to, že písmena a číslice jsou pro děti všelijak pokroucené obrázky. 
V e druhém až třetím týdnu školní docházky prováděl s žáky jednoduchou zkoušku, jak 

dovedou napodobovat číslice a písmena. Začal nejprve s obrázky, aby se děti nebály a poté 

Školou 9 písmen. 
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JJz předkresloval jednotlivá písmena. Děti měly to, co vidí na tabuli, ihned překreslit do 

sešitu. Upozornil, aby sledovaly, jak obrázek kreslí, že jej brzy smaže. Tímto pokusem 

zjistil, že některá písmena a číslice děti velmi rychle napodobí hned po prvním spatření. 

Z výsledku zkoušky sestavil pořadí písmen a číslic podle snadnosti napodobení necvičenou 

dětskou rukou (KOHOUTEK 1947). 

I Kohoutek tedy potvrzuje, že zpočátku osvojování žáci písmena musí překreslovat. 

Z jeho výzkumu vyplývá, že písmena se liší svou náročností na zvládnutí při 

Prvopočátečním psaní. Pokud p o r o v n á m e obrázek 57 (ukázky pokusů o psaní 
2 K o h o u t k o v a výzkumu) a ukázky z písanek v kasuistikách žáků, obzv láš tě v počátku, 

nalézáme některé shodné rysy. Písmo je nejisté, linie není čistá a tvary jsou pouze 

Přibližné. ,Jedno a totéž písmeno píší různě, dokonce i při psaní jednotlivého písmene na 

tomtéž řádku" (GURJANOV 1952). Z kasuistik vyplývá, že podstatným, zlomovým 

brokem je přesun většiny pozornosti při psaní z motorické do lingvistické roviny. Tedy 

zautomatizování základních prvků písmen (trasémů). Přestože písmena psaná „zpaměti" a 
n e přesně dle vzoru se mohou lišit ve sklonu nebo velikosti, linie písmen jsou poté jistější, 

Proces psaní je rychlejší. 
0 b r - 57: Snaha dětí napodobit tvary písmen (KOHOUTEK 1947) 

ŮJ ^ cJ d s & f 

- t A ^ y s y ^ tf fa 

^ My n y 
RVF RTS 

Důležitost práce v lingvistické rovině při psaní potvrzuje i GURJANOV (1952) 
r°zborem písma dospělých. Pro dospělé je písmo prostředkem k vyjadřování myšlenek. 

Pozornost se při psaní zaměřuje na obsah psaného. „ Na pravidla čitelného psaní, tj. na to, 

Jaký tvar mají mít písmena i jejich spojení ve slovech, dospělý buď vůbec nemyslí, nebo si 
je Připomíná jen ve výjimečných případech. Dospělý také nemyslí na své pohyby a na 
zPůsoby a methody psaní. Čitelnost a rychlost jeho psaní je zajištěna návyky, které se 

stvořily při cvičeních" (GURJANOV 1952, s. 7) Po osvojení trasémů jsou žáci schopni A 
Velmi přesně, jistě a rychle psát i nová písmena. V různých písmenech se opakují stejné 

frž osvojené) trasémy. 

V e l k o u roli v prvních fázích o svo jován í si psaní hraje motorická „paměť" ruky na 

jednotlivé trasémy, písmena. Později, po zautomatizování jednotlivých prvků j i ž děti 
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nemyslí n a zv láš tnos t i j e d n o t l i v ý c h p r v k ů a z p ů s o b psaní . Přesto p rav id la p í s m a dodržu j í . 

S labiky či s l o v a př i p o k r o č i l é m psan í j s o u p s á n y j e d i n ý m ce l i s tvým p o h y b e m ruky , n e j s o u 

rozdě lovány n a p rvky . 

5.2.3.1 Motorická schémata ruky při psaní 

„Základním úkolem písemných cvičení ve škole je změnit psaní z procesu řešení 

Mnoha zvláštních elementárních grafických úkolů v celistvý proces obsahového psaní. 

Tohoto cíle se dosahuje automatizací psaní písmen a jejich spojováním ve slova" 

(GURJANOV 1952, s. 12) 

D o v e d n o s t m o t o r i c k ý c h p o h y b ů ruky při psan í j e tak s a m o z ř e j m á , že j e čas to 

Přehl ížena j e j í k o m p l e x i t a . Ruka j e ve lmi s loži tý a j e m n ý m e c h a n i s m u s s ložený z 27 kos t í 

a o v l á d a n ý v íce n e ž 40~sva íy f Č innos t sva lů j e ve lmi p řesně k o o r d i n o v á n a a n a č a s o v á n a 

Pros t ředn ic tv ím n e r v o v é sous tavy . Přesné ř ízení p o h y b u o v l i v ň u j e j e h o s t rukturu . 

T y p i c k ý m r y s e m p r o c e s u p san í j e p o h y b ov l ivněný u spo řádanou sekvenc í k o o r d i n o v a n ý c h 

Pohybů; v š e c h n y p o h y b y j s o u p r o v e d e n y v p ř e s n é m č a s o v é m s ledu (THOMASSEN, 

TEULINGS 1983). 

Pohyby ruky při psaní jsou automatizovány díky činnosti mechanismů v centrální 

nervové soustavě, které se vytvořily při osvojování si psaní. Automatizace pohybů 

nevylučuje možnost jejich regulace (GURJANOV 1952). THOMASSEN, TEULINGS 

0983) předkládají dvě teorie vysvětlující, jak vzniká motorická dovednost jako je psaní -

regulovaná (glosed-loop) a otevřená (open-loop) teorie. 

(^Rsgtttovaňou teorii postuloval Adams. Úmyslný pohyb je vyvolán z dlouhodobé 

motorické paměti, kde je uložen jako motorická stopa. Tato stopa ovlivňuje počátek 

Pohybu. Následné provedení pohybu záleží na dalším srovnání mezi paměťovou 

representací stejného pohybu provedeného již dříve, jeho percepční stopou, a kinestetickou 
zPětnou vazbou z právě prováděného pohybu. Pokud je výsledkem srovnání signál chyby, 

to impulsem pro opravné pohyby. Percepční stopa je postupně formována 
2Pětnovazebnými informacemi zopakovaných provedení pohybu. Výsledná percepční 
s t°pa representuje senzorické výsledky ze správně provedených pohybů (THOMASSEN, 
TEULINGS 1983). 

X O t e v ř e n ý teor ie tvrdí , že o svo jená dovednos t j e p o d kon t ro lou cen t rá ln ího 

^o to r i cKeho^programu , k terý j e a u t o n o m n ě z o d p o v ě d n ý za řazení a časován í p o h y b o v ý c h 

y z o r c ů . M o t o r i c k ý p r o g r a m , obsahu j í c í všechny in fo rmace nezby tné p ro sp rávné p roveden í 

t ě c h t o v z ^ T š ^ u j e " m č e n í m a praxí . P rog ram zah rnu j e soubo r sva lových p ř íkazů , 
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které jsou uspořádány ještě před zahájením sekvence a který umožní provést celý pohyb \ 

bez vlivu zpětné vazby z okolí. Otevřená teorie akceptuje přítomnost zpětné vazby, ale 

zj>ohledu informací obsažených v motorickém programu zdůrazňuje, že zpětná vazba je^ 

vmrtoha příkladech redl^šUTHOMASSEN, TEULINGS 1983fr z & j 

Teorie navazující na výše u?edené-spojují-regulo vanou i otevřenou teorii - program -

připravenosti (ready-made) i program přímého (on-line) zpracování zpětné vazby. 

Všeobecně je akceptováno, že bez kinestetické zpětné vazby mohou probíhat pouze ty 

pohyby, které jsou velmi často praktikovány a které se vyvíjejí přirozeně bez nutnosti 

vedení a výuky (např. chůze). Smith navrhl koncept schématu pro kontrolu jednotlivých 

Pohybů. V jeho teorii není nutné mít pro každý pohyb samostatné motorické schéma, 

vysvětluje i proces tvorby nového pohybu. Pohyby jsou organizovány prostřednictvím 

zobecněných motorických schémat, zahrnující rozpoznání a vzpomenutí si. Motorické 

schéma je rozvíjeno na základě zkušenosti s provedením pohybů patřících do stejné třídy. 

Vyjadřuje vztah mezi čtyřmi zdroji informací, které jsou uložené v paměti pro každý 

Pohyb: informace o počátečních podmínkách, informace o specifikách reakce, informace o 

smyslovém významu a informace o požadovaném výsledku. Síla vztahu mezi těmito zdroji 

informací se zvyšuje se zvyšující se přesností zpětné vazby. „Vzpomenutí si" zahrnuje 
yztah mezi minulými výsledky a specifiky reakce; vybírá specifické reakce pro nový 

Pohyb. „Rozpoznání" obsahuje vazbu mezi minulými výsledky a minulými smyslovými 

významy; předvídá smyslový význam zamýšleného pohybu a j eho účinku. Aktuální zpětná 
Vazba, proprioceptivní i exteroceptivní, je hodnocena vzhledem k předvídané zpětné vazbě. 

Signál o případné chybě je předán do motorického schématu. Chyba je identifikována 

Prostřednictvím „chyby-označujícího" (error labelling) systému. Učení probíhá aktualizací 

motorických schémat prostřednictvím zahrnutí opravy chyby do schématu - poté je 

schéma lépe funkční a připravené pro další využití (THOMASSEN, TEULINGS 1983). 

Motorická stránka je podstatnou, základní složkou celého procesu psaní. Její 

osvojení je klíčem ke zvládnutí psacího psaní. Systém trasémů v podstatě koresponduje 
s Poslednč zmiňovanou teorií - motorické programy nejsou speciální pro každý grafém, ale 

existuje soustava prvků, které se vyskytují ve více písmenech. Po zautomatizování trasémů 

j sou děti schopné si osvojit způsob realizace nového grafému bez problémů; znaj í prvky 

Jeho geneze. 
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5.2.4 Shrnutí Il.části výzkumu 

Kasuistiky umožnily objasnit interindividuální rozdíly mezi konkrétními dětmi. 

Přestože byli všichni žáci ze stejné třídy, tedy byli vyučování stejnou učitelkou a stejnými 

metodami, a stejně staří, jejich vývoj v ob í í tp íocesu psaní se velmi lišil. Ukázalo se, že 

v prvopočátečním psaní hraje velkou roli motorická stránka psaní a osvojování si 

základních trasémů. U každého žáka se po určitou dobu (většinou do doby osvojení 

základních trasémů) vyskytuje kognitivní strategie překreslování. Její opuštění je 

podmíněno přesunutím zaměření většiny pozornosti z motorické roviny do roviny 

lingvistické. Při užití kognitivní strategie autodiktátu již žák přesouvá část pozornosti do 

lingvistické roviny a zajímá se o v ý z n a m jednotlivých písmen, slabik a slov. 

Žáci byli sledováni první dva měsíce osvojování si psaní, proto nám vývoj poskytl 

informace hlavně o rozvoji motoriky a kognitivní strategii překreslování. Při dalším 

výzkumu by bylo zajímavé pozorovat žáky po delší dobu a sledovat, kdy a jak dalece 

začnou žáci v dalším období navržené kognitivní strategie efektivně používat. 
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5.3 i n . ČÁST VÝZKUMU: SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

Cíl výzkumu 

Popsat, jak ovlivňuje volbu kognitivní strategie typ zadání a jeho obtížnost. Lze 
pozorovat regresi strategie při zvyšující se náročnosti úkolu? 
Třída 

Jedná se o stejnou třídu jako v I. části výzkumu. Skupinově zadávaný soubor 

cvičení byl vyplněn dvaadvaceti žáky 14.května 2004, individuálně zadávaný soubor byl 

vyplněn čtyřmi žáky 1 .června 2004. 

Materiál a metodika 

Pro Ill.část výzkumu byly navrženy 2 soubory cvičení. 

J3oubor_A-byl zadáván skupinově celé třídě, i když každý pracoval sám. Hodnocena 

byla vyplněná cvičení žáků. Zároveň byli žáci sledováni při práci, případně dotazováni, 

Jaká slova psali. 

(^oubor_Bj/yplňovali pouze 4 žáci. Snížilo se tím množství nasbíraných materiálů, 

ale bylo to nutné, abychom získali podrobnější informace a mohli žáky více sledovat při 

Práci. S pomocí třídní učitelky byli vybráni zástupci různých úrovní psaní, jaké se ve třídě 

nacházeli (samozřejmě pouze přibližně, jelikož každý žák představuje svou vlastní 

kategorii). Ve skupině byl jeden chlapec a tři dívky. S vybranými žáky jsme pracovali 

v samostatné učebně, se všemi společně. Každý žák, vzhledem k časovým možnostem, 

Plnil přibližně dvě cvičení ze souboru B. Jedno cvičení v danou chvíli plnil vždy jen jeden 
žák. Každý měl na splnění úkolu tolik času, kolik potřeboval. Pokud byl někdo výrazně 

Pomalejší, byla mu vybrána pouze nějaká věta či slovo ze cvičení. Celkově jsme na 
cviČeních pracovali asi hodinu. 

5.3.1 Skuninově zgHávanv soubor cvičení (soubor A) 

5.3.1.1 Sestavení souboru A 

Soubor A byl sestaven ve spolupráci s třídní učitelkou. Pomoc byla přínosná, neboť 

učitelka dokázala velmi přesně odhadnout reakce dětí na jednotlivé úkoly a slova. Právě při 

zadání bylo nutné se vyjadřovat přesně, aby děti pochopily, co je účelem cvičení. Zároveň 

korigovala obtížnost slov a cvičení. Z důvodu motivace jsme řadili cvičení dle obtížnost od 
nejsnazšího k nejtěžšímu (1-4), poslední úkol je stejný jako první. Pracovní listy 
s cvičeními předepsala třídní učitelka (obr. 58). 
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1) U prvního cvičení bylo účelem zadat dětem úkol, který již bezpečně znají a který je 

nezaskočí ani nepřekvapí. Zvolili jsme přepis tří delších slov (slunečnice). Jejich 

délkou jsme chtěli docílit toho, aby děti, které by přepisovaly po písmenech, ztratily 

orientaci a mohly by se potencionálně dopustit chyby. Kromě délky jsme vybrali i 

dvě slova, která obsahují nejen více písmen, ale i „mne" (pomněnka) a spodobu 

„d/t" (hromosvod). Slova byla předepsána pouze malými tiskacími písmeny. Děti 

psaly nové slovo vždy na řádek pod původní, což jim usnadnilo orientaci a 

kontrolu. 

2) Druhý úkol byl proti prvnímu značně náročnější a děti se s ním, stejně jako s 3. a 

4., ještě nesetkaly. Vybrali jsme 5 slov - křestní jména, s velkým psacím písmenem 

na začátku. Tato velká psací písmena byla ta, která se děti ještě neučily. Vycházeli 

jsme z toho, že se pro ně jedná o nové, často poměrně složité grafémy (velké psací 

E, L, K, F, D, R). Učitelka během roku dětem doporučovala, aby se doma samy 

neučily nová písmena. Chtěli jsme zde zjistit, jak si žáci poradí s grafémy, které 

ještě nebyly didakticky probrány, ale jejichž trasémy již znají. 

3) Cvičení 3 bylo velmi různorodé. Děti zde pracovaly s téměř všemi typy písmen. 

Zadání bylo pro všechna tři slova stejné - napiš malým psacím písmem. Předlohou 

byla nesmyslná slova, vlastně shluky písmen. Zadaná slova nebylo pro děti 

jednoduché předčíst. Obsahovala více souhlásek než samohlásek. První slovo bylo 

napsáno malým tiskacím písmem (Ismprk), druhé malým psacím písmem 

(arpdsemt) a třetí velkým tiskacím písmem (.KIPRSYUN). Jednotlivá slova vyžadují 

různé kognitivní postupy, proto bylo toto cvičení velmi náročné. 

4) Ve čtvrtém cvičení byla slova předepsaná malými psacími písmeny. Jednalo se o 

existující slova, která děti měly přepsat pozpátku. Zajímalo nás, jak si žáci s tímto 

zadáním poradí. Některé slovo se dalo pozpátku celkem snadno předčíst, s jiným to 

bylo složitější. Abychom měli jistotu, že děti zadání pochopí správně, uvedli jsme 

jim i příklad (les = sel). 

5) Poslední úkol byl stejný jako první. Slova napsaná malými tiskacími písmeny 

přepsat psacím písmem. Vybírali jsme slova, kde se vyskytovalo „ě" a kde by se 

děti tedy mohly dopustit chyby. První dvě slova děti znaly (pěkně, oběd), třetí bylo 

významově složitější (vědomí). 
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Obr. 58: Pracovní list se souborem A 

psac/'/?> ptsm&rn •• 

s l u, ne. cm'c e, po m n h r o m o s iso cl 

z) ZUs napsal s'/ej'i&; 

iyrrviJy tčascCoS XcUCtsC Ž W Í 

S k i y r v u J ^ (/ZcxynsasiscC' 

V fapis malým josac/m parnem •• 

U mp-rk c w f u c U ^ t U ' K W * YUV 

ty A/zpťs" slova pozpalkio (n^pr/klU - A & C ) 

/CisMías cou/lcr^a-lď/ 

r) /Vápíf psacirn písmem: 

W - „ker! v&dorni peJ<n& OD&Cl 
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5.3.1.2 Kategorizace testových úkolů souboru A 

Zde je uveden stručný přehled možností využití kognitivních strategií 

(postulovaných v kapitole 5.1.3) v jednotlivých testových cvičeních - souboru A. 

1) „Přepis psacím písmem" - zaměřeno na strategie při přepisu 

Možnost využití strategií: autodiktát po písmenech, autodiktát po slabikách, 

autodiktát s významem (po slovech) 

2) „Zkus napsat stejně"(žáci všechna psací písmena ještě neuměli) - napodobení 

písmen, opis 

Možnost využití strategií: překreslování, překreslování v kombinaci s autodiktátem 

(hlavně po písmenech a slabikách), u zdatnějších (kteří písmena uměli) autodiktát 

po slovech 

3) „Napiš malým psacím písmem" (nesmyslná slova) - opis i přepis 

Možnost využití strategií: překreslování (pouze u jednoho slova - opis), autodiktát 

po písmenech, autodiktát po slabikách, autodiktát po slovech (pouze omezeně) 

4) „Napiš slova pozpátku" - modifikovaný opis 

Možnost využití strategií: překreslování, autodiktát po písmenech, autodiktát po 

slabikách, autodiktát po slovech (pouze omezeně) 

5) „Napiš psacím písmem" - přepis 

Možnost využití strategií: autodiktát po písmenech, autodiktát po slabikách, 

autodiktát po slovech 

5-3.1.3 Podrobné výsledky a interpretace souboru A 

(vyplněno celkem od 22 žáků, 14. května 2004) 

Pro větší přehlednost jsou uvedeny výsledky z každého cvičení odděleně. 

1) Přepis slov 

Obecně neměly děti v tomto cvičení žádné výraznější problémy. Často se stejným 

Udáním pracují i v písankách. Hned, jak žák napsal slovo, paní učitelka mu je zakryla a 

Ptala se, co napsal. Chtěli jsme tak ověřit, zda si děti slova čtou celá. Počty jsou uvedeny u 

Jednotlivých slov. 

„slunečnice" 

Slovo přepsali všichni bez větších problémů. 9 žáků napsalo slovo velmi dobře, 
j i s tě. 8 žáků napsalo dobře, pouze poměrnost velikosti písmen neodpovídala. 5 dětí napsalo 

slovo nejisté, rozklepaná linie písma. 

® žáků dotázáno, co napsali 
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- 8 vědělo 

- 1 vůbec nevěděl 

- 1 částečně chybná odpověď - „sluneční" 

„pomněnka" 

Zde se vyskytlo více problémů, ale nikdo neudělal očekávanou chybu - „poměnka" 

Ve 2 případech se vyskytla záměna „m " za „n", vzniklo tedy slovo „ponněnka". K chybě 

svádí podobnost mezi malým tiskacím „m" a malým psacím „«" - dvě formy si odpovídají 

v počtu obloučků, přestože nejsou svými ekvivalenty. K této záměně dochází u dětí v první 

třídě velmi často. Žáci, kteří se chyby dopustili, si pravděpodobně slovo zpětně nepřečetli. 

Jeden žák napsal v první slabice místo psacího „o", psací „a". Zřejmě ještě nemá 

úplně zažité vztahy mezi tiskací a psací formou. Přibližně ale zná, jak psací forma opticky 

vypadá, proto došlo k záměně za písmeno podobného tvaru. Také je možné, že bylo užito 

špatného „motorického vzorce" (trasému), jejichž základy se v tomto období stále formují 

a nemusí být plně zautomafizoványT" 

Ve slově pomněnka jeden žák napsal nejprve pomněna" a posléze si chybu 

opravil. Při přepisu pravděpodobně postupuje formou autodiktátu po písmenech či 

slabikách, slovo poté kontroluje. 

Obr. 59: Ukázka chyb ve slově „pomněnka" 

0 A 
[y / 

'Mlu 

1 0 žáků dotázáno, co napsali 

6 vědělo 

2 nevěděli přesně, ale s pomocí si vzpomněli 

2 nevěděli vůbec 
„hromosvod" 

Slovo hromosvod činilo při přepisu nejvíce problémů. 

Jednou došlo k záměně prvního písmene - „/*" za „£". Opět se jedná v psací formě 
0 velmi podobné tvary. Zde je téměř jisté, že žák neprovedl zpětnou kontrolu čtením, 

Jelikož první písmeno je pro význam slova velmi důležité a chyba by byla odhalena. Pokud 
v , p í; 
2 a k slovo četl, mohl písmeno „k" předčíst jako „h" a tudíž si chybu neuvědomit. 

Jednou se vyskytla záměna u prvního „o" za „a" - typ chyby viz výše. Prohození 

za „a" je velmi časté. 
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Opět se zde našla chyba špatně přepsaného tiskacího ,,/w" za „«", a to hned třikrát. 

Jeden žák napsal slovo jako dvě - „hrono" a „svoď\ Zmátla ho nepatrně větší 

vzdálenost mezi „o" a„s" . Je ale evidentní, že nad zadáním ani nad významem slova příliš 

nepřemýšlel. 

Jednou se vyskytla chyba na konci slova ve spodobě „d/ť\ Tento žák postupoval 

Při přepisu autodiktátem a slovo zapsal, jak jej slyší. 

Celé slovo správně napsalo 16 žáků. 
Obr. 60: Ukázka chyb ve slově „hromosvod" 

7 vědělo 

2 neznali význam slova a tudíž nevěděli přesně 

1 nevěděl vůbec 

2) Opis jmen 

Úkol byl pro děti komplikovaný v tom, že některá velká písmena, která mají složité 
tvary, si ještě neosvojily. Některé děti použily nejprve metodu obtažení předlohy a poté až 

opisovaly. 

„Emil" 

S jménem „Emil" neměl problém nikdo. Vykreslit tvar zvládli žáci bez problémů a 
b e z dotazů. 

„Láďa" 

U jména „Láďa" se jeden žák ptal, co znamená „Záďa". Byl upozorněn, ať si znovu 

slovo přečte. Poté následoval dotaz, co znamená „Sáďa" a „Táďa". Teprve potom bylo 

slovo správně přečteno. Potvrzuje to, že pro žáky je těžké vizuálně rozlišit a zapamatovat si 

grafémy podobných velkých psacích písmen. Všechna písmena, která žák navrhl, jsou si 
v Psací formě podobná v tazích. 

Jeden žák nevěděl, jak velké psací „ I " napsat, tak užil malé. Byl upozorněn na 

chybu. Poté se pokusil slovo opravit s velkým „L . 
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V jednom případě bylo velké „Z," zaměněno za velké „S". Jedná se opět o podobné 
tvary. 

„Karel" 

Velké psací „K" způsobilo jednoznačně nejvíce problémů. Hned 9 dětí, tedy necelá 

Polovina, mělo problémy vykreslit tvar. Nejvíce komplikací bylo v druhé části písmene 

s kličkou. Někdo ji vynechal, někdo nakreslil obráceně. 

Jednou se zde objevilo malé „&" 

°br . 61: Ukázka zkomolení či nahrazení ,,fC' 

„Fanda" 

U dvou žáků byl zřetelný problém s vykreslením písmene, ale přesto bylo čitelné. 

Jednou bylo úplně špatně. 
0 b r . 62: Ukázka zkomolení „ F l 

„Daniel" 

Jeden žák napsal omylem místo slova „Daniel" slova „Daniela". Možná si přečetl 

P°uze začátek jména a zbytek si již domyslel. Postupoval tedy autodiktátem s významem. 

Ve třech případech se písmeno nepodařilo napsat přesně, i když je čitelné. 

Přestože velké psací „£>" není podobné žádnému grafému, které se děti již učily 
Vetšina ho velmi dobře vykreslila. I přes zdařilé vykreslení písmene se u 3 žáků vyskytl 

Problém s napojením dalšího písmene (obr. 63) 

°br . 63: Problém s napojením dalšího písmene 

„Richard" 

S velkým psacím „/?" neměl nikdo problémy. 

V jednom případě však bylo chybně napsáno „ch" - vypadalo spíše jako „clč\ 
J e , ikož se jedná o chybu v opisu, žák mohl písmeno pouze překreslovat. Je to velmi 
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pravděpodobné, protože jeho celkové písmo je rozklepané a nejisté. Jeden žák napsal 

na konci bez kličky. j j / ^ f J l j u Á j 

3) Nesmyslná slova ^ P j ^ U / 

Cvičení bylo pro žáky hodně náročné. Kombinoval se tu opis i přepis. Někteří 

říkali, že tato slova jsou nesmysly, což znamená, že si je četli. Někdo namítal, že jsou 

popletená a že se nedají napsat. 

Obzvláště v těchto nesmyslných slovech po sobě žáci chyby neodhalí, protože si 

slovo, které nedává smysl, znovu nečtou. Často se objevuje chybění písmene, což 

dokazuje, že téměř všichni zde postupovali po písmech, ať už se jednalo o přepis či opis. 

Bylo by pro ně náročné provést kontrolu, jelikož by museli postupovat opět po písmenech. 

Frekvence chyb se neliší v závislosti na tom, zda se jedná o přepis či opis. 

„lsmprk" 

Celkem čtyřikrát došlo k chybě záměny „m" za „n", přičemž k opravě došlo pouze 

jednou. V jednom případě bylo vynecháno v jednom „k". Je velmi zvláštní, že bylo 

vynecháno poslední písmeno. K této chybě dochází velmi zřídka. 

Žáci se zde asi méně soustředí, protože nenachází ve slovech význam. 
Obr. 64: Přepis nesmyslného slova 

-Ždzuu í . 

„arpdsemt" (psacím písmem) 

V případě opisu nesmyslného slova používá metodu obkreslování (místo opisování) 
VlCe dětí. Je to zřejmé, protože chyby se vyskytují hlavně v tvarech písmen. 

Jednou se vyskytlo podivné „a" (obr. 65), jednou „/" a „m". V jednom případě došlo 
1 k záměně psacího „r" za „z", což je typické, pokud žák písmeno nečte, ale soustředí 
tvar. Objevilo se i vynechání písmene „r". 

^br. 65: Zkomolení grafému písmene 

se na 

„KIPRSYUN" 

Jednou bylo vynecháno „i?", což je typické, jelikož slovo nedává smysl a ,,/?"je ve 
stfední části slova. V jednom případě bylo nejdřív přepsáno „F ' j ako „/", poté opraveno. 
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To by svědčilo o tom, že se žák pokoušel o autodiktát a poté provedl i vizuální kontrolu se 

vzorem. Došlo zde i k přepisu J V jako „m" u 2 žáků (obr. 66). Dva žáci se pokusili napsat 

první písmeno velké, přestože ho nezvládli ani v úkolu 2. JC" bylo tedy provedeno 

špatnými trasémy, přesto ale čitelné (obr. 66) 

Obr. 66: Přepis nesmyslného slova 

4) Napsat slova pozpátku 
Cvičení vyžadovalo velkou koncentraci. Předloha byla napsána psacím písmem. 

Děti měly napsat slovo pozpátku, tudíž písmena na sebe navazovala jinak než v předloze. 

Úkol se zdál žákům opět nesmyslný a špatně se jim plnil. Postupovali zde po 

Písmenech, zdálo se jim to snazší. Celkem pět žáků zadání nepochopilo a slova pouze 

opsali. 
„liška" 

V jednom případě bylo špatně napsáno „£". Ostatním se slovo napsat podařilo, jen 

někde se vyskytl problém či zaváhání s napojením písmen. 

„sůl" 

Jelikož se jednalo o nejkratší slovo, bylo i nejjednodušší. Pouze jednou bylo špatně 

napsáno „5". V dvou případech žák začal za tah na další písmeno (obr. 67). Bylo to 

Pravděpodobně způsobeno tím, že v původním slově j e„ s " na prvním místě. 

Obr. 67: Opis pozpátku 

J/XÁ 
„automobil" 

Zde bylo jednoznačně nejvíce chyb. Dvakrát bylo slovo napsáno úplně špatně, 

Pouze klikyháky (obr. 68). Jeden z žáků, kteří zadání nepochopili chtěl slovo pouze opsat. 

Správně však opsal pouze první písmena, zbytek byl nečitelný. V jednom případě bylo 
mi'sto „a" napsáno „ď\ Velmi často se vyskytla záměna některého z „o" za „a" a to hned 

šestkrát.Dvakrát bylo zaměněno „b". Jednou za „/", což je podobný tvar a jednou za „*". 

Obr. 68: Chybný opis slova pozpátku 
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5) Přepis slov 

Jednalo se o klasický přepis z malých tiskacích písmen. 

„pěkně" 

S tímto slovem nebyly žádné větší problémy. Jeden žák napsal místo „k" rovnou 

„n", ale poté se opravil. V jednom případě se vyskytlo místo „k" „b" (obr.69). Tento žák si 

po sobě slovo určitě nečetl. 

Obr. 69: Přepis slova 

J 

„oběd" 

V jednom případě se vyskytla očekávaná chyba „objed"(obr. 70), která byla 

opravena. V prvním ročníku děti často u opisu a přepisu doplňují háčky a čárky dle vzoru, 

tak došlo ke zjištění chyby u tohoto žáka. Jeden žák udělal chybu ve spodobě - „obět". Tito 

žáci určitě postupovali autodiktátem. 

Dokonce čtyřikrát se objevilo slovo „oděd". Záměna je způsobena podobou malých 

tiskacích písmen „b" a „d". I zde mohli žáci postupovat autodiktátem a pouze zaměnit 

grafémy písmen. Jeden žák říkal, že je tam „dědo" - chtěl to psát pozpátku a udělal tutéž 

záměnu. Jednou se vyskytla záměna grafému „b" za „/" 

Obr. 70: Chyby v opisu slova „oběd" 
-"<r /(/\ 

ob 
i 

„vědomí" 

I M" 7a «" (2X) a „o" za „a" (lx). Děti se často Zde došlo již k výše zmiňované zamene „w za „« ^ ) 
v ji i ;e< K záměně písmen mohlo dojít na základě 

Ptaly, co slovo znamena, tzn. ceuy m J" 
. . . , , „ x u nie i vlivem neznalosti slova. Podobnosti g r a f é m ů , jak je obvykle, ale i vnvc 

5.3.1.4 Závěr z výsledků souboru A 

• , u 1 ríímihé a ieho vyplnění žákům trvalo kolem hodiny, většina Přestože cvičení bylo dlouhé a jenu 
, . . n s a n í isou žáci poměrně vytrvalí, a to i v cvičeních, kde 

vydržela až do konce. I v hodinách psaní jsou ^ f 

se stále opakuje jedna činnost. 
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V souboru cvičení se ukázalo, že mezi žáky je i v polovině května stále velký 

rozdíl. 

Tab. 5: Strategie převažující v jednotlivých typech cvičení 
Procentuální údaje jsou pouze přibližně odvozené, lze z nich hlavně posoudit, jaká strategie u daného úkolu 
převažovala (přibližná čísla byla odvozená z pozorování dětí pří práci a z výsledků práce) 

Použitá strategie 

Typ cvičení Překreslování 
Autodiktát po 
písmenech 

Autodiktát po 
slabikách 

Autodiktát 
s významem 
(po slovech) 

1) Přepis slov 20% 60% 20% 

2) Opis 20% 25% 35% 20% 

3) Přepis / opis 

(nesmyslná slova) / 15o/0 55% / 50% 40% / 35% 5% / 0% 

4) Modifikovaný 

opis 15% 50% 20% 10% 

5) Přepis 20% 55% 25% 

U 1. úkolu neměly děti žádné výraznější problémy. Často se stejným zadáním 

Pracují i v písankách. H n e d , jak žák napsal slovo, paní učitelka mu jej zakryla a ptala se, co 

napsal. Chtěly jsme tak ověřit, zda si děti slova čtou celá. Cvičení byla dětmi vyplňována 
v polovině května. Výsledky tedy můžeme porovnat s tabulkou 6. 

Cvičení 1. můžeme porovnat s cvičením 5. Obě cvičení obsahují běžná známá slova 
a jejich náročnost není velká. Rozdíl ve výsledcích, přestože jsou typově stejná, je zřejmě 

způsoben délkou slov (v 5. cvičení jsou kratší), tudíž více dětí používá náročnější strategie. 

U úlohy 2. je větší počet žáků, kteří překreslovali, jelikož se jednalo o velká psací 

Písmena, která žáci neznali. Ve skutečnosti mohl být počet žáků využívajících strategii 

Překreslování ještě větš í , jelikož jsme nemuseli všechny odhalit. U někoho mohlo písmeno 

vypadat výsledně správně, ale tahy a pohyby při jeho psaní mohli být špatné, překreslování 

(motorický diktát) mohli užít i žáci při využití správných trasémů. Jelikož písmeno nemají 

Procvičené, soustředí se ná "motorickou stránku. "Někteří mají trasémy tak dobře osvojené, 
ž e nepotřebovali ani zvýšit pozornost věnovanou motorické stránce. Do kategorie 

Překreslování jsou zahrnuti žáci, kteří tuto strategii použili alespoň v jednom slově ze 

zadání. 
V cvičení 3., u nesmyslných slov, po sobě žáci chybu neodhalí, protože si slovo, 

které nedává smysl, znovu nečtou. Často se objevuje chybění písmene, což dokazu j i že 

t é m ě ř ^ H c h n i z d e p o s l a l i po písmenech, ať už se jednalo o~přepis či opis. Bylo by pro" 
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ně náročné provést kontrolu, jelikož by museli postupovat opět po písmenech. Frekvence 

chyb se liší minimálně v závislosti na tom, zda se jedná o přepis či opis. Byla chyba, že 

slova byla moc složitá. Skoro se nedalapřečíst jako celá-Slova, Při tvorbě zadání opomenut 

fakt, že toto značně zkreslí výsledek, což je z počtů žáků, kteří autodiktát po slovech užili, 

evidentní. Pouze minimum žáků u přepisu a opisu použilo metodu autodiktátu po slovech. 

Dá se říci, že takovýmto sestavením cvičení bylo dětem znemožněno použít určité strategie 

^znemožněno. Příště by bylo vhodnější zadat nesmyslná slova lehčí, aby bylo možné je 

přečíst celá (např. hoka, nava, mišul atd.). 

Cvičení 4., kde se slova opisovala, ale pozpátku, vyžadovalo velkou koncentraci. 

Občas se vyskytly problémy s návazností písmen. Žáci postupovali po písmenkáchTzdálb 

se jim to snazší. Minimum dětí se snažilo slovo pozpátku přečíst. 

Úloha 5 je zmíněna již výše. Dětem nečinila větší problémy. U žáků, kteří si slova 

četli, se často vyskytoval dotaz, co znamená slovo vědomí. 

Bezchybně celý soubor nenapsal nikdo z žáků. Osm z nich ale podalo velmi 

vyrovnaný, dobrý výkon - jejich písmo bylo úhledné, čitelné, tatáž písmena byla psána 

stejně v různých úkolech. Tito žáci postupovali v cvičeních s „klasickými" úkoly 

autodiktátem po slabikách, u kratších dokonce po slovech. Jejich pozornost byla zaměřena 
na lingvistickou rovinu, často i význam slova. Ke kontrole dochází většinou pouze tehdy, 

Pokud jsou po napsání slova dopisovány háčky a čárky. 

Čtyři žáci byli velmi slabí, často písmo přerušovali, bylo nejisté a často chybovali. 

U přepisu postupovali velmi pomalu, objevoval se i problém s vybavením grafémů psacích 

Písmen. U cvičení 2. (u velkých psacích písmen, která neznali) nebyli dle tvaru písmene 

schopni vyvodit použité trasémy a písmena byla často zkomolená. V písmu žáků stále 

Převažovalo zaměření na motorickou rovinu a ne na obsah psaného. 

Zbytek žák¥ (10) chyboval častěji, ale písmo bylo jisté, úhledné. Počet chyb se 

výrazně zvýšil u těžších cvičení. I tito žáci se pravděpodobně pohybují převážně 
v lingvistické rovině, ale při nezvyklém cvičení jejich strategie selhávají a raději se vrací k 

jednodušším, jistějším strategiím. K nestejnosti výkonu jednoho žáka v různých situacích 
Se vyjadřuje i Gurjanov „...při hodnocení cvičení vysvětlují rozdíly mezi žáky nestejnými 
Schopnostmi. Pečlivější pozorování však ukazuje, že týž žák může v různé době prokazovat 

jednou horší a jednou lepší výsledky. Z toho plyne, že úspěch cvičení závisí nejen na 

žákových schopnostech, nýbrž i na tom, jak koná cvičení, tj. jaké psychické procesy 

Pobíhají při v y p r a c o v á n í stanoveného úkolu" (GURJANOV 1952, s. 13). 
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5.3.2 Individuálně zadávaný soubor cvičení (soubor B) 

5.3.2.1 Sestavení souboru B 

Číslování úkolů je zde pouze orientační pomůckou, děti na cvičeních nepracovaly 

dle čísel. Každý ze čtyř žáků plnil průměrně dvě cvičení. Realizaci souboru B lze brát spíše 

jako pilotní studii, jak jsou jednotlivé tipy cvičení přínosné vzhledem ke zkoumané 

Problematice. Každé cvičení bylo plněno maximálně dvěma žáky. Dle výsledků by bylo 

možné sestavit soubor cvičení pro větší skupinu žáků. Účelem cvičení bylo podrobně 

Popsat průběh procesu psaní při plnění různě obtížných úkolů u konkrétních žáků. 

1) V prvním cvičení se jednalo o opis tří vět ve francouzském jazyce. Věty byly 

krátké (cca 4 slova). Ve slovech se vyskytovaly netradiční návaznosti písmen, které 

se v českém jazyce běžně nenacházejí (např. „oye", „oue"). Francouzský jazyk 

jsme zvolili proto, že je pro děti méně známý než jazyk anglický. Účelem bylo, aby 

žáci rozuměli kódu, jakým je sdělení napsáno, ale ne obsahu. 

2) Druhý úkol byl jednoduchý. Jednalo se o opis vět v českém jazyce. Věty byly 

krátké, ale občas obsahovaly „ě". Vyskytovalo se zde také hodně háčků a čárek. 

3) Třetí cvičení obsahovalo pět slov psacím písmem oddělených čárkou. Byla 

úmyslně předepsána s chybou („d/t", „ě/je", „s/z", „y/i"). Chtěli jsme zjistit, zda 

děti alespoň některou chybu odhalí a zeptají se na ni. Další možností by bylo, že 

slovo přečtou a napíší autodiktátem správně a na chybu se vůbec nezeptají (pracují 

hlavně ve fonetické rovině). 

4) Cvičení obsahovalo tři slova napsaná malým tiskacím písmem, jednalo se o pouhý 

přepis. První slovo bylo trochu složitější {hvězdička), zbylá již byla jednoduchá 

{pravítko, šikula). Slova nebyla napsaná úplně precizně, ale přesto velmi čitelně. 

5) Pátý úkol byl velmi podobný třetímu, ale ztížený. Slova byla napsaná s chybou, ale 

malými tiskacími písmeny. Chtěla jsem srovnat, zda zde odhalí chybu častěji nebo 

méně často než ve cvičení 3. Pokud by některý z žáků při opisu pouze překresloval, 

pravděpodobně by chybu ve cvičení 3 neodhalil. V tomto cvičení by ale některou 

chybu odhalit mohl, pokud by si četl celá slova a ne pouze písmena. V těchto 

typech cvičení je dalším důležitým faktorem, který může ovlivnit výsledek to, do 

jaké míry děti skutečně vědí, jak má být dané slovo správně napsáno. 
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6) Poslední cvičení bylo asi nej náročnější; jednalo se o šest vět napsaných třemi 

různými lidmi s autentickým rukopisem, který se od vzorového písma dost odlišuje. 

Chtěli jsme zjistit, zda budou mít potíže všechny děti, či se problémy s rozlišením 

písmen budou lišit. Zda budou písmena rozlišovat lépe děti, které samy píší 

neúhledně. Dále mě zajímalo, zda stačí dětem pomoci na počátku každého písma či 

se budou ptát stále. 
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Obr. 71: Zadání souboru B 
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5.3.2.2 Kategorizace testových úkolů souboru B 

1) Zadání - francouzský text (věty) psacím písmem 

Možnost využití těchto strategií: překreslování, autodiktát po písmenech, autodiktát 

po slabikách, autodiktát po slovech (pouze velmi omezeně) 

2) Zadání - český text (věty) psacím písmem - opis 

Možnost využití těchto strategií: překreslování, autodiktát po písmenech, autodiktát 

po slabikách, autodiktát po slovech 

3) Zadání - český text (slova s gramatickými chybami - y/i, s/z, ě/je) psacím písmem 

Možnost využití těchto strategií: překreslování, autodiktát po písmenech, autodiktát 

po slabikách, autodiktát po slovech 

4) Zadání - český text (slova) tiskacím písmem - přepis 

Možnost využití těchto strategií: autodiktát po písmenech, autodiktát po slabikách 

autodiktát po slovech 

5) Zadání - český text (slova s gramatickými chybami - y/i, t/d, ě/je) tiskacím 

písmem 

Možnost využití těchto strategií: autodiktát po písmenech, autodiktát po slabikách, 

autodiktát po slovech 

6) Zadání - český text (věty) psacím písmem, různé typy vypsaného písma (hůře 

čitelné) 

Možnost využití těchto strategií: překreslování, autodiktát po písmenech, autodiktát 

po slabikách, autodiktát po slovech 

5.3.2.3 Podrobné výsledky a interpretace souboru A 

Vzhledem k tomu, že každý žák plnil jiná cvičení, je vyhodnocení provedeno dle 

žáků i s jejich charakteristikami. 

' Ž á k y n ě 529 

V e k : 7 let 

Č t e n í : č t e r á d a , b e z v ě t š í c h p r o b l é m ů , p r o j e v j e p l y n u l ý , o r i e n t a c e v t e x t u d o b r á 

C e l k o v ý p í s e m n ý p r o i e v : p í š e ú h l e d n ě , d o d r ž u j e ř á d k y , o b č a s p r o b l é m y s v e l i k o s t í p í s m e n , 

p í š e p o m ě r n ě r y c h l e 

pozornost: občas při hodině v y r u š u j e , jinak soustředěná, vydrží delší dobu u jedné činnosti 

29 Číslování žáků navazuje na číslování v kasuistikách, aby nedocházelo k záměnám v případných 
závěrečných komentářích. 
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M l u v e n y p r o j e v : v e l m i k o m u n i k a t i v n í , d o b r á s l ovn í z á s o b a , o t e v ř e n á , n e b o j í s e ani p ř e d 

n o v ý m i l i dmi 

1, 2 , 3 , 4 ) n e d ě l a l a 

5) Žákyně 5 v tomto cvičení odhalila chybu ve dvou slovech. Hned se přihlásila a 

ptala se, jestli slova „hvjezda" a „medvjeď ' nejsou napsaná špatně. U slova „hať 

chybu nenašla a přepsala je s chybou. 
/ 

6) S tímto úkolem měla nejprve problém. Nemohla předčíst některá písmena. Poté, co 

jsme si přečetly první písmena společně, již bez potíží text opsala a to dokonce 

úplně bez chyby. V zadání byly celkem tři různé rukopisy. Žákyni stačilo pouze 

poradit s několika písmeny v prvním slově u každého rukopisu a poté již opisovala. 
Větu si vždy dopředu přečetla celou a chlubila se, že to dokáže předčíst (obr. 72). 

Obr. 72: Ukázka práce žákyně 5 z cvičení 6. 

žávěr: Přestože ve cvičení 5 žákyně neodhalila chybu ve třetím slově, lze i z předchozích 

cvičení a písanek říci, že si slova předtím než je opíše či přepíše čte a teprve pak 

začne pracovat. Používá tedy již stejné kognitivní strategie při obou úkonech, a to 

autodiktát po slovech. Chybuje velmi málo. Je to způsobeno i tím, že si jako jedna 

z mála zpětně čte, co napsala. 

* Žákyně 6 

6 let, jedna z nejmladších ve třídě 

Étení: občas slabikuje, poruchy v plynulosti, čte srozumitelně i delší slova 

Sglkovy písemný proiev: píše úhledně, písmena odpovídají velikostně, dodržuje 

vzdálenost mezi slovy, problémy s vynecháváním háčků a 

čárek 

pozornost: soustředěná, klidná, s prací při vyučování nemá problémy 

Mluvený projev: tichá, stydlivá, ale mluví plynně, užívá rozvité věty, dobrá slovní zásoba 

1) Z tohoto cvičení vypracovala žákyně 6 první větu, a to naprosto bezchybně. Hned 

poznala, že věta není v č e s k é m jazyce a ptala se, proč tam jsou písmenka tak divně 

za sebou. U kratších slov postupovala formou autodiktátu - slovo si přečetla a 

psala. U delších či složitějších slov opisovala slovo po písmenech (obr. 73a). 
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2, 3) nedělala 

4) Cvičení přepsala úplně bez chyby, velmi rychle a bez problémů (obr. 73b). 

5) Při vypracovávání tohoto úkolu se žákyně na nic neptala. Přesto ve dvou slovech 

chybu odhalila, je tedy možné, že se jí slova nezdála špatně napsaná, že se 

nesoustředila na jejich písemnou formu (grafémy), ale pouze na zvukovou 

(fonémy) podobu. Slovo identifikovala, porozuměla mu a přepsala je autodiktátem. 

Potvrzuje to i fakt, že slovo „medvjeď ' opsala jako „medvěť. Chybu tedy odhalila, 

ale dopustila se nové chyby ve spodobě. 

6) S tímto cvičením měla žákyně poměrně potíže a pracovala na něm dlouho. 

Potřebovala pomoci s přečtením obou vět jednoho rukopisu. První opsala s jednou 

chybou v „i/y". Druhou větu začala malým písmenem, pravděpodobně již nebyla 

tak pozorná. Dopustila se zde velmi ojedinělé chyby. Místo slova „v knihovně" 

napsala „v koutěí". Potvrzuje se zde to, že první a poslední písmeno zaměněných 

slov je stejné. Jejich délka se však liší. K chybě došlo proto, že písmo bylo špatně 

čitelné a žákyně k němu přistupovala globálně a nečetla je po písmenech. 

°br . 73: Ukázka práce žákyně 6 z cvičení 1., 4. 

žávěr: V e většině případů postupuje žákyně 6 metodou autodiktátu po slovech. Když se 

však vyskytne těžší či delší slovo, čte a píše písmena jednotlivě. Pokud postupuje 

po písmenech a neprovede již zpětně kontrolu přečtením celého slova, může dojít 

k výpadku nějakého písmene. Celkově píše rychle a většinou bez chyby. 

* Žákyně 7 

^ěk: 7 let, jedna z nejstarších ve třídě 

Čtení: čte srozumitelně a hlasitě, problémy s více souhláskami za sebou a delšími slovy, 

některá slova si čte nejprve po písmenkách pro sebe 

CelkoVý písemný proiev: občas problémy s dodržováním řádku, některá písmena 

velikostně neodpovídají, píše čitelně 

Pozornost: velmi živá, občas problémy s pozorností, nevydrží se koncentrovat delší dobu 

Mluvgný projev: mluví velmi hlasitě, výslovnost dobrá, užívá spíše jednodušší věty 
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1) Cvičení nejprve nerozuměla, ale poté rychle vypracovala. Přestože se jednalo o 

cvičení v cizím jazyce, každé slovo se snažila si nejprve předčíst celé. Poté buď 

volila autodiktát po slovech nebo písmenech. Občas se ptala, co jaké slovo 

znamená. Po přečtení slova „tennis" byla velmi nadšená, že našla české slovo, a 

také ho opsala počeštěle „tenis" (obr. 74a). 

2, 3, 4) nedělala 

5) žákyně se neptala na špatně napsaná slova, poslední slovo „haď napsala bez 

chyby. Například slovo „hvjezda" si přečetla, ale vůbec je neztotožnila se slovem 

„hvězda", jelikož ho přepisovala po písmenech a běžně postupuje autodiktátem po 

slabikách, u kratších slov po slovech. Nenašla vněm žádný význam a tak 

postupovala jako u cizího slova. U slova „hať byl výsledek opačný. Význam slova 

identifikovala a dále postupovala autodiktátem a slovo napsala správně. 

6) U tohoto cvičení neměla žádný problém. Zpočátku potřebovala pouze pomoci 

předčíst první písmena. Dále již postupovala u všech slov autodiktátem po slovech. 

Dopustila se několika chyb v „i/y" a vynechávala háčky a čárky (obr. 74b). 

Obr. 74: Ukázka práce žákyně 7 z cvičení 1., 6. 

* ' U J J 
A Aé-ulwU OMs AMlU*. 

a) o 0 / (7 ' i 

/ ČU 

žávěr: Pracuje-li žákyně 7 s větou, postupuje většinou tak, že čte jednotlivá slova zvlášť, 

nespojuje si kontext věty. Při opisu i přepisu postupuje formou autodiktátu - typ 

volí dle zadání. V Písance 2 je ale ještě možné, že písmena spíše překreslovala nebo 

měla problém s identifikací písmen či vybavením grafému psacího písmene, jelikož 

se dopouštěla často záměn tvarově podobných písmen. Teď již píše bez problémů a 

i zadání napsané psacím písmem si čte. 

' Žák 8 
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V ě k : 6 le t 

Čtení: čte srozumitelně, pomalejší tempo, občas slabikuje u delších slov 

Celkový písemný projev: písmo úhledné, ale často škrtá, roztřesená linka, velká písmena 

P o z o r n o s t : k l i d n ý , v ě t š i n o u s o u s t ř e d ě n ý , v í ce se k o n c e n t r u j e p ř i č i n n o s t e c h , k t e ré m u 

n e d ě l a j í p r o b l é m y 

M j u v e n ý p r o j e v : m l u v í t iše , m á l o , a l e d o b r á s lovn í z á soba , n a o t á z k y o d p o v í v ž d y 

1) Žák se na nic neptal, pouze řekl, že slovům nerozumí. Každé slovo si nejprve 

prohlédl. Pokud slovo identifikoval jako nesmyslné či neznámé, postupoval po 

písmenech. Jakmile však narazil na známé slovo („tennis"), použil autodiktát. 

V tomto případě napsal slovo „tenys", tak jak je slyší. 

2, 3) nedělal 

4) Při přepisu žák postupoval většinou autodiktátem. Slovo „hvězdička" psal dvakrát. 

Poprvé začal správně, ale místo „z" napsal „r", slovo škrtl a napsal znovu. 

Tentokrát s chybou „hvjezdička" - poté se opravil (obr. 75a). Protože již psal slovo 

podruhé, postupoval autodiktátem, slovo si pamatoval. Poté provedl optickou 

kontrolu po písmenech a slovo opravil. Ostatní slova měl bez chyby. 

5) Žák zde využil pravděpodobně autodiktát po písmenech, aniž by si slova četl či 

kontroloval. U prvních dvou slov vůbec neidentifikoval význam a opsal je po 

písmenech. Ve slově hvězda zaměnil „z" za „r" a ve slově „medvjeď ' se dopustil 

velmi časté chyby - tiskací ,,/w" přepsal jako psací „«". Slovo „hať přepsal nejprve 

s chybou, ale poté se opravil (obr. 75b). 

6) Žák si nečetl celé věty, ale pouze slova. Pokud nemohl slovo předčíst, snažil se ho 

napsat podobně předloze. Ze slova „vycházky" vzniklo něco jako „vycháry" a ze 

slova „bavť „bar11 (obr. 75c). 

Obr. 75: Ukázka práce žáka 8 z cvičení 4., 5. a 6. 

a ) 
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Závěr: Žák v písance ještě občas u opisu užívá metodu překreslování písmen, aniž by si 

slovo četl. Přitom ale vždy vznikne nějaké písmeno, ne pouze klikyhák. Pokud 

nemůže předlohu dobře předčíst, nesnaží se slovo rozluštit a porozumět mu jako 

celku, ale identifikovat pouze jednotlivá písmena. Proto potom vznikají 

nesmyslná slova. U jednodušších slov však již používá autodiktátu a slova si 

čte. Často se dopouští záměny písmene za písmeno podobného tvaru. 

5-3.2.4 Závěr z výsledků souboru B 

Individuální práce sžáky přináší mnohem podrobnější výsledky než skupinově 

zadávaný soubor cvičení. Vzhledem k malému počtu zkoumaných žáků (4) bylo možné 

každého podrobně sledovat. Časové omezení nedovolilo žákům zadat cvičení 2.(opis vět) a 
3- (opis chybně napsaných slov). V návrhu zadání jsou ponechána jako další možný typ 

cvičení. 

U opisu francouzských vět děti postupovaly stejně, jakoby bylo cvičení v češtině. Je 
t o logické, jelikož slova byla jednoduchá a dala se přečíst. Zároveň kód jazyka byl pro 

žáky srozumitelný. Bylo by velmi zajímavé zadat i cvičení, kde by byl neznámý jazyk i 

kód (např.ruštinu) a pozorovat, jak si žáci poradí, pokud nemohou využít fonetickou 

stránku jazyka. Pravděpodobně by pak děti pouze překreslovaly. 

Nejvyrovnanější a nejpokročilejší výkon podala žákyně 6. Poradila si bez problémů 

se všemi typy cvičení. Žákyně 5 byla také úspěšná, jen s drobnou pomocí si poradila i 
s cvičením 6 s různými rukopisy. Obě již pracovali převážně v lingvistické rovině, což 

Potvrzuje i schopnost poradit si s cizími „vypsanými" rukopisy. 

Žákyně 7 a žák 8 byli pomalejší a stále ještě část pozornosti byla zaměřena na 

motorickou stránku. Problémy s pracovním postupem a procesem psaní, hlavně u 
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komplikovanějších cvičení, byly zřejmé u žáka 8 - problémy s vybavením jednotlivých 

písmen, s motorickou stránkou, s porozuměním předloze. 

Písmo žáků má stále začátečnické rysy, ale už je jistější, grafická stopa plynulejší. 

Pro získání dalších dat by bylo zajímavé žákům stejné cvičení zadat znovu později, na 

začátku druhé třídy. 

5.3.3 Regrese kognitivních strategií dle náročnosti úkolu 

V určitém časovém období převažuje u konkrétního žáka určitá kognitivní strategie, 

kterou při psaní upřednostňuje. Typ strategie závisí na jeho osvojení si psaní, schopnosti 

Číst a dalších aspektech (povaha úkolu, únava atd.). Při kontrole testů, které byly dětem 

zadány, je možné pozorovat regresi strategií při zvýšení náročnosti zadání. Průběh regrese 

bychom mohli sledovat u každého žáka indmauálněpčóž~by~bylo -časověnáročné a 

vyžadovalo individuální práci s daným žákem. 

Konkrétní příklady regrese dle náročnosti úkolu lze vidět v tabulce 5. Obecně lze 

říci, že pokud jsou slova krátká a jasná, většina dětí (kromě výjimek, co ještě v květnu 

hlavně překreslují) kombinuje různé formy autodiktátu. Žáci by se strategií překreslování 

v tomto období ani nemohli obstát - stále častěji se objevují úkoly zaměřené na přepis. 

Obtížnost úkolu se pro žáky v prvním ročníku zvyšuje s délkou slova, jeho 

nesrozumitelností či s nahloučením mnoha souhlásek za sebou. Žáci, kteří obvykle pracují 

autodiktátem s významem se při zvýšení obtížnosti obvykle uchylují k autodiktátu po 

slabikách, případně písmenech. Nikdy se nestává, že by se žák u náročného opisu uchýlil 

k překreslování. Pokud již běžně pracuje v lingvistické rovině, nemá na tento fakt obtížnost 

textu vliv; motorická,stránka trasémů a grafémů je již bezpečně osvojena. U žáků, kteří 

ještě jeví známky překreslování (zaměření velké části pozornosti při psaní na motorickou 

stránku) se přilzvýšení obtížnosti textu objevují problémy jak v motorické rovině -

nečitelné písmo, i nejistota grafického projevu, tak (i vlivem motorické stránky) v rovině 

lingvistické - záměna slov, písmen, vynechávání. 
Děti na konci první třídy při opisu i přepisu pracují ve velké míře s fonetickou 

stránkou jazyka. V [ / ^ / V ^ X ^ A 

5.3.4 c h r „ . , * í i i l ^s t i vvzkumu V U s ^ O f f 1 ^ ^ 

V zadaných cvičeních se zřetelně ukázala regrese kognitivních strategií při zvýšení 

obtížnosti psaného textu. Typ regrese záleží hlavně na dominantní rovině, ve které žák 
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běžně pracuje - z d a j e stále velký důraz na motorickou stránku procesu psaní nebo zda již 

pracuje v lingvistické rovině. 

Výzkumná část navázala na předchozí - doplňuje informace o vývoji kognitivních 

strategií užívaných žáky první třídy při psaní. Orientační výsledky shrnuje tabulka 6. 

Tab. 6: Užívání jednotlivých kognitivních strategií v průběhu 1. třídy 
Procentuální údaje jsou opět pouze ilustrativní - slouží k poměrné představě kolik žáků v jakém období dané 

Použitá strategie/ 

Časový úsek Překreslování 

Autodiktát po 

písmenech 

Autodiktát po 

slabikách 

Autodiktát po 

slovech 

únor(1.tř.) 

1. měsíc 85% 10% 5% 

březen/duben(1.tř.) 

2.,3. měsíc 45% 25% 20% 10% 

květen/červen(1.tř.) 

4., 5. měsíc 10% 25% 45% 20% 

I přes interindividuální rozdíly, které se nacházejí u rozvoje každé vývojově 

Podmíněné dovednosti, probíhá vývoj až překvapivě rychle. Lze říci, že na konci prvního 

ročníku pracují téměř všichni žáci autodiktátem. Jeho kvalitativní a kvantitativní proměnné 

jsou samozřejmě individuální a vyvíjejí se v dalším rozvoji dovednosti psaní. 
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5.4 IV. ČÁST VÝZKUMU: VÝVOJ STRATEGIE AUTODIKTÁTU 

cn 

Popsat vývoj kognitivní strategie autodiktátu v závislosti na stupni vývoje procesu 

psaní - zaměřuje se hlavně na kvalitu, kvantitu a stím spjatou efektivitu využití 

autodiktátu. Zjišťujeme, jak dlouhé celky a jak rychle jsou schopni žáci přepisovat a 

opisovat. 

Třída 

Výzkum byl proveden ve všech třídách v týdnu 12. - 16.3. 2007. Původně byl 

výzkum naplánován pouze pro druhý ročník (cvičení plnilo 16 žáků - věkový průměr 8 let; 

1 měsíc). Očekávali jsme, že již bude možné pozorovat určité sjednocení stylu práce. 

Jelikož zde byla velká variabilita v postupech, byl výzkum proveden orientačně ještě 

v třetím (věkový průměr 9 let) a čtvrtém (věkový průměr 10 let) ročníku (v každém u 5 

žáků). Celkem cvičení plnilo 25 žáků. Všechny třídy pracovaly v programu „Začít spolu". 

Matgriál a metodika 

K této části výzkumu byl navržen soubor 3 vět na opis a 3 vět na přepis. Každému 

žákovi byl úkol zadán samostatně - „Opiš / přepiš věty dle předlohy". Prvním úkolem byl 

opis, poté přepis. Žáci pracovali v klidu, v oddělené části třídy, byli při práci sledováni a 

Postřehy zpozorování byly zapsány do záznamového archu (viz kapitolu 5.4.1). Každý 

měl libovolný čas ke zpracování úkolu. Předloha byla umístěna na okně před žákem (aby 

bylo zřejmé, jak často vzhlíží na předlohu). Podrobně byl zaznamenán průběh práce; jak 

často sleduje předlohu (-> po jak velkých celcích pracuje), zda se objevuje hlasité 

diktování a jak dlouho trvalo zapsání každé věty. Poznámky o konkrétním dítěti jsou 

archivovány společně s originály prácí žáků. Výsledky byly zpracovány do tabulky (viz 

Přílohu 10.4). 

5.4.1 Sestavení zá™«m"vého archu 

Záznamový arch byl pro všechny ročníky stejný. Grafická podoba je znázorněna 

tabulkou 7. Data z vyplněných záznamových archů (ukázka viz přílohu 10.2) byla pro 

Přehlednost zpracována do tabulky. 
Věty na přepis i opis byly smyšlené, snažili jsme se o výběr přibližně stejně 

dlouhých vět pro obě zadání (originál předlohy viz přílohu 10.3). První dvě věty u obou 

typů zadání jsou v českém jazyce, třetí v jazyce francouzském. Francouzská věta je 
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zařazena v návaznosti na předchozí cvičení. Od druhé třídy již žáci hodně pracují 

s obsahem psaného a proto je zajímavé, jak ovlivní charakteristiky jejich práce 

neporozumění obsahu psaného. 

Pro žáky z druhé třídy byly věty moc dlouhé, proto psali u každé jen první část (po 

lomítko30). Ve třetí a čtvrté třídě již psali celé věty. 

Věty_opis: 

1) Zatím si nejsem jistá / v kolik hodin poběžím. 

(7 slov + 1 předložka / 36 písmen; polovina - 4 slova / 18 písmen) 

2) Paní Omáčková se věnuje vyměňování / filtru u vany. 

(7 slov + 1 předl./ 41 písmen; polovina - 5 slov / 30 písmen) 

3)Le réseau routier / fran^ais est trěs dense. 

(7 slov / 35 písmen; polovina - 3 slova / 15 písmen) 

^ěty přepis: 

4) Včera jsme byli v kině / na pěkném filmu. 

(6 slov + 2 předl. / 31 písmen; polovina - 4 slova+ 1 předl./ 18 písmen) 

5) Švagrová vaří k obědu / segedínský guláš s knedlíkem. 
(6 slov + 2 předl. / 43 písmen; polovina - 3 slova + 1 předl. / 18 písmen) 

6) On jette la monnaie / dans des corbeilles. 
(7 slov / 33 písmen; polovina - 4 slova / 16 písmen) 

Jméno žáka bylo zaznamenáno pouze pro orientaci a případné dohledávání 

informací; ve výsledcích jsou žáci uváděni pod čísly. První část záznamového archu 

sloužila k uvolnění žáka, aby se rozpovídal a opadl ostych. Odpovědi byly zaznamenány a 

jsou shrnuty v tabulce v příloze 10.4. Lze je v budoucnu využít. Výsledky ohledně úchopu 
a sezení žáka při psaní nebyly samostatně vyhodnocovány. Položky jsou zařazeny spíše, 

Pokud by se vyskytly výrazně nesprávné případy, které by svědčily o větších problémech 

smotorikou či smyslovým vnímáním a mohly ovlivnit celkový písemný projev žáka, 

Případně i užití autodiktátu. Hlasité diktování a kontrola jsou vyhodnocovány v rámci 

- - - ' ' -í™ cmvnnni. 
jednotlivých ročníků i ve vzájemném srovnání. 

U jednotlivých vět byla zjišťována doba31 zapsání, počet a místa vzhlédnutí 

Předlohu. V druhém ročníku byl zaznamenán čas, za kterou byla napsána polovina věty. 

3o ^ - nolovinou" přestože se nejedná o přesnou polovinu. 
° Dále v textu je tato část věty n a z ý v á n a „polovino f 

V textu užíván též termín „čas" či „rychlost 

na 

U 
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vyšších ročníků jsme sledovali čas potřebný na zapsání poloviny (aby bylo možné časy 

porovnat s druhou třídou) i na celé věty. 

Počty vzhlédnutí byly zapisovány rovnou do věty na konkrétní místo vzhlédnutí. 

Počítány pak byly u vyšších ročníků opět za polovinu i za celou větu. Prvotní čtení vět či 

slov (vzhlédnutí před psaním) před zahájením psaní nebylo do počtu zahrnuto. 

Z vět napsaných žáky byly vypsány chyby do tabulky k ostatním údajům (viz 
Přílohu 10.4). Práce žáků i se znázorněním vzhlédnutí jsou vloženy v příloze 10.5 
Tab. 7: Záznamový arch 

JMÉNO žáka Poznámky 

Věj^dítěte 

Sourozenci 

Baví Tě psaní? spíše ano spíše ne 

Baví Tě čtení? spíše ano spíše ne 

J d e Ti lépe přepis/opis Dřepíš Dpis 

ú c h o p _ spíše v pořádku spíše špatný 

sezení_ spíše v pořádku spíše špatný 

diktování ano ne 

kontrola ano ne 

f 
Přepis_ čas počet vzhlédnutí Poznámky 1 

f včera jsme byli v kině 
Slpěkném filmu. H 
švagrová vaří k obědu 
Segedínský guláš 
^knedlíkem. 

V 
u n jette la monnaie 
ílan^des corbeilles. 

r\ 
i r čas počet vzhlédnutí Poznámky 

^atím si nejsem jistá 
^kolikhodin poběžím. ~ 

í 
ram Omáčková se 
věnuje vyměňování 
hltriurvany. 

i 
f 

réseau routier 

ranfais est trěs dense. 
J 

108 



5.4.2 Druhá třída 

Cvičení plnilo celkem 16 žáků (9 chlapců, 7 dívek) a pracovali pouze s polovinami 

vět. Vzhledem k předpokladu, že většina žáků užívá již na konci prvního ročníku 

kognitivní strategii autodiktátu, a úkol byl zadáván až v druhém pololetí druhé třídy, 

očekávali jsme, že budou výkony žáků poměrně vyrovnané, obzvláště co se týká užívání 

strategie autodiktátu (že se bude lišit rychlost psaní jsme předpokládali). Výkonu žáků se 

nelišili pouze kvantitativně (rychlostí přepsání či opsání textu), ale i kvalitativně (jak velké 

celky byli schopní přenést na jedno vzhlédnutí32, tedy jak často vzhlíželi). Rozdíl byl i 

v regresi strategie při práci s francouzskými větami. 

5.4.2.1 Struktura autodiktátu 

Struktura autodiktátu popisuje, jak velké celky jsou žáci schopní přenášet, tj. jak 

často vzhlížejí na předlohu. Snažíme se nejen prezentovat počty vzhlédnutí, ale i najít 

v každém ročníku určité typy postupu při autodiktátu - jak velké celky přenášejí. 

Počty vzhlédnutí v jednotlivých polovinách vět se u žáků druhé třídy pohybovali od 

1 do 11 vzhlédnutí. Z průměrů v tabulce 8 a grafu 1 je zřejmé, že žáci kontrolují (čtou) 

předlohu poměrně často. Proces psaní není ještě tak zautomatizovaný, zabere mnoho času a 

vypětí, proto se žáci nemohou plně zaměřit na lingvistickou stránku přenášeného textu. 

Jsou nuceni postupovat po menších úsecích. 

Mezi 16 žáky druhé třídy jsme nalezli zhruba 4 typy postupu při autodiktátu: 

Typ 1 - tři žáci (v přílohách 10.4 a 10.5 číslo 1, 8 a 15) postupovali častěji po 

Menších úsecích než je slabika. Některá slova jsou schopni přenášet najednou, často však 

skončí u autodiktátu po písmenech. Každý z žáků měl problém u jiných slov. Žák (číslo 8) 

měl spíše dyslektické problémy, což mohlo způsobit, že psal po menších úsecích. Byl ze 

žáků typu 1 nej lepší ve velikosti přenášených celků. Často ale vynechával nebo si přidával 

Písmena. U Fj vět se žáci zaměřili na jednotlivá písmena, hlavně u delších slov. 

Typ 2 - šest dětí, tři chlapci (čísla 5, 6 a 9) a tři dívky (čísla 11, 13 a 14) podali 

Proměnlivý výkon v závislosti na přepisovaných a opisovaných slovech. Bylo možné 

nalézt autodiktát po písmenech, slabikách i slovech. Převažoval postup po částech slov až 

celých slovech. Často vzhlíželi po prvním písmeni věty (po velkém psacím písmeni). 

Postup po písmenech se vyskytoval zřídka, hlavně u delších slov. U Fj vět postupovaly 4 

32 Zadání znělo „Opiš / přepiš věty dle předlohy", tudíž výsledky představují to, jak žáci běžně s kognitivní 
strategií autodiktátu pracují, co považují za nejefektivnější (poměr počtu vzhlédnutí, lychlosti a počtu 
chyb) a ne to, jaké největší celky by byli schopní přenést, kdyby zadání znělo „Opiš / přepiš věty dle 
Předlohy tak, aby si co nejméně vzhlížel na předlohu". 
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děti (5, 6, 9 a 14) po částech slov (polovinách). Dva žáci u delších francouzských slov 

využili autodiktátu po písmenech. 

Typ 3 - tři žáci (3, 12 a 16) a jedna žákyně (7) preferovali autodiktát převážně po 

slovech. U delších slov, nebo v prvním slově věty se objevil postup i po částech slov. 

Postup po písmenech se vyskytoval pouze výjimečně u slova „vyměňování". U Fj vět dvě 

děti (3 a 7) volily postup po částech slov, dvě (12 a 16) dokonce po písmech. 

Typ 4 - tři žákyně (2, 4 a 10) neměly problém postupovat po 1 - 2 slovech. 

Předložky přenášely s následujícím slovem. Dívky psaly rozdílně rychle, tudíž efektivita 

kognitivní strategie autodiktátu se lišila. U Fj vět dvě dívky postupovaly u kratších slov 

také po 1 - 2 slovech, u delších maximálně s dvěma vzhlédnutími. 

Tab. 8: Průměrné počty vzhlédnutí žáků 2. třídy u jednotlivých vět 

Číslo věty 

1 .(opis) 2. (opis) 3.(opis FJ) 4.(přepis) 5.(přepis) 6.(přepis) Část věty 1 .(opis) 2. (opis) 3.(opis FJ) 4.(přepis) 5.(přepis) 6.(přepis) 

Polovina 4 6 6 5 4 6 

Graf 1: Grafické znázornění průměrných počtů vzhlédnutí žáků 2. třídy u jednotlivých vět 

Obecně řečeno hodně dětí mělo problém opsat slovo „vyměňováni , proto se u 2. 

věty výrazně zvýšil počet vzhlédnutí. Žáci zde postupovali často po písmenech či 

slabikách. Počet vzhlédnutí byl z českých vět nejvyšší právě u 2. věty, stejně velký (6 

vzhlédnutí) jako u vět francouzských. 
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5.4.2.2 Rychlost autodiktátu (psaní) 

Z tabulky 9 vidíme, že rychlost přepisu a opisu u žáků ve druhé třídě značně kolísá. 

Někteří žáci již píší velmi rychle, jiní naopak pomalu. Pomalejší děti se více soustředí na 

motorickou stránku a grafické znázornění grafémů písmen, rychlejší již mají motorickou 

stránku psaní více zautomatizovanou. Největší rozdíl se objevil u 2. věty (rozdíl 

nejpomalejšího a nej rychlejšího žáka byl dokonce 187 s). Důvodem zřejmě bylo slovo 

„vyměňování", které se ukázalo problematičtější než většina Fj slov. 

Tab. 9: Minima a maxima doby zapsání jednotlivých vět žáků 2. třídy 

Číslo věty 

1.(opis) 2.(opis) 3.(opis Fj) 4.(přepis) 5.(přepis) 6.(přepis Fj) Doba napsání vět / 2 1.(opis) 2.(opis) 3.(opis Fj) 4.(přepis) 5.(přepis) 6.(přepis Fj) 

Minimum 30 63 20 35 26 28 

Maximum 200 250 145 167 121 104 

Průměrný čas napsání vět znázorňuje tabulka 10 a graf 2. Jednoznačně nejdelší 

dobu trvalo žákům napsat 2. větu kvůli již několikrát zmiňovanému slovu „vyměňováni 

ještě ve spojení se slovem „věnuje". U Fj vět nepozorujeme u žáků žádné výrazné zvýšení 

času33. 

Tab. 10: Průměrné doby zapsání jednotlivých vět žáky 2. třídy 

Číslo věty 

1.(opis) 2.(opis) 3.(opis FJ) 4. (přepis) 5. (přepis) 6.(přepis) Část věty 1.(opis) 2.(opis) 3.(opis FJ) 4. (přepis) 5. (přepis) 6.(přepis) 

Polovina 71 140 68 73 76 61 

Graf 2: Grafické znázornění průměrné doby zapsání jednotlivých vět žáky 2. třídy 

/ \ / \ 
/ \ —* ' ^ ^ | — • — C a s napsáni vět / 2 ] | — • — C a s napsáni vět / 2 ] | — • — C a s napsáni vět / 2 ] 

-

| — • — C a s napsáni vět / 2 ] 

I.věta 2. věta 3. věta 4. věta 5. věta 6. věta 

33 Nelze srovnávat s interpretacemi Fj vět v kapitolách 5.4.3 a 5.4.4, neboť u třetí a čtvrté třídy byly 
interpretovány celé věty, které obsahovaly nezvyklá písmena. Srovnání pouze polovin vět u druhé až třetí 
třídy je v kapitole 5.4.5. 
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Průměrná rychlost psaní byla u žáků druhé třídy 14 písmen za minutu. Průměrné 

hodnoty u jednotlivých typů zadání jsou znázorněny v tabulce 11. 

Tab. 11: Rychlost psaní ve 2. třídě 

Typ 

zadání 

Písmen / 

min. 

op
is

 

př
ep

is
 Cj + Fj 

(celkem) 14 

op
is

 

př
ep

is
 

bez Fj vět 14 

(0 
CL 
O 

Cj + Fj 14 (0 
CL 
O bez Fj vět 14 

př
ep

is
 Cj + Fj 15 

př
ep

is
 

bez Fj vět 14 

Z tabulky 11 je zřejmé, že žáci druhé třídy podávají rychlostně stejný výkon, v 

přepisu i opisu. Neprojevilo se zde ani to, že by žákům při opisu pomáhalo vidět psací 

grafémy písmen, ani to, že by se jim tiskací písmena lépe četla. 

5.4.2.3 Průběh autodiktátu 

Ve druhé třídě bylo stále ještě časté zaměření pozornosti při psaní na motorickou 

složku. Všichni žáci sice již více méně v lingvistické rovině pracovali, ale proces psaní 

ještě nebyl plně zautomatizován. Objevovaly se chyby vynechání či přidání písmene; 

dokonce i vynechání slova. Několik žáků zaměnilo podobné grafémy. Častá je zvláště 

záměna podobných velkých psacích písmen („S, L, Z") nebo grafémů začínajících stejným 

trasémem (např. ,j>" za „v"). Problém s vybavením grafémů se vyskytoval u méně 

frekventovaných písmen (např. „g"). Přestože žáci píši pomalu a automatizace všech kroků 

procesu psaní ještě není plně funkční, písmo je plynulé. 

Hlasité předčítání se objevuje vždy, pokud žák postupuje po větších úsecích než 

jsou písmena. Typické pro období druhé třídy je hlasité diktování či zřetelná artikulace při 

psaní, vyskytlo se u 13 žáků. V oblasti kontroly napsaného nejsou výsledky tak jednotné. 

Většina žáků (9) napsaný text kontroluje, zbytek (7 žáků) ne. Kontrola byla prováděna po 

dopsání slova vlivem doplňování diakritických znamének. Bylo tak odhaleno a opraveno 

mnoho chyb. 
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Graf 11: Průměrné počty vzhlédnutí vzhledem k době zápisu věty (4. třída) 
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Z grafu 3 je zřejmé, že doba zapsání věty nezávisí na počtu vzhlédnutí. U — - — _ 

přepisuje dokonce tendence opačná - se snižujícím se počtem vzhlédnutí se zvyšuje doba 

zapsání vět. Možná při méně častém vzhlížení na předlohu se stává psaní náročnější na 

ostatní složky (paměť, nutnost vybavování více grafémů najednou), což vede k horšímu 

výkonu v čase. Celkově, s výjimkou doby zapsání 2. věty, je výkon žáků vyrovnaný. 

5.4.3 Třetí třída 

Vzhledem k tomu, že ve třetí třídě plnilo úkol pouze 5 žáků (2 chlapci, 3 dívky), 

nejsou výsledky tak přesné jako v případě druhého ročníku. I v těchto několika příkladech 

můžeme jasně sledovat pokrok v užívání strategie. Jeden z žáků byl dyslektik (viz přílohu 

3 - číslo 18; 5 - číslo 18a, 18b), což se projevilo částečně v počtech vzhlédnutí, ale hlavně 

ve výsledných chybách. 

5.4.3.1 Struktura autodiktátu 

Počty vzhlédnutí se ve třetí třídě pohybovaly u poloviny vět v rozmezí od 1 do 9 

vzhlédnutí, u celé věty od 3 do 15 (tab. 12 a graf 4 uvádí průměry). Rozmezí je poměrně 

široké. Roli zde hraje malý počet žáků - např. jednomu žákovi se věta nepodaří, špatně 

slovo přečte, musí ho číst znovu, podruhé už radši postupuje po menších celcích a hned se 

celkový průměr vzhlédnutí zvýší. U Fj vět byl počet vyšší, přestože věty byli stejně dlouhé. 

Důvodem je, že žáci ve třetí třídě již pracují s významem slova a u českých vět postupují 

nejméně po slovech. U Fj museli u většiny slov zvolit postup po menších celcích, občas až 

po písmenech, neboť se zde vyskytovala i písmena, která v české abecedě nejsou (např. 
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Tab. 12: Průměrné počty vzhlédnutí žáků 3. třídy u jednotlivých vět 

Číslo věty 

Část věty 1.(opis) 2.(opis) 3.(opis Fj) 4.(přepis) 5. (přepis) 6.(přepis Fj) 

Věta / 2 3 4 5 3 3 5 

Celá věta 6 6 11 6 7 10 

Graf 4: Grafické znázornění průměrných počtů vzhlédnutí žáků 3. třídy u jednotlivých vět 

/ \ F / \ / / \ / 
= • \ — P o č e t vzhlédnutí u vět / 2 

- • — P o č e t vzhlédnutí u celých vět 
wr 

— P o č e t vzhlédnutí u vět / 2 

- • — P o č e t vzhlédnutí u celých vět 

— P o č e t vzhlédnutí u vět / 2 

- • — P o č e t vzhlédnutí u celých vět 

/ 

Iveta 2. věta 3. věta 4. věta 5. věta 6. věta 

Mezi 5 žáky plnící úkol bylo možné najít zhruba 3 typy struktury autodiktátu. 

Typ 1 - dyslektický chlapec (v přílohách 10.4 a 10.5 s číslem 18a, 18b) postupoval 

maximálně po slovech, někdy po částech slov. I předložky většinou přenášel samostatně. U 

Fj vět strategii výrazně nezměnil, pouze se zde objevily i případy, kdy i jednotlivá písmena 

ve slově přenášel zvlášť. 

Typ 2 - jeden chlapec (21) postupoval většinou po slovech. Výjimečně se objevila i 

2 slova přenesená najednou. U Fj vět postupoval stejně jako dívky. 

Typ 3 - tři dívky (17, 19, 20) postupovaly po 1, někdy dokonce po 2- 3 slovech. 

Přesto u delších slov nebo pokud bylo ve slově „i, >>" vzhlížely i 2x v jednom slově. Proto 

se celkový počet vzhlédnutí výrazně neliší. U Fj byla u dívek variabilita postupů větší. U 

kratších slov postupovaly po slovech, u delších či s nezvyklými shluky písmen vzhlížely 

někdy i po písmeni. 

5.4.3.2 Rychlost autodiktátu (psaní) 

Rychlost psaní se u žáků ve třetí třídě interindividuálně výrazně liší. Největší 

rozdíly se vyskytly u věty č. 2 (91 - 148 s) u opisu a u přepisu u věty č. 1 (50 - 109 s). 

Rozdíly času n a p s á n í jednotlivých vět různými žáky jsou vidět v grafu 5. 
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Graf 5: Doba zapsání jednotlivých vět různými žáky 3. třídy 
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I.věta 2.věta 3.věta 4.věta 5.věta 6. věta 

Průměrné rychlosti napsání jednotlivých vět jsou znázorněny v tabulce 13, grafu 6. 

Z časů je vidět, že přestože u francouzských vět vzrostl počet vzhlédnutí, na čase zapsání 

vět výrazné změny nepozorujeme. 

Tab. 13: Průměrné doby zapsání jednotlivých vět žáky 3. třídy 

Číslo věty 

1.(opis) 2.(opis) 3.(opis FJ) 4. (přepis) 5. (přepis) 6. (přepis) Část věty 1.(opis) 2.(opis) 3.(opis FJ) 4. (přepis) 5. (přepis) 6. (přepis) 

Polovina 42 72 52 42 47 40 

Celá věta 89 112 98 72 83 73 

•Čas napsání vět / 2 

• Čas napsání celých vět 

Graf 6: Grafické znázornění průměrné doby zapsání jednotlivých vět žáky 3. třídy 
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Průměrná rychlost psaní zkoumaných žáků třetí třídy byla 25 písmen za minutu. Do 

výpočtu jsme zahrnuli výkon všech žáků u všech vět; tedy přepis i opis, české i 

francouzské věty. Pro zajímavost jsme výpočty provedli i odděleně, bez Fj vět a pro opis a 

přepis (tab. 14) 

Tab. 14: Rychlost psaní ve 3. třídě 

Typ zadání Písmen / min. 

op
is

 
př

ep
is

 Čj + Fj 
(celkem) 25 

op
is

 
př

ep
is

 

bez Fj vět 25 

tn 
CL O 

Čj + Fj 22 tn 
CL O 

bez Fj vět 23 

př
ep

is
 

Čj + Fj 28 

př
ep

is
 

bez Fj vět 29 

Z tabulky 14 je vidět, že ve třetí třídě je o něco rychlejší zápis při přepisu. Možné 

vysvětlení je předloha psaná tiskacím písmem, která se žákům lépe čte. 

5.4.3.3 Průběh autodiktátu 

Hlavní charakteristiky postupu autodiktátu jsou ve třetí třídě vcelku jednotné. Celou 

větu si dopředu nepředčítal nikdo z žáků. Každý si ale předčítal slovo, které chtěl napsat, 

z toho 4 žáci polohlasně, ale se zřetelnou artikulací, 1 předčítal nehlasně. Hlasité diktování 

při vlastní zápisu se neobjevuje. Kontrola se objevila u dvou žáků - dyslektik si opravoval 

u opisu i tvary písmen, další žák kontrolu prováděl v souvislosti s doplněním diakritiky po 

napsání slova. 

Obecně lze říci, že žáci (vyjma dyslektického chlapce) již nemají problémy 

s žádnou fází zobrazení písmen (vybavením grafému, vybavením potřebných trasémů, ani 

motorickou realizací). Pokud se problém vyskytl, bylo to u písmen, která buďto v českém 

jazyce nejsou přítomna (např. „f") nebo u těch, která se vyskytují zřídka („g"). 

U opisu i přepisu se již vyskytuje plynulost procesu psaní. Jedna dívka dokonce 

zvládla při psaní sledovat předlohu. To vysvětluje, proč u některých žáků či vět nekoreluje 

počet vzhlédnutí s rychlostí zapsání věty (graf 7). 
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Graf 11: Průměrné počty vzhlédnutí vzhledem k době zápisu věty (4. třída) 

•Čas napsání celých vět 

- Počty vzhlédnutí u celých vět 

l.věta 2 věta 3. věta 4. věta 5. věta 6. věta 

Doba zapsání věty není vzhledem k počtu vzhlédnutí úměrná. U obou 

francouzských vět se výrazně zvýšil počet vzhlédnutí, kdežto čas poklesl. U českých vět je 

délka času a počet vzhlédnutí výrazně úměrnější. Pokud tedy žáci třetí třídy nerozumí 

obsahu zapisovaného, ale znají jednotlivé grafémy, projeví se to v důslednějších sledování 

předlohy a přenášení menších úseků. Vlastní průběh psaní to nijak neovlivní (může, pokud 

žák při vzhlédnutí na předlohu přestává psát - narušení plynulosti) - doba zápisu se 

nezmění. 

5.4.4 Čtvrtá třída 

Soubor žáků ze čtvrté třídy je co do velikosti i struktury dle pohlaví stejný jako u 

třídy třetí. Nejvýraznější posun zde byl v automatizaci motorické části procesu psaní, 

rukopisy jsou více vyhraněné. I rychlost psaní se výrazně zvýšila. Učiteli je již respektován 

individuální rukopis, včetně sklonu písma. 

5.4.4.1 Struktura autodiktátu 

U žáků čtvrté třídy se počet vzhlédnutí u polovin vět pohyboval od 0 (žákyně 

s číslem 26 u 5. věty nevzhlédla v první polovině ani jednou) do 6 vzhlédnutí, u celých vět 

od 1 (opět žákyně 25) do 16 (tab. 15 a graf 8 uvádí průměry). Francouzské věty byly 

jednoznačně i pro tyto žáky nej náročnější. Jejich obtížnost se ukázala hlavně v druhých 

polovinách vět. Důvodem je přítomnost neznámých grafémů (např. „?", „e"). U 

francouzských vět se vyskytlo vzhlédnutí i třikrát v jednom slově. 
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Tab. 15: Průměrné počty vzhlédnutí žáků 4. třídy u jednotlivých vět 

Číslo věty 

Část věty 1.(opis) 2.(opis) 3.(opis FJ) 4.(přepis) 5.(přepis) 6.(přepis) 

Polovina 2 4 4 3 2 4 

Celá věta 6 6 10 5 5 9 

Graf 8: Grafické znázornění průměrných počtů vzhlédnutí žáků 4. třídy u jednotlivých vět 
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—•— Počet vzhlédnutí u celých vět 
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I.věta 2. věta 3. věta 4. věta 5. věta 6. věta 

Mezi žáky čtvrté třídy se vyskytly dva typy postupu při autodiktátu. 

Typ 1 - čtyři žáci (2 dívky, 2 chlapci - viz přílohy 10.4 a 10.5 - čísla 22, 23, 24, 

25) postupovali převážně po slovech. U jedné žákyně z této skupiny se výjimečně objevil i 

postup po dvou slovech. Žáci vždy přenáší předložky společně s dalším slovem. U Fj vět 

postupují tito žáci u kratších slov po slovech, u delších většinou po polovině slova, někdy i 

po písmenech. 

Typ 2 - jedna dívka (číslo 26) postupovala po více slovech, nejčastěji po dvou. 4. 

větu dokonce napsala pouze s jedním vzhlédnutím. U Fj vět postupovala převážně po 

polovinách slov, pouze s jediným písmenem měla problémy a opisovala ho samostatně 

(„<?")• 

5.4.4.2 Rychlost autodiktátu (psaní) 

Doba zapsání jednotlivých vět se mezi zkoumanými žáky čtvrté třídy liší více než 

počty vzhlédnutí. Nejvíce se žáci lišili v době zapsání u 4. věty (43 - 73 s). Čas zápisu 

všech vět (průběh spojnice v grafu 9) je nejpodobnější u žáka 23 a žákyně 25. 
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Graf 9: Doba zapsání jednotlivých vět různými žáky ve 4. třídě 
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Nejdelší průměrná doba zapsání byla u 2. věty, což je logické, neboť je nejdelší. 

Závislost rychlosti na délce věty se potvrdila i u francouzských vět, čas se výrazně 

nezvýšil. Výkonu žáků v oblasti rychlosti psaní nijak nevadilo, že nerozuměli obsahu slov. 

Tab. 16: Průměrné doby (s) zapsání jednotlivých vět žáky 4. třídy 

Číslo věty 

1.(opis) 2.(opis) 3.(opis FJ) 4.(přepis) 5.(přepis) 6.(přepis) Část věty 1.(opis) 2.(opis) 3.(opis FJ) 4.(přepis) 5.(přepis) 6.(přepis) 

Polovina 26 43 23 25 23 25 

Celá věta 52 63 58 45 57 50 

Graf 10: Grafické znázornění průměrné doby zapsání jednotlivých vět žáky 4. třídy 
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Z průměrných časů u jednotlivých vět jsme vypočítali rychlost psaní zkoumaných 

žáků - 40 písmen za minutu. Tabulka 17 znázorňuje rychlost psaní žáků za minutu u 

přepisu i opisu zvlášť se zohledněním Fj vět. 

Tab. 17: Rychlost psaní ve 3. třídě 

Typ zadání Písmen / min. 

op
is

 

>ř
ep

is
 Čj + Fj 

(celkem) 40 

bez Fj vět 42 

Čj + Fj 39 
CL o bez Fj vět 40 

(/> 
CL 

Čj + Fj 42 
<D 

>L-
Q . bez Fj vět 43 

Porovnáme-li rychlost opisu a přepisu u žáků 4. třídy, je rychlost o něco větší u 

přepisu. Roli zde, stejně jako u třetího ročníku hraje zřejmě lepší čitelnost tištěného písma. 

5.4.4.3 Průběh autodiktátu 

Zkoumaní žáci čtvrté třídy postupují převážně po slovech. Pravděpodobně je to pro 

ně vhodná kombinace správnosti a rychlosti, tedy nej efektivnější strategie. Žáci se 

dopustili minima chyb, což nemusí být přesností autodiktátu, ale roli jistě hraje i osvojení 

gramatických pravidel. 

Všichni žáci si předčítali, dva polohlasně, tři nehlasně. Celou větu si nepředčítal 

nikdo, větší celky četla pouze jedna dívka (typ 2), ostatní si předčítali slova. Při vlastním 

psaní se hlasité diktování nevyskytlo ani u jednoho žáka. Stejně tak si ani jeden žák zpětně 

nekontroloval. Důvodem mohlo být, že diakritická znaménka píší rovnou a nedoplňují 

zpětně, tudíž si už napsaný text zpětně nečtou. 

Ani u žáků čtvrté třídy není souvislost mezi časem napsání vět a počty vzhlédnutí. 

U Fj vět se počet vzhlédnutí oproti předchozí větě výrazně zvýšil, kdežto čas klesl. Žáci 

vzhlíželi na předlohu v průběhu psaní, proto se čas nezvýší, kdežto počet vzhlédnutí na 

předlohu ano. 
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Graf 11: Průměrné počty vzhlédnutí vzhledem k době zápisu věty (4. třída) 
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Žáci ve čtvrté třídě již píší velmi rychle a plynule. Jejich písmo má výraznější 

známky osobitého rukopisu a přiměřenou velikost. Sklon písma je jednotný, výška písmen 

nekolísá. 

5.4.5 Vvvoi autodiktátu od druhé do čtvrté třídv 

Strategie autodiktátu34 se od druhé do čtvrté třídy vyvíjí po kvalitativní i 

kvantitativní stránce. Kromě volby a užívaní kognitivních strategií se liší i samotné písmo. 

Žáky přepsané a opsané věty (viz přílohu 10.5) v našem výzkumu autodiktátu 

potvrzují, že se písmo od druhé do čtvrté třídy zmenšuje. ŠUPŠÁKOVÁ (1991) zmenšení 

písma vysvětluje zautomatizováním pohybů ruky a rychlejším tempem psaní. Uvádí 

velikost písma ve druhé třídě 5 - 4mm, ve třetí 4 - 3 mm a od čtvrté třídy dle autorky klesá 

střední výška písmen pod 3 mm. 

Měnf se_Lspektrum chyb. Ve druhé třídě je možné narazit na záměnu grafému či 

slova dokonce i na zkomolení grafému. Ve čtvrté třídě se chyby tohoto typu téměř __ 

neobjevují. Gramatické chyby přetrvávají, ale jsou mírnější (důsledkem osvojování 

gramatických pravidel). 

34 Aby bylo možné srovnání charakteristik autodiktátu již od druhé třídy, byla porovnávána data u polovin 
vět (počet vzhlédnutí, čas). Rychlost psaní je u druhé třídy počítána z polovin vět, u třetí a čtvrté z celých 
vět. 
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S vyšším ročníkem se snižuje počet vzhlédnutí na předlohu. Ve druhé třídě se 

pohybuje kolem 5 vzhlédnutí za polovinu věty, u třetí kolem 4 vzhlédnutí a ve čtvrté 

sledují žáci předlohu přibližně 3x za polovinu věty (graf 12 - spojnice). Počet vzhlédnutí se 

snižuje pomalu. Zato rychlost se vyvíjí mnohem progresivněji - rozdíl mezi druhou a 

čtvrtou třídou je velký (graf 12 - sloupce). Důvodem je, že žáci ve vyšším ročníku jsou 

schopni psát a zároveň vzhlížet na předlohu, sledovat, co budou psát dále. Psací pohyb 

ruky je čím dál více automatizován a žáci se mohou zaměřit na lingvistickou rovinu 

přenášeného textu. Vzhlížení není z hlediska motorických úkonů psaní rušivé. 

Graf 12: Srovnání průměrných počtů vzhlédnutí vzhledem k době zápisu u 2., 3. a 4. třídy 
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Z grafu 12 lze vyčíst, že doba zapsání není úměrná počtu vzhlédnutí v žádném 

ročníku. Přesto se, jak jsme již zmínili, počet vzhlédnutí snižuje o jednotky, kdežto 

rychlost je ve čtvrté třídě v porovnání s druhou méně než poloviční. Nejnáročnější pro 

všechny ročníky byla 2. věta - dobu zapsání zde mají všechny ročníky nejvyšší; druhá a 

čtvrtá zde má nejvyšší i počet vzhlédnutí. U francouzských vět byl vysoký počet 

vzhlédnutí, ale čas byl v průměru. 

Pokud se zaměříme na typy autodiktátu, je od druhé do čtvrté třídy zřejmý posun. 

Ve druhé třídě se ještě vyskytují žáci, kteří postupují po úsecích menších než je slabika, 

užívají autodiktát po písmenech. V tomto ročníku je častý i autodiktát po slabikách. Tento 

122 



typ se ve třetí ani čtvrté třídě (u českých vět) nevyskytuje35. I v druhé třídě se naleznou 

žáci, kteří již postupují po slovech. Ve třetím a čtvrtém ročníku se objevuje nejčastěji 

autodiktát po jednom či dvou slovech. Domníváme se, že žáci třetí a čtvrté třídy by byli 

schopni přenášet najednou i větší celky, než se ukázalo v našem výzkumu. Pokud by 

zadání kladlo důraz na co nej nižší počet pohledů na předlohu, byl by pravděpodobně 

výsledek nižší. Při naší formulaci zadání pro žáky bylo jistější postupovat po úsecích 

menších. Nemusí při tom tolik namáhat paměť a číst si větu dopředu. Od druhé do čtvrté 

třídy je možné pozorovat „sjednocování" typů autodiktátu (vždy se samozřejmě najdou 

výjimky). Žáci začínají postupovat jednotnějším, všeobecně nejvíce vyhovujícím, 

způsobem. Ve druhé třídě jsme identifikovali 4 typy, ve třetí 3 a ve čtvrté již pouze 2. 

Vývoj rychlosti psaní je znázorněn v grafu 13. Rychlost psaní u jakéhokoliv zadání 

(graf 13 - celkově) se nej progresivněji vyvíjí mezi třetí a čtvrtou třídou - posun o 15 

písmen za minutu. Námi vypočtené hodnoty můžeme srovnat s údaji uváděnými PENCem 

(1961) a BANAŠem (1977) - tab. 1 (druhá třída - 20 písmen, třetí - 30 až 32, čtvrtá 40 

písmen za minutu). Ve druhé a třetí třídě jsou naši žáci pod normou, ve čtvrté zhruba 

v normě. 

Graf 13: Vývoj rychlosti psaní od 2. do 4. třídy 

0 1 2 3 
ročníky 

Rozdíl rychlosti dle typu zadání je nejvýraznější ve třetí třídě. U přepisu byli žáci 

rychlejší až o šest písmen za minutu. Obecně byl přepis o něco rychlejší ve všech 

ročnících. Předloha formou tištěného textu se žákům pravděpodobně lépe čte. 

35 Vzhledem k tomu, že ve druhé třídě bylo sledováno 16 dětí a v dalších ročnících jen 5, je možné, že u 
vyšších tříd nebyli typy zmapovány dostatečně podrobně a že se vyskytují ještě další. 
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Pozorování žáků při práci ukázalo, že se vyvíjí i další aspekty. Ve druhé třídě si 

většina žáků přenášené celky při vlastním psaní hlasitě diktovala. Ve třetí a čtvrté třídě se 

hlasité diktování neobjevilo. Kontrola byla také typická pro druhou třídu, hlavně 

v souvislosti se zpětným doplňováním diakritiky. Žáci třetího a čtvrtého ročníku 

postupovali rychleji a znaménka doplňovali hned, tudíž kontrola většinou chyběla. 

Písmo je se zvyšujícím se ročníkem jistější, plynulejší a linie je čistší. Vzájemná 

velikost písmen od druhé do čtvrté třídy přestává kolísat, sklon se ustaluje. 

5.4.6 Shrnutí IV. části výzkumu 

Poslední část výzkumu doplnila vývoj kognitivních strategií ve vyšších třídách. 

Potvrdil se předpoklad, že od druhé třídy žáci používají strategii autodiktátu. Dle ročníku 

se liší velikost celků přenášených na jedno vzhlédnutí, což souvisí s větší automatizací 

motorické roviny procesu psaní a možností přesunutí více pozornosti do roviny 

lingvistické. Vyvíjí se i další aspekty autodiktátu - rychlost fáze předčítání a hlasitost či 

nehlasnost diktování při vlastním psaní a kontrola. 
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6. DISKUSE 

Psací písmo má specifické postavení v diádě čtení/psaní. Jelikož jeho nácvik a 

osvojení je náročné, podrobuje se zvláštní přípravě a ve školní výuce je mu věnován 

značný prostor (KUČERA, VIKTOROVÁ 1998). Obecně je často zmiňována otázka, proč 

je, nutné cvičit, upevňovat a zdokonalovat psací písmo, když ve vyšších ročnících si přesto 

každý formuje svůj zvláštní rukopis. ŠUPŠÁKOVÁ (1991) na tyto připomínky reaguje 

jednoduchým vysvětlením - i pro písmo musí platit určité normy. Pokud by již od nižších 

ročníků nebylo dbáno na normy písma a žákům bylo umožněno psát tvarově i velikostně 

dle vlastního uvážení, vznikala by pravděpodobně již záhy nečitelná písmena. Interference 

osobitého rukopisu jedince by zasáhla do písemného projevu ještě před zautomatizováním 

a zafixováním jednotlivých tvarů písmen, což by mohlo vést k naprosté nečitelnosti již 

v době školní docházky; v ještě větší míře později v dospělosti. Další otázkou je, zda by 

takto formované písmo bylo pro uživatele dostatečně efektivní, jak po stránce produkční, 

tak i reprodukční. Proto je v prvním ročníku stále důsledně dbáno na výuku psacího psaní a 

již záhy se objevují náznaky automatizované činnosti. 

Navíc, jak zdůrazňuje i PŘÍHODA (1971), výrazným rysem mladšího školního 

věku je značná nezávislost zaměření pozornosti na obsahovém zájmu. ,JDítě věnuje 

neúnavně pozornost činnosti pro ni samu, i když je z hlediska dospělých jednotvárná...tím 

se vysvětluje, proč se učí ochotně technikám vyžadujícím častého opakování....dítěti sedmi 

až desetiletému zpravidla nevadí napsat dva řádky slova les...zájem dětí se v této době 

váže k technice samotné, aniž se často starají o to, co se vyjadřuje" (PŘÍHODA 1971, s. 

293). 

Oproti psaní tiskacímu je psací psaní graficky náročnější, ale při jeho zvládnutí 

(automatizaci) dochází v centrální nervové soustavě k vytvoření vysoce funkčních 

mechanismů. GURJANOV (1952) podotýká, že následkem vzniku automatismů si není 

nutné uvědomovat každou podrobnost vlastního psaní a pozornost je možné plně zaměřit 

na obsah psaného. Z kognitivních strategií postulovaných v této práci vyplynulo, že psací 

psaní navíc výrazně pomáhá koordinaci pohybů a jemné motoriky, vizuomotorické 

orientaci a rozvoji dalších kognitivních procesů (paměť, vytvoření automatismů ve spojení 

grafém - foném - grafém, vytvoření „psychických programů" pro psaní jednotlivých 

trasémů). Psací psaní umožňuje plynulost grafického zápisu a představu geneze jeho 

vzniku (KUČERA, VIKTOROVÁ 1998). 
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Cílem diplomové práce bylo zmapování a popsání kognitivních strategií, které děti 

používají při osvojování si psacího psaní. Vycházíme z předpokladu, který zmiňuje i 

GURJANOV (1952) - pokud chceme porozumět příčinám žákových neúspěchů při 

osvojování si návyků psaní a co nejefektivněji mu učení facilitovat, musíme se zaměřit na 

hlavní procesy, které napomáhají ovládnutí správných návyků a postupů. Náš výzkum byl 

realizován ve čtyřech vzájemně se doplňujících částech. Jednotlivé diskuse a konzultace 

výzkumných zjištění s autory byly pro větší přehlednost provedeny za každou částí 

výzkumu. Přesto se zde znovu zamysleme a shrňme si nej důležitější závěry. 

Prvotním materiálem při vyvozování kognitivních strategií při procesu psaní byly 

písanky žáků první třídy. Zaměřili jsme se hlavně na chyby v opisu a přepisu. Chyby, které 

jsou nejčastěji hodnoceny v prvopočátečním psaní, jsou spojeny s problémy v písmu, 

sjeho grafickou kvalitou. ŠUPŠÁKOVÁ (1991) uvádí jako nejčastější chyby silné, husté 

nebo roztažené písmo, nedbání na liniaturu, špatný sklon, zkomolené grafémy, roztřesené, 

křečovité nebo zrcadlové písmo. GURJANOV (1952) uvádí dva typy příčin chyb 

v dětském psaní - technické (nesprávné sezení, špatný úchop, přílišný přítlak, nevhodné 

pomůcky atd.) a psychologické (zapomínání, nedostatečná pozornost, spěch atd.) Při 

srovnání chyb žáků prvního ročníku se ukázalo, že se liší spektrum chyb v opisu a přepisu, 

a to obzvláště v počátečním období výuky psaní. V opisu se nejčastěji vyskytovala 

záměna, vynechání či přidání písmene nebo slabiky a zkomolení grafému; v přepisu se 
I 

objevovala chybně přepsaná spodoba, záměna „e" za Je", špatná identifikace písmene a 

dokonce i záměna slova. Z odlišných typů chyb při různých formách psaní je velmi 

pravděpodobné, že se liší myšlenkové operace a kognitivní postupy, které děti používají při 

přepisu a opisu. 
U přepisuje vzor znázorněn jinými grafémy než text psaný žákem. Je tedy nutné 

vzor číst (po písmenech, slabikách či slovech), zapamatovat si jej, vybavit si grafémy 

psacích písmen, průběh jejich psaní (jednotlivé trasémy) a grafický úkon zrealizovat 

prostřednictvím grafomotoriky. Postup nazýváme autodiktátem. 

U opisuje možností postupu více. Jelikož je vzor předepsán psacím písmem (tedy 

stejným, jakým bude postupovat i žák), je jedním typem postupu překreslování, tzn. 

napodobování tvarů bez jejich lingvistické identifikace. Z celého procesu psaní tak 

odpadne několik kroků, myšlenkových operací. Žák nemusí písmeno identifikovat jako 

lingvistickou jednotku, hledat příslušný foném, zbytečně zapojovat paměť. Stačí, když se 

soustředí na vizuální podobu znaku. Při překreslování využívá žák motorický diktát. I sami 

učitelé při výuce nového grafému^ podstatě popisují jeho kreslení. Děti se poté snaží 
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napodobit předkreslené (předepsané) písmeno, jeho průběh i výsledný tvar (KOHOUTEK 

1947). GURJANOV (1952) uvádí, že žák zpočátku osvojování si psaní není po napsání 

schopný zodpovědět otázku, co psal; pozornost je zaměřena hlavně na motorické zvládnutí 

psaní. Jsou-li žáci již pokročilejší v psaní a mají-li trasémy jednotlivých písmen více 

osvojené, používají i při opisu metodu autodiktátu. [ 

Postulovali jsme čtyři kognitivní strategie (překreslování, autodiktát po písmenech, 

autodiktát po slabikách, autodiktát s významech - po slovech) a popsali jsme jejich průběh 

v jednotlivých krocích. Při sestavování schématického znázornění jsme čerpali z již 

publikovaných schémat procesu psaní. MARTLEW (1983) prezentuje spíše pojmovou 

mapu procesu psaní než popis průběhu. Na psaní pohlíží komplexně, zmiňuje mnoho 

proměnných. Popisuje vztah lingvistických a kognitivních procesů, zahrnuje do znázornění 

i vnější podmínky. Přesto, že autor nemluví o průběhu vlastního procesu, pomohl nám 

hlavně v oblasti terminologické. ŠUPŠÁKOVÁ (1991) se v schématu zaměřila na zapojení 

jednotlivých mozkových center při psaní s různou formou zadání. U znázornění opisu bez 

porozumění upozorňuje na vynechání centra intelektu. To souhlasí s naším předpokladem 

u kognitivní strategie překreslování. Autorka pracuje hlavně v pojmové rovině biologické 

podstaty procesu psaní než v rovině kognitivních pojmů, přesto poodhaluje průběh procesu 

psaní. PARDEL (1966) publikoval schéma psychofyziologických základů psaní. Popisoval 

průběh psaní s akustickou předlohou (diktátem). Jeho grafické znázornění nám ujasnilo 

kognitivní roviny, v kterých se žák při psaní pohybuje. 

Sestavili jsme dvě schémata - jedno pro překreslování, druhé pro všechny typy 

autodiktátů. Podstatný rozdíl mezi těmito typy strategií jsme shledali v rovině, na kterou je 

zaměřena většina pozornosti - u překreslování je to rovina motorická, kdežto i u 

autodiktátu po písmenech se velká část pozornosti přesouvá do roviny lingvistické. Proto je 

možné znázornit všechny typy autodiktátu v jednom schématu. Liší se i výsledek psaného. 

Při překreslování je nazýván kopií, u autodiktátu reprodukovaným textem. 

Vývoj počátků osvojování si psaní v kasuistikách jednotlivých dětr souhlasí se 

zjištěním ŠUPŠÁKOVÉ (1991), že proces učení se psaní probíhá u každého dítěte jinak po 

kvantitativní (rychlost) i kvalitativní stránce (automatizace trasémů, volba kognitivní 

strategie). Snažili jsme se vysledovat okamžik, kdy žák začíná pracovat v lingvistické 

rovině. U nej rychlejších žáků se zaměření na obsah (i pokud to byla pouze identifikace 

jednotlivých písmen a ne významu celého slova) objevilo již po třech týdnech od začátku 

nácviku prvního písmene. Našel se ale i žák, u kterého se objevil počátek práce 

v lingvistické rovině až po dvou měsících. Tento žák používal kognitivní strategii 
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překreslování dokonce i u přepisu, tzn. opisoval malá tiskací písmena. GURJANOV (1952) 

došel při práci s dětmi k podobným závěrům. Stejné metody výuky, stejná cvičení i počet 

opakování vede u různých žáků k odlišným pokrokům. I přes tyto rozdíly je při zvolení 

správné metody u každého žáka (což je samozřejmě uskutečnitelné pouze omezeně; spíše 

volbou určitých typů cvičení pro konkrétního žáka) možné, zprostředkovat mu efektivněji 

osvojování dovednosti psaní (LANGMEIER, KREJČÍŘOVÁ 1998). 

Velmi podstatná se zde ukázala automatizace motorických pohybů při psaní. PENC 

(1961) předkládá podrobné rozložení grafémů české abecedy na jednotlivé prvky písmen 

(trasémy). Není tedy nutné mít zvláštní motorický vzorec pro každý grafém, ale pouze pro 

jednotlivé trasémy. Z nich je možné složit všechny grafémy. Potvrzuje to fakt, že pokud již 

mají žáci osvojené všechny trasémy z předchozích písmen, jsou schopni napsat i zatím 

nevyučovaný grafém. Stejný výsledek předkládají i THOMASSEN, TEULINGS (1983) 

prostřednictvím konceptu, který navrhl Smith. Pohyby při psaní jsou organizovány 

prostřednictvím zobecněných motorických schémat. Proces automatizace probíhá u 

každého žáka různě dlouhou dobu. Výsledkem je vznik nového psychicko-fyziologického 

funkčního systému (PARDEL 1966). Zautomatizování pohybů při psaní písmen se 

nevylučuje s jejich vědomou regulací (GURJANOV 1952). 

Žáci mohou v jednu chvíli užívat jiné kognitivní strategie u opisu a přepisu. 

Obvykle však jedna strategie vdaném období převládá. Zajímalo nás, zda dochází 

k regresi dle typu zadání, jeho náročnosti. GURJANOV (1952) dodává, že žák při 

uvědomělé práci s jednotlivými cvičeními vždy řeší určitou úlohu. „Staví si ty či ony cíle, 

vybírá si podle svého mínění nejúčinnější způsoby psaní, kontroluje uskutečňování 

stanovených cílů, ujasňuje si příčiny svých nezdarů, raduje se z úspěchů, překonává 

vznikající potíže a prokazuje větší nebo menší vytrvalost. Všechny tyto procesy mohou u 

jedněch žáků odpovídat cílům cvičení více, u jiných méně" (GURJANOV 1952, s. 14). I v 

našich speciálně sestavených cvičeních, vyplněných dětmi v polovině května, se ukázalo, 

že i žáci užívající v běžných školních situacích stejnou strategii, si poradili s nezvyklým 

zadáním různě. Nedá se ale říci, že by u všech dětí bylo možné pozorovat tak plánovitý a 

systematický postup, jak formuloval Gurjanov. Lze však říci, že čím více se žáci tomuto 

postupu blíži, tím je jejich plnění zadaných úkolů efektivnější. Při přepisu užívá velká 

většina žáku metodu autodiktátu, nejprve si zadané slovo přečtou, zapamatují a poté si jej 

sami diktují a píší. To se jednoznačně potvrdilo ve všech cvičeních, které byly dětem 

předloženy. Je obdivuhodné, že již po čtyřech měsících od doby, co se žáci začnou učit 

psát, většina používá metodu, jaká je typická pro člověka zběhlého v psaní. Z cvičení 
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vyplynulo, že si v květnu metodou pouhého překreslování slov pomáhá výrazně méně žáků 

než v pololetí. Dalo by se ř í cyže v únoru se u každého z žáků vyskytly chyby, které 

poukazují na možnost, že slova a písmena pouze překreslují. 

Získaná data nasvědčují, že na konci první třídy, pracují téměř všichni žáci 

někteřým-TTtypfr~atrtodiktatu.AL první třídě je limitem autodiktátu slovo. Nesetkali jsme se s 

případem, že by žák postupoval po dvou a více slovech. Právě autodiktát po jednom slově 

dává dítěti jistotu, že uspěje, a zbytečně nezatěžuje jeho paměť. Není možné postupovat po 

větších celcích, protože zkušenosti s psaním nejsou ještě velké a koncentrace na vybavení 

si správného grafému, vykreslení a napojení písmen stojí žáka mnoho energie a 

soustředění. Je možné také postupovat čtením a transformací jednotlivých písmen či slabik, 

tedy autodiktátem po písmenech nebo slabikách. Tyto metody jsou zdlouhavější a nejsou 

tak spolehlivé. Může zde dojít k vynechání některých písmen. Pokud je ale přepisování po 

písmenech spojeno se zpětnou kontrolou, stává se mnohem spolehlivějším a slovo zároveň 

získá pro pisatele význam. Využití těchto, z pohledu významu slova „nižších" kognitivních 

strategií, je v první třídě časté. 

Zajímalo nás, jak se formuje kognitivní strategie autodiktátu ve druhé třídě. Žákům 

jsme zadávali přepis a opis vět v polovině března. Očekávali jsme, že postupy žáků budou 

vcelku jednotné. Jelikož se i zde ukázala poměrně velká variabilita postupů, zrealizovali 

jsme stejné cvičení i ve třetím a čtvrtém ročníku. S vyšším ročníkem bylo možné 

pozorovat sjednocování typů (myšleno, po jak velkých úsecích žáci slovo přenášejí) 

postupu při autodiktátu. Ve druhé třídě jsme identifikovali 4 typy (po úsecích menších než 

slabika, po částech slov, po slovech, po 1 - 2 slovech), ve třetí 3 typy (po částech slov až 

slovech, po slovech, po 1 - 2 slovech), ve čtvrté 2 typy (po slovech, po více slovech). 

Různý počet typů mohl ovlivnit i rozdílný počet testovaných žáků v jednotlivých 

ročnících. V dalším výzkumu by bylo možné zadat cvičení většímu počtu žáků ve všech 

ročních. Zajímavé by také bylo sledovat vývoj i ve vyšších ročnících - zda dojde 

k jednotnému „průměrnému" postupu, nebo zda zůstanou postupy žáků rozdílné. 

Průběh autodiktátu se nelišil pouze ve velikosti přenášených celků, ale 

v charakteristikách průběhu. Pro druhý ročník je typické zřetelné diktování při vlastním 

psaní; v dalších ročnících se neobjevilo vůbec. Kontrola je značně závislá na doplňování 

diakritických znamének - pokud se tak děje zpětně, po napsání slova, navíc 

v korespondenci s předlohou, dochází často k nalezení a opravě chyb. S větší zběhlostí 

v psaní se vyvíjí i jeho grafická podoba. Písmo se zmenšuje, do grafémů se dostává 

osobitost jednotlivých rukopisů. KUČERA (2005) nazývá písmo ve třetí třídě „zlatým 
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věkem dětského rukopisu". „ Většina dětí si už osvojila předlohu do plynulosti a přitom se 

ještě drží jejích požadavků: vznikají tak nejhezčí rukopisy, které se později ,pokazí' " 

(KUČERA 2005, s. 422). Pokud se objevují osobité odchylky, jsou přirozené, nejsou 

vedeny touho po originalitě, jak se může stát ve vyšších ročnících (PENC 1961). Doba 

zapsání vět se logicky snižovala směrem ke čtvrté třídě. Přesto se u každé věty našel ve 

druhém ročníku žák, který měl čas rychlejší než některý z žáků ze čtvrté třídy. 

Překvapivým zjištěním bylo, že počet vzhlédnutí nekoreloval s dobou napsání věty, u 

některých vět byla dokonce tendence opačná. Vzhlédnutí na předlohu děti od práce nijak 

zvláště nerozptyluje, nezdržuje. Někteří dokonce zvládnou při vzhlížení nepřerušit psaní. 

Ze získaných dat, informací o době napsání jednotlivých vět a počtu písmen ve 

větách, jsme určili rychlost psaní v jednotlivých ročnících. Při srovnání s PENCem (1961) 

a BANAŠem (1977) se jevily výsledky žáků druhé a třetí třídy v našem výzkumu lehce 

podprůměrné. PENC (1961) měřil rychlost psaní žáků prostřednictvím psaní zpaměti 

naučených textů. Odpadla tedy nutnost sledovat předlohu, což je časově úsporné. Pokud 

formu práce vezmeme v úvahu, dalo by se říci, že žáci druhé a třetí třídy byli v normě, 

zatímco žáci čtvrté třídy nad normou. Opět jsme se vrátili k rozdílu mezi přepisem a 

opisem. Zde již ale neřešíme využití rozdílných kognitivních strategií, ale rychlost psaní u 

opisu a přepisu. Ve všech ročnících byl přepis o něco rychlejší (největší rozdíl ve třetí třídě 

- 6 písmen za minutu). Již ve druhé třídě žákům více pomáhá lepší čitelnost předlohy 

(přepis) než předloha se stejnými grafémy (opis). 

Ve čtyřech částech výzkumu jsme se pokoušeli vymezit, pojmenovat a zmapovat 

kognitivní strategie objevující se při osvojování si psacího psaní. V dalších fázích by bylo 

přínosné kasuistiky spojit se speciálními cvičeními v různých fázích osvojování, od 

počátku první do konce druhé třídy. Strategii autodiktátu by bylo vhodné studovat na více 

žácích a možná i celý výzkum prodloužit do vyšších ročníků. Pro další výzkum bychom 

jako kostru a pilotní studii využili závěry postulované v této práci. 
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7. ZÁVĚR 

Psací psaní je komplexním procesem. Osvojení základů a logiky psaní v prvních 

ročnících je nezbytné pro další rozvoj dovednosti psát jako vysoce funkčního motorického 

automatismu. Podrobné prostudování způsobů, jakým tyto automatismy vznikají, by 

umožnilo efektivr v " v v ' "ozuměním pomoci dětem překonat překážky při jejich 

Závěrem s diplomové práce, které byly vymezeny v jejím počátku. 

Úkolem bylo pokusit se postulovat kognitivní strategie, které děti používají při 

prvopočátečním psaní. Stanovili jsme si čtyři výzkumné části, jejichž prostřednictvím jsme 

se snažili detailněji prostudovat vývoj a obsah jednotlivých strategií. K získání dat jsme 

využili hlavně originálů dětského psaní v písankách, pozorování, speciálně sestavených 

cvičení a úkolů opisu a přepisu vět. 

Podařilo se nám vymezit dvě (překreslování a autodiktát), respektive čtyři 

kognitivní strategie (překreslování\ autodiktát po písmenech, autodiktát po slabikách a 

autodiktát s významem - po slovech) a popsat aspekty jejich užívání a vývoje. Zásadním 

krokem ve vývoji psaní se ukázalo zautomatizování trasémů písmen abecedy, tedy 

uvolnění pozornosti z motorické do lingvistické roviny. I v dalším období se stále 

zdokonalují motorické automatismy psaní a zhruba od třetí třídy se začíná formovat 

osobitý rukopis žáků. Hlavní zájem po osvojení si trasémů se přesouvá na obsah psaného, 

na význam písmen, slov. Tím se otevírá prostor pro tvůrčí, volné psaní, které je z hlediska 

kognitivních procesů dětí cenným materiálem pro studium. 

Diplomová práce byla zaměřena na prvotní vývoj psaní. Podrobně jsme popsali 

nezbytnost osvojení motorické stránky psaní a počátky rozvoje schopnosti zaměřit se na 

význam psaného. 

formování. 
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10.1 PRACOVNÍ LIST KE KAPITOLE 5.1.2 
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10.2 UKÁZKA VYPLNĚNÉHO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU 
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10.3 ORIGINÁLY PŘEDLOH PRO OPIS A PŘEPIS 
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Včera jsme byli v kině na pěkném filmu. 

Švagrová vaří k obědu segedínský guláš s knedlíkem. § 

On jette la monnaie dans des corbeilles. 



10.4 TABULKA SE SOUHRNNÝMI VÝSLEDKY Z AUTODIKTÁTU 

Vysvětlivky: 

MS - počet mladších sourozenců 

SS - počet starších sourozenců 

CS - počet sourozenců celkem 

Psaní, čtení - A (baví mě), N (nebaví mě) 

Přepis/opis - O (lépe mi jde opis), P (lépe mi jde přepis), J (je mi to jedno) 

Hlasité diktování - A (vyskytuje se), N (nevyskytuje se) 

Kontrola - A (vyskytuje se), N (nevyskytuje se) 

Vzhl. / 2 - počet vzhlédnutí za polovinu věty 

Čas / 2 - doba napsání poloviny věty v sekundách 

Vzhl. - počet vzhlédnutí za celou větu 

Čas - doba napsání celé věty 

Poznámky - podrobnější popis postupu žáka při opisu a přepisu 

Chyby - výčet chyb, jichž se žák dopustil 

141 



2. třída věk MS SS CS psaní čtení 
přepis 
/opis 

hlas. 
dikt. kontr. 

1 8; 5 1 0 1 N A J A A 

2 8; 5 1 1 2 N A 0 A N 

3 8 0 0 0 A A P A A 

4 7; 7 1 0 1 A A J A N 

5 8; 2 1 0 1 N A J A A 

6 7; 8 0 1 1 N A J A N 

7 7; 11 1 0 1 A A D A A 

8 7; 10 0 1 1 A A J A N 

9 8 1 0 1 N A A A 

10 7; 10 0 1 1 N A J N N 

11 8; 5 1 1 2 N A J N A 

12 8; 7 0 0 0 N A J N A 

13 8; 6 1 0 1 A A 0 A N 

14 8 0 1 1 A N J A A 

15 8; 2 2 0 2 A A J A A 

16 7; 7 0 2 2 A A J A N 
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opis 
1 .věta 

7slov+1 předl./36písmen 
polovina 4 /18 

2.věta - 7 + 1 / 41; 
polovina 5 / 30 

3.věta - FJ - 7 / 35; 
polovina 3 /15 

2. třída vzhl./2 čas/2 vzhl. čas vzhl./2 čas/2 vzhl. čas vzhl./2 čas/2 vzhl. čas 

1 6 70 8 12£ 1C 9C 

2 2 41 3 63 i 4S 

3 4 45 4 98 8 43 

4 1 75 4 153 2 95 

5 4 30 6 80 3 20 

6 5 51 5 81 7 36 

7 3 75 5 161 8 76 

8 5 81 6 123 4 70 

9 4 80 4 200 7 63 

10 2 47 2 125 2 43 

11 6 200 11 250 9 131 

12 3 50 7 113 4 50 

13 3 47 6 120 11 54 

1 4 4 71 9 180 6 65 

15 5 90 11 180 8 60 

16 3 90 8 180 6 145 

Průměr 4 71 6 140 6 68 
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přepis 
4.věta - 6 + 2 / 31; 
polovina 4 + 1/18 

5.věta -6 + 2/43; 
polovina 3 + 1/18 

6.věta - FJ - 7 / 33; 
polovina 4 /16 

2. třída vzhl./2 čas/2 vzhl. čas vzhl./2 čas/2 vzhl. čas vzhl./2 čas/2 vzhl. čas 

1 6 86 10 103 9 70 

2 4 48 2 26 4 35 

3 7 53 3 66 8 50 

4 4 78 2 86 6 75 

5 5 35 3 38 6 28 

6 6 41 2 59 6 39 

7 2 62 2 77 5 104 

8 4 65 5 75 3 44 

9 6 90 3 107 6 50 

10 2 52 2 121 3 66 

11 5 167 4 111 7 97 

12 3 80 2 53 6 43 

13 6 59 4 60 8 51 

14 5 75 3 65 4 70 

15 10 94 7 90 9 70 

16 4 90 2 85 9 85 

Průměr 5 73 4 76 6 61 
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2. třída Poznámky Chyby 

1 

Dívá se na poster, jak se píše "g"; levák; čte slova předem; při 

psaní diktuje po písmenech, kontrola po slově, doplňuje dle 

předlohy, při tom slabikuje slovo-opraví tak i "je" za "é" vjenuje-opravil 

2 
Píše velmi klidně, plynule, rychle; předčítání bez zřetelné 

artikulace; při psaní diktuje občas s artikulací, u FJ zřetelně résau; jete 

3 
Někdy kontroluje po polovině věty; delší slova čte déle a obtížně; 

při psaní zřetelně artikuluje, při FJ více; sám opravil nevzhledné "rí viměňování; švagrov 

4 
Pomalé písmo, námaha; předčítá si dopředu celou větu, i u FJ; 

artikuluje výrazněji při přepisu; kontroluje a čte celou větu réseou-opravila 

5 Píše rychle,předčítá si slova; FJ bez problémů; nekontroluje résau; jseme; monnaje 

6 
Diktuje si hlasitě, pohybuje rty při psaní; předčítá si slova dopředu; 

nemohl vzpomenout, jak se píše "Š" résau; svagrová-tiskace 

7 
Předčítá slova dopředu; diktuje si slyšitelně; kontroluje slova -

přeříkává vjenuje; vceru byl v kyně 

8 
Diktuje si hlasitě; předčítá si slova, i u FJ; píše "P" špatným 

postupem 

zatm; vjenuje; 

vimeňování;résau;routie; 

večera; bili; jete; moanie 

9 
Diktuje si při psaní po písmenech nebo po slabikách; čte si větu 

dopředu 

nejsen; vinmen -

vimněňovali; jsem 

10 Předčítí si hlasitě, čte si celou větu-velmi rychle; špatně píše "P' viměňování, résau 

11 
Plete si "Z,S,L"; kontroluje i v průběhu psaní; čte si dopředu celou 

větu, poté při psaní i slova-velmi pomalu 

mejsem-

opravila;vjenuje-

opravila;večera;objedu 

12 

Velmi zřetelné mimoděčné pohyby jazyka;písmo rozklepané; 

předčítá si slova,věty ne; kontrola slov se zdá pouze vizuální-

diakritika 

výmněňování-opravil; 

sem-opravil 

13 
Často dvojí vzhlédnutí; kontroluje slova po napsání kvůli 

diakritice;píše rychle vymně-opravila 

14 
Diakritiku doplňuje po napsání; u FJ si zřetelněji diktuje,jinak velmi 

tiše; čte si slova i u FJ;před "vyměňování"-dlouhá pauza 

vjěnuje-opravila;kyně-

opravila;obedu 

15 

Předčítá slova dopředu;diktuje si zřetelně u těžších slov;problémy 

s "vyměňovánI",poté často vzhlížel;problém s vybavováním tvarů 

některých písmen 

místo "v kině"-"y 

kině";od-opravil obědu 

16 
Nepíše plynule;předčítá si slova; "Z"-zapomněl jak se píše-chce 

radu 

reaaa-opravil resaa.pak 

naosal znovu 

résau;kyně 
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3.třída věk MS SS CS psaní čtení 
přepis 
/opis 

hlas. 
dikt. kontr. 

17 8;10 1 1 2 A N P N A 

18 9; 1 3 0 3 N A P N A 

19 9; 6 1 0 1 A A J N N 

20 8; 10 1 0 1 N N 0 N N 

21 9; 6 1 1 2 A N P N N 

4.třída 

22 10; 2 0 1 1 A A 0 N N 

23 10; 1 2 0 2 N N 0 N N 

24 10; 3 0 0 0 A A 0 N N 

25 9; 10 0 1 0 A N 0 N N 

26 10; 3 1 0 1 A A P N N 
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opis 
I.věta-

7slov+1 předl./36písmen; 
polovina 4/18 

2.věta - 7 + 1 / 41; 
polovina 5/30 

3.věta - FJ - 7 / 35; 
polovina 3/15 

3.třída vzhl./2 čas/2 vzhl. čas vzhl./2 čas/2 vzhl. čas vzhl./2 čas/2 vzhl. čas 

17 1 34 4 71 4 60 4 91 3 28 10 93 

18 5 46 7 99 5 78 9 126 6 66 13 113 

19 1 50 3 98 5 75 7 103 3 45 7 77 

20 3 47 7 98 4 85 6 148 9 65 15 113 

21 4 31 9 80 3 61 5 91 4 55 9 93 

Průměr 3 42 6 89 4 72 6 112 5 52 11 98 

4.třída 

22 3 32 6 59 4 35 5 54 3 26 7 54 

23 3 24 7 52 6 56 9 75 3 24 10 53 

24 2 40 5 66 4 37 6 58 3 25 9 59 

25 3 15 8 45 6 48 8 73 5 22 16 68 

26 1 19 4 40 2 38 3 56 5 20 10 57 

Průměr 2 26 6 52 4 43 6 63 4 23 10 58 
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přepis 
4.věta - 6 + 2 / 31; 
polovina 4 + 1 /18 

5.věta -6 + 2/43; 
polovina 3 + 1/18 

6.věta - FJ - 7 / 33; 
polovina 4/16 

3.třída vzhl./2 čas/2 vzhl. čas vzhl./2 čas/2 vzhl. čas vzhl./2 čas/2 vzhl. čas 

17 3 42 4 64 5 46 8 64 4 35 9 64 

18 5 57 10 109 3 46 7 63 6 34 11 65 

19 2 30 3 50 2 45 9 100 5 41 10 74 

2 0 4 43 5 70 1 57 3 97 5 47 13 87 

21 3 37 6 65 2 43 6 93 4 45 7 75 

Průměr 3 42 6 72 3 47 7 83 5 40 10 73 

4.třída 

2 2 3 27 5 52 2 25 6 50 4 29 9 63 

23 3 23 5 38 2 25 4 47 4 20 7 46 

24 3 28 6 60 1 19 4 73 3 18 8 46 

2 5 5 28 8 43 4 27 9 70 5 27 11 44 

26 0 19 1 34 2 20 4 43 5 30 9 52 

Průměr 3 25 5 45 2 23 5 57 4 25 9 50 
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3.třída Poznámky chyby 

17 
Předčítá si slova předem-slyšitelně; háčky doplňuje po napsání 

slova, občas kontroluje s předlohou; problém s "g"; ptá se na "?'' segedýnský 

18 

Dyslektik; skoro po každém slově přerušuje psaní; předčítá si slova 

se zřetelnou artikulací; opravuje i tvary; kouká do předlohy u opisu i 

v polovině písmene; problém s tvary, obtahuje i vícekrát 

jsem; objedu; 

poběžím; 

vymněňování; frangais 

19 
Dívá se na předlohu plynule při psaní; občas slovo tiše předčítá; 

píše pomalu; při FJ slyšitelně diktuje frangis 

20 

Předčítá si slova předem, i s významem; přeříkává slova po 

napsání; u těžších slov si diktuje po písmenech; nepíše 

plynule,odklon od papíru i bez předlohy 

vyjmenování-opravila 

vyměňování; frangais; 

segedýnský 

21 
Píše rychle plynule; problém s "g"; předčítá si slova nehlasně; věty 

nečte 

poběžíme;réaeau; 

routier-špatné "u"-

nesmysl;frangais;kyně 

4.třída 

22 
Předčítá si slova nehlasně;píše pomaleji než ostatní,trochu 

křečovitě 

frangais; často "n" 

nasadí jako "m" 

23 
Píše velmi rychle, až vypsaný styl.občas plete písmena,ale psaní 

bez problémů;po slovech-nečte celé věty;předčítá si 

hodin-

opravil;frangais;často 

škrtá, přepisuje 

písmena 

24 Předčítá slova s významem;háčky píše zpětně 

francais;často škrtá 

písmena 

25 Předčítá si polohlasně; píše plynule mejsem; fragais 

26 Předčítá si při psaní; píše rychle, plynule, bez zaváhání fragais 
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10.5 OPSANÉ A PŘEPSANÉ VĚTY ŽÁKŮ 2.- 4.TŘÍDY 

(ke IV. části výzkumu - s vyznačenými vzhlédnutími žáků přímo v textu) 
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