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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou pedagogické diagnostiky grafomotorických a 

vizuomotorických funkcí a možnostmi jejich rozvoje v praxi učitele mateřské školy. 

V teoretické části jsou objasněna východiska, vztahující se k cílům, úkolům, metodám, 

formám a obsahu předškolního vzdělávání v souvislosti se školní zralostí. Ta je popsána a 

objasněna včetně oblastí s užším zaměřením na sledované dílčí složky školní zralosti a 

působení a vliv mateřské školy v této oblasti. Vymezeny jsou také profesní kompetence a 

povinnosti předškolního pedagoga. Blíže je definován pojem pedagogické diagnostiky, 

teoretická východiska, metody a nástroje pedagogické diagnostiky. Akcentována je přímá 

diagnostická činnost v kombinaci s teoretickými východisky a přístupy. Tyto teoretické 

poznatky jsou dále aplikovány v části praktické se zaměřením na grafomotorické a 

vizuomotorické funkce. Hlavním výzkumným problémem řešeným v praktické části této 

práce jsou možnosti a způsoby podpory rozvoje dětí v posledním ročníku mateřské školy 

před zahájením povinné školní docházky a hledání cest jak co nejvíce přispět prací učitele 

mateřské školy k připravenosti dětí na vstup do základní školy. Důraz je také kladen na 

efektivní kooperaci s rodiči a jejich nezastupitelnou roli v celém procesu. Dále je 

představena realizace akčního výzkumu v konkrétní mateřské škole a Intervenční program 

pedagogické podpory vytvořený a realizovaný autorkou práce. K šetření byly použity 

nástroje a techniky sběru kvalitativních dat a to deník, volné nestrukturované pozorování 

s textovými záznamy a nestrukturované neformální rozhovory. Pro získání údajů 

kvantitativního typu byl použit test měřící úroveň sledovaných funkcí a strukturovaný 

dotazník doplněný otevřenými otázkami.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

předškolní vzdělávání, pedagogická diagnostika, školní zralost, grafomotorické funkce, 

vizuomotorické funkce, zrakové vnímání, grafomotorika, akční výzkum 

  



ABSTRACT 

The diploma thesis deals with problems of pedagogical diagnostics of the writing-motoric 

and visual-motoric functions and possibilities of their development in the practice of the 

kindergarten teacher. There are the starting points clarified in the theoretical part, which 

relate to the objectives, tasks, methods, forms and content of preschool education in the 

context of school maturity. The school readiness and its fields with a narrower focus on 

monitored sub-components of a school maturity and also the action and the influence of the 

kindergarten in this area is clarified and described. Also the professional competencies and 

duties of the preschool teacher are defined here. The concept of pedagogical diagnostics, the 

theoretical foundations of methods and instruments of pedagogical diagnostics are analyzed 

in details. A direct diagnostic activity in combination with the theoretical bases and 

approaches is stressed here. These theoretical findings are further applied in the practical 

with a focus on writing-motoric and visual-motoric function.  

The main research problem addressed in the practical part of this work are the options and 

ways to support children's development in the last year of kindergarten before the start of 

compulsory schooling and finding ways to contribute as much as possible to the work of the 

teacher of the kindergarten to the readiness of children for entry into the primary school. 

Emphasis is also placed on effective cooperation with parents and their irreplaceable role in 

the whole process. Furthermore, it is in this section described the implementation of action 

research in particular in kindergarten and the Intervention program pedagogical support-

created and implemented by the author of the work is described in this section. The tools and 

techniques for collecting qualitative data and this diary, observation with text records, and 

unstructured informal interviews were used for investigation. For obtaining the data of the 

quantitative type test measuring the level of the monitored functions and a structured 

questionnaire supplemented with open-ended questions were used. 

 

KEYWORDS: preschool education, pedagogical diagnostics, school maturity, school 

readiness, writing-motoric functions, visual-motoric functions, visual perception, action 

research 
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1 ÚVOD 

Hlavním tématem této diplomové práce je pedagogická diagnostika dílčích funkcí 

grafomotorických a vizuomotorických a možnosti jejich rozvoje v praxi učitele mateřské školy. 

Zvolené téma považuji za aktuální a přínosné zejména pro samotnou pedagogickou praxi, ale i své 

další vzdělávání i osobnostní a profesionální růst. Důležitost tématu shledávám v jeho podstatě a 

faktu, že pedagogická diagnostika je stále se rozvíjející oblast. Každý školní rok vstupují do 

výchovně vzdělávacího procesu mateřských škol nové a jiné dětí, které se připravují na vstup do 

základní školy. A všechny si zaslouží odborný přístup, profesionalitu učitelů, možnost vzděláni 

i citlivý lidský přístup.  

Hlavní cíl a záměr, který jsem stanovila na základě svých dlouholetých pedagogických zkušeností 

učitelky mateřské školy, a na něž jsem touto prací hledala odpověď, lze formulovat takto: 

„Jak a čím je možné v praxi učitele mateřské školy přispět k dostatečné připravenosti dětí na vstup 

do základní školy? Jak efektivně podpořit rozvoj školní zralosti a přirozený vývoj dítěte? Čím vším 

lze dosáhnout ve výchovně vzdělávacím procesu co možná nejvyšší požadované úrovně 

v jednotlivých složkách školní zralosti, s ohledem na individuální možnosti a potřeby dětí?  

Teoretická část se zabývá specifiky předškolního vzdělávání v souvislosti se školní zralostí 

a rozvojem obou výše jmenovaných funkcí. Orientuje mimo jiné na cíle a úkoly předškolního 

vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí dítěte v souvislosti s přípravou na vstup do školy. Blíže 

se věnuje specifickým oblastem v souvislosti se školní zralostí. Poukazuje také na důležitost role 

učitele a mateřské školy jako instituce ve výchovně vzdělávacím procesu i v „životě“ dětí, které 

mateřské školy navštěvují.  

Výzkumné pole praktické části tvoří pedagogická diagnostika obou uvedených funkcí, možnosti 

jejich rozvoje v praxi učitele mateřské školy, přímá práce s dětmi, rozvoj, podpora a sledování 

vzdělávacích pokroků, a to v pojetí akčního výzkumu jako hlavní zvolené metody. V rámci 

podpory dětí k rozvoji příslušných grafomotorických a vizuomotorických funkcí jsem vytvořila 

vlastní intervenční plán pedagogické podpory, který jsem v praxi vyzkoušela a ověřila v jedné 

mateřské škole. Z důvodu časové náročnosti realizace programu nebylo možné ověřovat jej 

současně ve více mateřských školách. Výzkumný cyklický proces je úzce propojen s působením 

mnoha různých vlivů jako je role učitele, edukační prostředí a osobnost dítěte, které se promítají 

do všech výzkumných oblastí této práce. Zpětnou vazbu a reflexi od dětí považuji za jeden 

z nejefektivnějších evaluačních prostředků a cest k rozvoji dětí i k sebepoznání učitele a významu 

pedagogických činností a aktivit.  

Předškolní věk je v odborné literatuře často nazýván obdobím „hry a iniciativy“. Od narození je 

dítě přirozeně zvídavé a aktivní. Objevuje pohyb, má zájem poznávat a učit se nové věci. 

Experimentuje, poznává a hledá nové způsoby řešení. Ve své praxi se denně setkávám s dětmi, 

které navštěvují mateřskou školu v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky. 

Většinu těchto dětí ale znám již od útlého věku, protože mateřskou školu navštěvovaly i v letech 

předchozích. Každé dítě, které do mateřské školy přichází, je pro mě novou výzvou, novým polem 

působnosti, ale také bohatstvím v jedinečnosti a originalitě dětské osobnosti. Pedagogická práce 

s dítětem má na dítě velký vliv a ovlivňuje také do jisté míry formování jeho osobnosti. Učitelská 

profese v sobě zahrnuje mimo jiné také velkou dávku zodpovědnosti za dítě ve smyslu 

harmonického rozvoje jeho rozvoje.  
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Znalostmi a působením v oboru speciální pedagogiky mohou být učitelé mateřských škol a 

mateřské školy jako instituce obecně přínosem, zde konkrétně v oblasti prevence a odhalování 

nízké úrovně požadovaných grafomotorických a vizuomotorických dovedností před nástupem dětí 

do základní školy. Mohou například upozornit na projevy dítěte, poukazující k podezření na 

opožděný vývoj zrakové a sluchové percepce. Tato nezralost se může projevit nedostatky ve 

splnění  předpokladů k počáteční výuce trivia). 

Docházka do mateřské školy bývá prvním a velmi důležitým mezníkem ve společenském životě 

dítěte. Dítě většinou poprvé „samo za sebe“ vstupuje do kolektivu dětí, přizpůsobuje se novým 

autoritám a odlišnému způsobu života, než na jaké bylo zvyklé v rodině. Období her, které dítě 

provází po celý předškolní věk, se v mateřské škole postupně a pozvolna stává také vzdělávacím 

prostředím. Ve velké míře záleží právě na učitelích, jak budou děti, později žáci, vnímat jejich 

působení a školní prostředí. V mateřské škole je tento princip o to důležitější, že se jedná ve většině 

případů o první zkušenost dítěte se vzdělávací institucí. A mnohé zážitky z mateřské školy si sebou 

neseme po celý život. Věřím, že tato práce přispívá nejen ke zlepšení rozvojového potenciálu dětí 

ve zde sledovaných funkcích, ale že také rozvine a obohatí mé vlastní teoretické poznání a přispěje 

k získání nových dovedností, které budu moci následně aplikovat do praxe a sdílet s ostatními 

učiteli. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2 .1  St ručný  pohled  do  h i s tor i e  m ateř ských  ško l  

2.1.1 České země a vnik předškolních institucí 

První předškolní „instituce“, tzv. Opatrovny zaujímají v historii české země své místo již od 

1. poloviny 19. století. Jan Svoboda (1803-1884) založil v roce 1832 „vzornou opatrovnu“ v Praze 

na Hrádku pod Emauzy. Působil zde jako předškolní pedagog a velký význam spatřoval ve 

skutečnosti, že základem duševního vychování je zdravé tělo. Kladl velký důraz na pobyt dětí na 

čerstvém vzduchu. Při své práci, stejně jako pedagogové v dnešní době, využíval také rozmanité 

hry, říkadla a zpěv. Nenásilnou formou vštěpoval dětem morální a společenské zásady a hodnoty. 

Položil základ pozdějšímu vývoji v předškolní výchově. Vyučoval základy čtení, psaní i základy 

jazyka. Dá se říci, že již v této době, byly děti cíleně a systematicky připravovány na vstup do 

školy. Opatrovna také poskytovala praxi budoucím učitelům (Svoboda, 1869). 

V českých zemích byly od r. 1832 zřizovány české opatrovny a Kleinkinderbewahranstalten 

německé. K prvním patřila opatrovna v Karlíně a opatrovna v Praze Na hrádku, která se zásluhou 

svého učitele J. V. Svobody a jeho díla „Školka“ stala vzorem výchovně vzdělávací péče 

v opatrovnách i východiskem české prvopočáteční výuky ve škole. 

„Instituce, které společnost vytvořila pro nejmenší, aby jim alespoň částečně nahradila chybějící 

rodinnou péči, byly několikerého typu, k nejstarším patřily nalezince, které byly zařízeními pro 

děti nemanželské a odložené, a sirotčince, jež byly zařízením pro děti bez rodičů. Vedle těchto 

institucí určených pro děti žijící v mimořádných podmínkách existovaly i instituce uskutečňující 

myšlenku hromadné výchovy malých dětí rodičů zejména z pracujících tříd. Byla to zařízení 

s různým označením: opatrovna, jesle, dětská zahrádka, pěstovna, dětinec, ošetřovatelna, 

ochranitelka, chovárna, školka aj. k nejvýznamnějším patřily opatrovny a dětské zahrádky.“ 

(Mišurcová, 1958 s. 74). 

2.1.2 Německý, francouzský a český koncept mateřské školy 

Během druhé poloviny 19. stol. se v Čechách začaly více objevovat německé Kindergarten podle 

vzoru Friedricha Fröebela, nazývané také dětské zahrádky. Původně byly místem, kde se matky 

s dětmi učily výchově svých dětí. V Praze byla první Kindergarten založena roku 1862 ve Spálené 

ulici. Při práci s dětmi se v nich používaly tzv. „dárky“, první stavebnice, které představovaly 

geometrické tvary, které se dále dělily na menší části. To vše značnou měrou přispělo k rozvoji 

základů počtů a myšlenkových operací. (Mišurcová, 1958). 

První mateřská škola v Praze byla založena v prostorech kolem kostela sv. Jakuba. „Dne 16. ledna 

1869 se v Praze konalo slavnostní otevření nového zařízení pro nejmenší, které neslo název 

„m at eř s ká  š ko lka “  (Mišurcová, 1958 s.76). v té době docházelo k přejímání francouzského 

konceptu předškolního vzdělávání. Tato mateřská škola fungovala na základě příspěvků města 

a charitativních sbírek. Provoz MŠ byl celodenní, dětem byla poskytnuta strava. Obsah vzdělávání 

byl sestaven na základě tří hlavních koncepcí – česká výuka trivia podle vzoru opatroven, 

uspořádání, program a způsob výchovy byl přejat z Francie a princip tzv. „dárků“ byl zachován 

podle vzoru německého. 
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2.1.3 Reformní hnutí v pedagogice 

V meziválečném období byla předškolní výchova formována Reformním hnutím, které 

poukazovalo na špatný vliv „fröebelismu“ Byla kritizována mechanizovaná práce s dárky, přílišná 

intelektualizace dítěte a potlačení individuality jedince. v této době byl kladen důraz na dva nové 

směry. Mateřská škola měla sloužit především jako příprava na základní vzdělávání, důraz byl ale 

také kladen na funkci mateřské školy ve smyslu doplnění rodinné výchovy.(Svoboda 1869). 

Školská reforma během meziválečného období byla obdobím sporu mezi dvěma osobnostmi 

českého školství Václavem Příhodou (Praha) a Janem Uherem (Brno). Příhoda považoval 

pedagogiku za přírodovědnou disciplínu a snažil se uplatnit americký globální model. Tento model 

spočíval v tom, že učivo bylo shrnuto do oblastí, ne do diferenciovaných předmětů. Tento systém 

však nepřinesl velký úspěch. Jan Uher byl odpůrcem globální metody. Pedagogika pro něj byla 

součástí humanitních věd. Nebyl pro něho důležitý cíl vzdělávání, ale zabýval se především 

obsahem vzdělávání a jeho strukturou. Druhá světová válka byla pak důvodem nedořešené školské 

reformy. 

Jako první začala s rámcovým vzděláváním pracovat Ida Jarníková. Školní rok rozdělila na 

jednotlivé časové úseky a jednotlivá témata seskupila do týdenních bloků. Prostorovým 

víceúčelovým rozmístěním mateřské školy a jejím vybavením se zabývala Anna Süssová. 

Zastávala názor, že nábytek v MŠ má být variabilní a přizpůsoben věkové kategorii dětí tak, aby 

samostatně zvládaly sebeobsluhu. Prostory mateřské školy rozdělila na hernu, učebnu a zahradu. 

Tento model je akceptován a uznáván dodnes.1 

2.1.4 Mateřské školy za doby komunismu 

"Zákon o jednotné škole" byl vydán v roce 1948. V této době docházelo k rozvoji mateřských škol 

a dětských jeslí. Předškolní vzdělávání získalo charakter vzdělávací instituce, nebylo 

však povinné. Do roku 1965 se kvalita předškolního vzdělávání výrazně zvyšovala díky existenci 

a rozvoji dalších odborných výchov, jako je například dramatická výchova, estetická výchova, 

literární výchova apod. V té době vycházelo velké množství odborných publikací. v období mezi 

lety 1965-1975 byla důsledně prosazována socialistická ideologie, která se výrazně promítala do 

obsahu předškolní výchovy. Všechny vzdělávací programy byly totožné ve všech školách, stejně 

jako průběh a organizace dne v jednotlivých třídách. Věkové uskupení dětí bylo většinou 

homogenní. Zásadní změna struktury školství v roce 1976 přinesla povinný poslední 

rok vzdělávání v mateřské škole.2  

2.1.5 Vývoj mateřských škol po roce 1989 

S rozpadem komunistického režimu po roce 1989 navázal systém předškolní pedagogiky na 

období Reformního hnutí. Cíle předškolního vzdělávání se více orientovaly na osobnost dítěte 

a jeho individualitu, individuální přístup, empatii ze strany učitelek, specifické vývojové potřeby 

atd. Postupně se začala rozvíjet integrace dětí se speciálními potřebami a interkulturní výchova. 

Rozšířilo se projektové vyučování, objevily se rozmanité alternativní pedagogické směry, jako je 

například Walfdorfská pedagogika, Montessori pedagogika, projekt Začít spolu, Zdravá škola 

                                                 
1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Mateřská_škola 

2 tamtéž 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mateřská_škola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mateřská_škola
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apod. Vzrostl také počet soukromých mateřských škol, lesních školek, začaly vznikat dětské 

skupiny atd.  

V současné době je velmi aktuálním tématem v oblasti školství například inkluzivní vzdělávání, 

povinné předškolní vzdělávání, problematika dvouletých dětí v mateřských školách atd.  

2 .2  Úkoly  a  c í l e  p ředško lního  vzdě lávání  

2.2.1 Základní pojetí a cíle předškolního vzdělávání 

RVP PV pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi: stanovuje cíle v podobě záměrů a cíle v podobě 

výstupů, a to nejprve v úrovni obecné a následně v úrovni oblastní. Konkrétně se jedná o 

následující kategorie. Rámcové cíle vyjadřující univerzální záměry předškolního vzdělávání. 

Klíčové kompetence představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti, dosažitelné v předškolním 

vzdělávání. Dílčí cíle vyjadřují konkrétní záměry příslušející té které vzdělávací oblasti a dílčí 

výstupy (dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty), které dílčím cílům odpovídají. 3Instituce 

poskytující předškolní vzdělávání, resp. jejich učitelé, sledují při své práci tyto rámcové cíle 

(záměry): 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

2. osvojení základů a hodnot, na nichž je založena naše společnost 

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící 

na své okolí 

Institucionální předškolní vzdělávání výrazně doplňuje a podporuje rodinnou výchovu, zajišťuje 

dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji 

a učení a poskytuje dítěti odbornou péči. Rozvojem osobnosti dítěte a pedagogickým odborným 

působením, za splnění všech podmínek, vytváří a podporuje základní předpoklady pro další 

úspěšné pokračování ve vzdělávání. Nezbytná je podpora individuálního vzdělávacího potenciálu 

dítěte.  

Předškolní výchova „usiluje o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, 

odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole 

byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i 

vzdělávání.“ (Smolíková, 2004 s. 6) 

2.2.2  Úkoly předškolního vzdělávání 

Úkolem předškolního vzdělávání je nejen rozvoj osobnosti dítěte, ale také maximální podpora 

tělesného rozvoje a zdraví, osobní spokojenosti a pohody. Napomáhá dítěti chápat okolní svět 

a motivuje jej k dalšímu poznávání a učení. Stejně tak učí dítě žít ve společnosti ostatních 

a přibližuje mu normy a hodnoty touto společností uznávané. 

Specifickým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet „dobré předpoklady pro pokračování ve 

vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové 

možnosti dětí“ (Splavcová,  Vatalová, 2018 s. 7).  

Jedním z úkolů předškolní vzdělávání je i úkol diagnostický a to zejména ve vztahu k dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným. Předškolní vzdělávání by mělo poskytovat 

                                                 
3Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT 2018 
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všem dětem optimální podmínky pro vlastní rozvoj. Velkou výhodou je také možnost včasné 

speciálně pedagogické péče na základě znalosti aktuální úrovně rozvoje a dalších rozvojových 

možností. (Splavcová, Vatalová, 2018). 

2.2.3 Specifika předškolního vzdělávání, metody a formy práce 

Předškolní vzdělávání se přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním 

a emocionálním potřebám dětí a nabízí vhodné vzdělávací prostředí. Vždy by to mělo být 

prostředí, které je pro dítě blízké, vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Prostředí, 

v kterém se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně mu zprostředkovává možnost projevovat 

se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. 

Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku je přímo vázáno k individuálním vzdělávacím 

potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb speciálních. Vzdělávací 

působení učitele vychází z pedagogické diagnostiky, jejímž základem je v praxi učitele mateřské 

školy zejména pozorování, znalost individuálních potřeb, vzdělávacích pokroků a aktuálního stavu 

vývoje. Ohled je také třeba brát na zájmy dítěte, životní a sociální situaci a rodinné prostředí.4 

Mezi metody a formy práce, které je v souladu s RVP PV vhodné využívat v MŠ patří: 

- situační a spontánní sociální učení 

- prožitkové a kooperační učení hrou 

- učební aktivity formou dětské hry 

- spontánní a cílené plánované učení 

Uplatňované jsou také aktivity spontánní i řízené, didakticky zacílená činnost, která může být 

pedagogem mateřské školy přímo či nepřímo motivovaná, Tyto činnosti většinou probíhají 

v individuální i skupinové formě. Didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole je založen na 

principu „vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte“ (Splavcová, Vatalová, 

2018, s. 8).  

V předškolním vzdělávání je využíván integrovaný přístup. Ten vychází z integrovaných bloků, 

které předkládají vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Vzdělávací 

nabídka a obsah by měl co nejvíce vycházet ze života dítěte, být pro něj nejen zdrojem učení 

a získávání informaci, ale také smysluplný, zajímavý a užitečný. Dítě nezískává jen izolované 

poznatky a vědomosti, ale získaná zkušenost má charakter komplexnějšího hlubšího prožitku. 

v tomto pojetí je tak nabízená vzdělávací nabídka snáze uchopitelná a prakticky využitelná.  

2.2.4 Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii vyjádřenou 

v kurikulárních dokumentech v podobě očekávaných výstupů. v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) jsou obecně formulovány jako „soubory 

předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot“ důležitých pro osobní 

rozvoj a uplatnění každého jedince. (MŠMT, 2018, s.10) Vycházejí z hodnot přijímaných 

společností, které přispívají ke vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu člověka a 

k posilování funkcí občanské společnosti. 

                                                 
4 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT 2018 
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Klíčové kompetence představují řadu souborů, které se vzájemně propojují a doplňují, postupně 

se stávají složitějšími a univerzálně využitelnějšími. Jejich osvojování je dlouhodobý a složitý 

proces provázející dítě po celou dobu pobytu v mateřské škole. Dítě ukončující předškolní 

vzdělávání by je již mělo mít na konci předškolního období před vstupem do základní školy plně 

osvojené. Klíčové kompetence mají ústřední postavení i ostatních rámcových vzdělávacích 

programech pro další stupně vzdělávání.  

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové popisovány tyto kompetence: 

1. kompetence k učení 

2. kompetence k řešení problémů 

3. kompetence k učení 

4. kompetence sociální a personální 

5. kompetence činnostní a občanské 

2 .3  Ško lní  z ra lo s t  

2.3.1 Školní zralost 

Definice: Školní zralost je termínem, který je v odborné literatuře velice rozšířen a často 

publikován. Jednotliví autoři na školní zralost pohlížejí z mnoha různých hledisek. Většina z nich 

se shoduje v tom, že školní zralost lze považovat za určitou vyzrálost nervové soustavy a dosažení 

určitého stupně vývoje, a to zejména v oblasti fyzické, mentální, emociální a sociální. Pojem školní 

zralost zdůrazňuje biologický a vnitřní aspekt, který vychází z procesu zrání a dispoziční složky 

organizmu.  

Čačka (1994) školní zralostí vymezuje období kolem šestého roku věku, kdy dítě splňuje určité 

požadavky v tělesné, duševní a sociální oblasti. Z pohledu fyzické zralosti by dítě mělo splňovat 

určité požadavky jako je výška, váha, započatý růst dlouhých kostí, počátek výměny zubů a kvalita 

zdraví. Z psychické zralosti je to především kognitivní úroveň, citová a sociální vyspělost, 

vyjadřovací a komunikační schopnosti.  

Matějček (1994, s. 36) definoval školní zralost jako: "Schopnost (připravenost, pohotovost) dítěte 

dostát nárokům školního vzdělávacího procesu, a to nárokům kladeným na jeho organismus“. A to 

zejména nárokům intelektovým, citovým, společenským a nárokům na nervový systém.  

Langmeier a Krejčířová (1998, s. 103) školní zralost popisují jako „stav somato-psycho- sociálního 

vývoje“ kdy dítě „má z minulého vývoje osvojené znalosti a návyky, které se od něho na prahu 

školní docházky očekávají“. Dále poukazují na to, že dítě v současné době má dostatečně 

rozvinutou pozornost, přiměřené intelektuální schopnosti a má být motivováno k budoucímu 

soustavnému učení.  

Monatová (2000, s. 65) popisuje pedagogickou zralost jako „integraci tělesné, duševní, 

společenské a výchovné vyspělosti dítěte“ a jako schopnost orientovat se adekvátně věku a určitým 

požadavkům, které jsou na dítě kladeny. Vyzrálé dítě by podle ní mělo být schopno reagovat na 

edukační působení a přijímat jej.  

Školní zralost tedy nepochybně souvisí s vyzráváním centrální nervové soustavy. Toto vyzrávání 

podle Vágnerové (2000) působí velmi dobře na důležité aspekty školní zralosti, jako je: 

- koncentrace pozornosti, lateralita 

- motorická a senzorická koordinace 
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- manuální zručnost 

- myšlení, zraková a sluchová diferenciace 

2.3.2 Školní připravenost 

Často se také můžeme setkat s termínem školní připravenost, který zahrnuje kompetence v oblasti 

kognitivní, emociálně-sociální, pracovní a somatické. Tyto kompetence si dítě osvojuje během 

pobytu v MŠ a rozvíjí je dalším učením a sociálními zkušenostmi jak zmiňují Bednářová a 

Šmardová (2010). Jsou-li tyto kompetence a dovednosti potřebné ke zvládnutí školních požadavků 

závislé na zrání, hovoříme o školní zralosti.  

Vágnerová (2000) charakterizuje školní připravenost jako významnou pro zvládnutí nároků 

spojených s novou rolí školáka. Zahrnuje souhrn předpokladů, které jsou důležité pro úspěšné 

zvládnutí nároků školní docházky. Dítě by mělo dosáhnout přijatelné socializační úrovně, zvládat 

určité role, komunikovat a respektovat normy. V socializačním procesu má nezastupitelný význam 

rodina, jejíž hodnoty dítě přebírá. Školní připravenost poukazuje na vztah k vnějším, 

společenským činitelům a procesu učení. 

Při hodnocení konkrétní úrovně dítěte se zpravidla používá pojem školní zralost. Tento termín 

však není zcela přesný, protože může evokovat myšlenku, že dítě do školního věku dozraje 

automaticky, a že není třeba jej na vstup do základní školy připravovat. To ale není pravda, protože 

biologické zrání dítěte je důležité doplňovat o rozvíjející podněty a impulsy, které mu poskytuje 

hlavně rodina, ale i mateřská škola (Bednářová, Šmardová, 2010).  

Očekává se, že školní zralosti, rodiče spíše používají termín připravenost na školu, dítě dosáhne 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud dítě v některých oblastech 

zaostává, ať už z jakéhokoliv důvodu, jeví se jako nezralé, je potřeba tyto oblasti podporovat a 

rozvíjet. Samozřejmě s ohledem na individuální možnosti a schopnosti dítěte. Ideálně je vhodná 

nenásilná, hravá forma s dostatkem motivace. Je vhodné poukazovat na správnost provedení 

určitého úkolu, ale dítě by nemělo mít pocit, že něco dělá nebo je špatně. Stejně tak není vhodné, 

aby bylo přílišnou „přípravou“ přetěžováno. V této souvislosti mohou učitelky mateřských škol 

úzce spolupracovat s rodiči a mentorovat spoluúčast rodičů v souvislosti s rozvojem dítěte 

žádoucím směrem. Speciálním tréninkem můžeme podpořit dozrávání jednotlivých funkcí a tím 

snížit riziko vzniku specifických poruch učení.  

2.3.3 Školsky nezralé dítě 

Otázku, zda je dítě dostatečně zralé na vstup do základní školy, si klade snad každá učitelka (učitel) 

mateřské školy. Je to pochopitelné. Jsou s dětmi v každodenním kontaktu, mnoho dětí navštěvuje 

mateřskou školu v celodenním provozu, díky tomu mají dostatek možností dítě pozorovat a 

sledovat. Jejich odborné vzdělání, znalost způsobu práce a častý kontakt s dítětem jim dává 

možnost s rodiči na toto téma hovořit a případně je nasměrovat ke spolupráci s odborným 

poradenským zařízením. Prevence a včasný začátek individuální péče s maximální podporou a 

rozvojem oslabených funkcí je velkým přínosem nejen pro dítě samotné. Mnohdy se podaří díky 

intenzivní spolupráci mateřské školy, rodičů a odborného pracoviště dítě podpořit, posílit, 

stimulovat a rozvinout jeho oslabené funkce. Dítě se pak může úspěšně zapojit do procesu 

vzdělávání v mateřské škole. Ne vždy je však dítě zralé, a ne vždy jsou jeho rodiče nebo zákonní 

zástupci ochotni s mateřskou školou spolupracovat. Stále je ještě mnoho rodičů, kteří vnímají 

odklad školní docházky negativně. Vždy je proto nezbytná dostatečná informovanost a umožnění 
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rodičům získat jiný pohled na situace, které samozřejmě pro ně nejsou lehké. Kdo z rodičů by se 

chtěl dozvědět, že jeho dítě by mělo navštívit nějakého odborníka. Citlivý přístup a empatie je 

v těchto případech nepostradatelná. Ve své vlastní pedagogické praxi se často setkávám s tím, že 

rodiče nejsou dostatečně znalí problematiky školní zralosti. Někdy tyto informace ani 

nevyhledávají a spoléhají na spolupráci s mateřskou školou, někdy naopak dítě zahrnují přílišnými 

nároky. Odklad školní docházky přitom může významnou měrou přispět k podpoření a 

harmonizaci vývoje a tím i k budoucí minimalizaci problémů při vstupu do školy. O odkladu školní 

docházky o 1 rok rozhoduje na základě písemné žádosti rodičů ředitel základní školy. 

Rizikové aspekty:  

- předčasný nástup do školy: dlouhodobá stresová situace, nízká schopnost koncentrace, 

přetěžování, zvýšená únava, rozvoj neurotických projevů – syndrom neúspěšného dítěte, 

poruchy chování, negativismus, poruchy příjmu potravy, somatické obtíže, školní fobie 

apod. 

Kdo může posoudit možnost odkladu školní docházky: 

- rodina 

- mateřská škola – znalost dítěte, dlouhodobá práce a zkušenost s dítětem, možnost srovnání 

s ostatními 

- pediatr, lékař specialista – podílí se na diagnostice školní zralosti  

- odborné pracoviště – pedagogicko-psychologická poradna (PPP), speciálně pedagogické 

centrum (SPC) apod.  

- základní škola - zápis do 1. třídy – možnost odhalit školsky nezralé dítě, zejména u dětí, 

které nenavštěvují mateřskou školu 

2.3.4 Nadané dítě  

Důležité je také dbát ohled na děti nadané a vyhledávat je. Tyto děti mohou být často v mateřských 

školách nebo rodinách přehlíženy. I v těchto případech je velmi přínosné rodiče oslovit, sdílet 

s nimi nadání dítěte a nasměrovat je k většímu zájmu o dítě a jeho potřeby. V mateřské škole je 

dobré co nejvíce podpořit talent dítěte a jeho individuální rozvoj. Bohužel mateřské školy většinou 

při velkém počtu dětí ve třídě nemají přílišnou kapacitu na dostatečnou práci s takovým dítětem. 

V dnešní době je ale rozvinutá poměrně velká síť pracovišť, které mohou rodiče využít i mimo 

docházku do mateřské školy, jakou jsou například organizace nabízející zájmové kroužky, 

základní umělecké školy apod. Mnoho aktivit nabízejí také různé společnosti a instituce zaměřené 

na předškolní věk nebo soukromé osoby.  

2.3.5 Vliv mateřské školy na školní zralost  

Školní zralost (někteří autoři se, jak jsem již zmiňovala, přiklánějí spíše k pojmu školní 

připravenost) bychom mohli tedy posuzovat jako „aktuální stav rozvoje ve všech oblastech, 

důležitých pro bezproblémové zvládání školní práce, a to po stránce fyzické, duševní a sociální“ 

(Nádvorníková, 2007 s. 12). Nejpodstatnějším, nejpřínosnějším a nejdůležitějším prostředím by 

pro dítě měla být samozřejmě vždy rodina a jeho nejbližší okolí. Někteří rodiče však automaticky 

počítají s tím, že dítě na vstup do školy připraví mateřská škola. Mateřská škola může velmi posílit 

rozvoj a dovednosti dítěte a přispět k jeho připravenosti na školní docházku, nikdy však nemůže 

nahradit důležitost rodiny na prvním místě. Nabízí se zde však otázka, jak moc rodiče znají 

problematiku školní zralosti? Vědí, co by dítě mělo umět a znát před vstupem do první třídy? Co 
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očekávají v tomto směru od mateřské školy? Mají dostatek času, energie a možností se dítěti 

každodenně věnovat, tak jak to může dělat mateřská škola? 

Domnívám se, že mateřská škola, respektive učitelé mateřských škol, mohou být dítěti v tomto 

směru velmi nápomocni. Proto by při sledování a posuzování vývoje a rozvoje dítěte, měli rodiče 

nebo zákonní zástupci, vždy s mateřskou školou úzce spolupracovat. V případě, kdy se dítě jeví 

jako školsky nezralé, může mateřská škola rodičům doporučit spolupráci s dalšími odborníky jako 

je například pracovník pedagogicko-psychologické poradny, logoped apod.  

Vliv mateřské školy na školní připravenost spatřuje autorský kolektiv (Bednářová, Dandová, 

Kratochvílová , Nádvorníková , Syslová, Šulová, 2007) v následujících oblastech:  

- fyzický vývoj: rozvoj hrubé motoriky, správná životospráva, dostatek pohybových aktivit, 

zdravé základní návyky, přizpůsobení biorytmů dítěte pro novou situaci 

- psychický vývoj: pozornost, vnímání (zraková a sluchová percepce), paměť, myšlení 

(posun od konkrétně názorného k slovně logickému), předmatematické dovednosti, 

orientace v prostoru a čase, řeč a dorozumívání (receptivní a produktivní složka), 

grafomotorické schopnosti, elementární poznatky o světě kolem nás 

- sociální a emociální zralost: přijetí sociální role v procesu socializace, příprava na novou 

sociální roli školáka, motivovanost, přiměřená míra pracovní samostatnosti, schopnost 

vyrovnat se s drobným neúspěchem, empatie 

2 .4  Složky  ško lní  z ra los t i  

2.4.1 Základní charakteristika a vymezení  

Období posledního roku před nástupem dětí do školy je důležitým mezníkem ve vývoji i 

společenském životě dětí.  Dosažení určitého stupně zralosti je jedním z nejdůležitějších 

předpokladů pro úspěšné zvládnutí školní docházky. V tomto období dochází k různým 

vývojovým změnám, které významně ovlivní schopnost dítěte zvládat požadavky, které na něj 

bude mít základní škola. Zrání centrální nervové soustavy se projevuje zlepšením regulačních 

kompetencí, zvyšuje se emoční stabilita a odolnost vůči zátěži. Zlepšuje se kvalita výkonu, 

paměťové schopnosti, soustředěnost, koncentrace i pozornost. Zvyšuje se kapacita schopnosti učit 

se a pojímat nové informace. Dítě by mělo být schopno více regulovat svoje emoce a chování, 

mělo by vyvinout dostatečnou pozornost a úsilí na konkrétní individuální i skupinovou činnost, 

mělo by být schopno dokončit započatou práci v potřebném čase. Nedostatečná zralost i třeba 

jedné z dílčích složek znesnadňuje adaptaci na školní prostředí a plnění jejich požadavků 

(Vágnerová, 2012). 

Otevřelová (2016) zmiňuje, že pod pojmem školní zralost jsou skryty vnitřní vývojové 

předpoklady, vztahující se k funkcím, které jsou závislé na zrání. Centrální nervová soustava 

ovlivňuje zrakové a sluchové rozlišování, motoriku, senzomotorickou koordinaci i lateralitu. Její 

dostatečná zralost je tedy nezbytným předpokladem připravenosti na školu. Jak jsem již 

zmiňovala, v souvislosti se školní zralostí je často používán i termín školní připravenost. Ta 

zahrnuje kompetence v kognitivní, somatické, emociální, sociální a pracovní oblasti. Dle 

Bednářové, Šmardové (2015) dítě tyto kompetence nabývá a rozvíjí učením a sociální zkušeností. 

Školní zralost v souvislosti s jednotlivými vývojovými úrovněmi zahrnuje celou škálu vzájemně 

se ovlivňujících oblastí, kterých by mělo být před nástupem do základní školy dosaženo. Školní 
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zralost se vždy týká téměř výlučně konkrétního dítěte. „Zkoumá jeho aktuální kognitivní, 

percepční, sociální a pracovní zralost. Zohledňuje zdravotní stav, lateralitu, různé aspekty 

řečového projevu grafomotoriky apod. (Mertin, Gillernová, 2015, s.237) 

Kropáčková (2008) uvádí tři složky školní zralosti: 

- fyzická zralost 

- psychická zralost 

- sociální a emoční zralost 

Bednářová, Šmardová (2015) shledávají za důležité posouzení školní zralosti v těchto oblastech: 

- tělesný (somatický) vývoj a zdravotní stav 

- úroveň vyspělosti poznávacích (kognitivních) funkcí 

- úroveň práce schopnosti (pracovní předpoklady, návyky) 

- úroveň zralosti osobnosti (emociálně – sociální) 

Každé dítě přichází na svět s přirozenou výbavou a potřebou učit se, poznávat svět, získávat nové 

informace a dovednosti. K tomu, aby se se mohlo v pozdějším předškolním a školním věku 

efektivně rozvíjet, poznávat, učit se a získávat nové informace a dovednosti potřebuje především 

dostatečnou stimulaci, určité množství, kvalitu a proměnlivost vnějších podnětů.   „Stimulace by 

nemělo být ani málo, ani mnoho. Málo nepodporuje vývoj, mnoho přetěžuje“(Bednářová, 2017, s. 

51). 

2.4.2 Tělesný vývoj a zdravotní stav  

Období předškolní věku je důležitým obdobím velkého tělesného rozvoje i rozumových 

schopností. Dítě se zajímá o vnější podněty a jevy, které ho obklopují a současně prochází 

významnými změnami v různých oblastech fyzického a psychosociálního vývoje. „Hlavní 

potřebou tohoto období je aktivita, iniciativa a sebeprosazení dítěte (Opatřilová, 2006). 

Dominantní činností v předškolním období hra, nejpřirozenější každodenní činnost dítěte, která 

významně ovlivňuje nejen somatický vývoj dítěte (Vágnerová, 2000). 

Posouzení tělesného vývoje před zahájením povinné školní docházky je v prvé řadě v kompetenci 

dětského lékaře. Ze zdravotních důvodů lze také v některých případech odsunout nástup dítěte do 

školy. V minulosti se při posuzování tělesné zralosti a vyspělosti používala tzv. „filipínská míra“.  

Dítě bylo považováno za školsky zralé tehdy, pokud si dosáhlo rukou přes hlavu na ucho na opačné 

straně. V současné době diagnostika školní zralosti představuje komplex testových metod 

praktikovaných především v pedagogicko psychologických poradnách, u dětí se zdravotním 

postižením ve speciálně pedagogických centrech (Šulová, 2014).  

Raný vývoj dítěte a s ním spojené rizikové faktory během gravidity v prenatálním perinatálním i 

postnatálním období mohou být příčinou pozdějších problémů ve vývoji dítěte. U těchto dětí, 

například u dětí s nízkou porodní hmotností nebo předčasně narozených, se mohou objevit poruchy 

vývoje motoriky a řeči, aktivity a pozornosti, v pozdějším věku pak poruchy učení.  

Lze konstatovat, že „motorický vývoj obecně souvisí s celkovou aktivitou dítěte mezi 3.-6. rokem, 

s možností pohybu a procvičování, s podmínkami, které dítě pro rozvoj motorických schopností 

má“ (Šulová, 2017, s.27).   
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2.4.3 Poznávací funkce 

Pro pozdější zvládání trivia (čtení, psaní, počítání) je nezbytná dostatečná úroveň rozumových 

schopností a rovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech. Z pohledu celostní psychologie 

teoretické přístupy zdůrazňují, že v době vstupu do školy je dítě schopné rozlišovat části obrazce 

dříve vnímané jako celek ve formě vizuálních i akustických útvarů. Je přítomna schopnost 

analyticko - syntetické činnosti. Dítě dokáže diferenciovat vizuální a zvukovou podobu slov a 

analyzovat části množin prvků, což je nezbytný předpoklad pro další úspěšné osvojení dovednosti 

trivia (Langmeier, Krejčířová, 2006).  

Do skupiny kognitivních předpokladů školní zralosti řadí Bednářová a Šmardová (2015) 

schopnosti jako je vizuomotorika, grafomotorika, řeč, sluchové a zrakové vnímání, vnímání 

prostoru a času a základní matematické představy. Tyto jsou dále popsány v této kapitole. 

Grafomotorika, vizuomotorika a kresba 

Kresba obecně může učitelům mateřským škol poskytnout informace o celkové vývojové úrovni 

dítěte v oblasti jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a prostorového vnímání. Pro jeho 

budoucí školní úspěchy je důležitá zejména vyhraněná lateralita oka a ruky (Bednářová , 

Šmardová, 2011). Nevyzrálost nebo porucha v této oblasti mohou být ukazatelem potřeby dalšího 

speciálního přístupu k dítěti.  

Pod pojmem grafomotorika se skrývá „soubor psychomotorických činností, které jedinec vykonává 

při psaní“ (Průcha a kol., 2003, s. 69 – 70). Psaní je nejen záležitostí psacích pohybů, ale je řízeno 

psychikou. Dvořák (In Mlčáková, 2009) popisuje grafomotoriku jako koordinovanou pohybovou 

aktivitu při grafických projevech jako je psaní a kreslení. Proces kreslení, později psaní, podle něj 

zprostředkovává dítěti vývojový proces, při kterém se zdokonaluje koordinace ruky se smyslovými 

funkcemi, jako je zrak (vizuomotorika), sluch (audiomotorika) a hmat, který tvoří základ taktilně 

kinestetického vnímání. 

Bednářová (2017, s.62) pod pojem grafomotorika zahrnuje „konkrétní schopnosti a dovednosti 

dítěte, jako jsou mentální vyspělost, zrakové vnímání, prostorové vnímání, vizuomotorika a 

paměť“. Grafomotorika se podle ní u předškolního dítěte vyvíjí v závislosti na mnoha 

psychomotorických funkcích. Poukazuje na vliv mentální vyspělosti dítěte, zrakového a 

prostorového  vnímání, laterality, paměti, pozornosti a úrovně jemné a hrubé motoriky 

„Motorické schopnosti se prolínají celým vývojem dítěte, každým jeho dnem“ (Bednářová, 2010 s. 

3). Prostřednictvím pohybu a manipulace s předměty dítě poznává svět, hraje si a postupně se 

osamostatňuje. Pro rozvoj hrubé motoriky je důležitý dostatek přirozeného pohybu a pohybových 

aktivit přiměřených věku. Dochází také k postupnému zlepšování koordinace těla a jemných 

přesných pohybů rukou. Zpřesňuje se motorická souhra rukou a očí. Za důležité psychomotorické 

schopnosti ovlivňující grafomotorické dovednosti považuje Lipnická (2007) pohybovou 

koordinaci a artikulační obratnost.  

Činnosti a aktivity pomáhající rozvíjet jemnou motoriku (Bednářová, 2017) :  

- rukodělné činnosti: modelování, navlékání, provlékání, přišívání, kreslení, malování, 

obtiskování, mačkán a trhání papíru, stříhání, vytrhávání, lepení, skládání z papíru, 

skládání tvarů a figur, uzlování, motání apod.  



19 

- úkony spojené se sebeobsluhou: zapínání a rozepínání knoflíků, oblékání a svlékání 

panenek a plyšových hraček, skládání oblečení, svlékání a oblékání, vázání tkaniček apod.  

- stavebnice a společenské hry: práce s různorodými stavebnicemi, sestavování, skládání, 

lego, skládání kostek, puzzle, mozaiky, vkládání předmětů, provlékání šňůrek, navlékání 

korálků, stavebnice podporující špetkový úchop, magnetické stavebnice, apod.  

- pomoc při každodenních činnostech: hnětení těsta, vykrajování, míchání, krájení zeleniny, 

manipulace s klíčem, mletí koření, nalévání, přelévání, motání klubíček, šroubování, 

listování v knize, montování apod. 

Vhodné je začít takovými dovednostmi, které dítě již ovládá, upevnit je, zautomatizovat a 

pokračovat úkoly náročnějšími. Setrvání u prvků vývojově nižších, jejich procvičení, upevnění a 

ukotvení usnadňuje zvládnutí úkolů navazujících. 

Nutné je dbát na pracovní návyky podporující grafomotorický rozvoj, mezi které patří především 

správný úchop psacího náčiní, držení těla, uvolněnost a postavení ruky, tlak na podložku a náklon 

pracovního listu. Špatné pracovní návyky, nesamostatnost při práci, nízká motivace, nedostatečná 

stimulace a podpora rozvoje mohou negativně ovlivňovat školní úspěšnost (Bednářová a kol., 

2017). Výše zmíněné mohou učitelé mateřských škol podporovat a částečně korigovat 

každodenním procvičováním a upevňováním během pobytu dítěte v mateřské škole.  

Na konci předškolního období by již měla být správně nastavena hybnost paže, ruky a prstů. 

Pohyby zápěstí by měly být v koordinaci s jemnými pohyby prstů. V tomto období se vytváří a 

profiluje koordinace jemných pohybů, jak uvádí Pavelová (2009). Pozor však na přílišné nároky a 

přetěžování dítěte, které mohou dítě odradit a vyvolávat v něm pocity neúspěchu a selhání. Vždy 

je nutné mít na zřeteli individuální přirozený rozvoj, možnosti, potřeby a schopnosti dítěte 

s ohledem na jeho celkové zrání a psychomotorický vývoj. S dětmi, které se za své výkony (z 

různých důvodů) stydí, je zapotřebí citlivě a individuálně pracovat, motivovat je a podporovat 

k dalším úspěchům. Už v předškolním věku (respektive když dítě začíná kreslit) je nutné dbát o 

navození a upevnění špetkového úchopu a správné polohy a postavení ruky. To ovlivňuje 

uvolněnost a plynulost pohybu po podložce. Neméně důležitá v období těsně před nástupem do 

školy je vyhraněná lateralita dítěte (Bednářová, Šmardová, 2010).  

Řeč 

Na přiměřeně rozvinuté řečové a komunikační schopnosti jsou v souvislosti se školou kladeny 

velké požadavky. Řeč je úzce propojena s myšlením, jejím prostřednictvím dítě se dítě projevuje, 

mluví, komunikuje a sděluje to, co myslí. V souvislosti s myšlením dítě potřebuje rozvíjet svoji 

slovní zásobu a mluvenému dobře rozumět, aby mohlo chápat, co se po něm vyžaduje. Řeč je tak 

nezbytným komunikačním prostředkem v kolektivu ostatních dětí i ze strany učitele. Dítě, které 

vstupuje do školy má obvykle dostatečnou slovní zásobu a potřebné jazykové dovednosti, které 

umí používat. Je schopné hovořit o běžných věcech kolem sebe, stejně tak je schopné rozumět 

verbálním sdělením ostatních. (Vágnerová, 2012).  

Řeč, jako komplexní schopnost, tvoří níže popsané roviny, jak uvádějí Kolbábková a Klenková 

(2003) a Bednářová a Šmardová (2011,2015): 

1. foneticko – fonologická (sluchové rozlišování hlásek a výslovnost)t 

2. morfologicko-syntaktická (slovní druhy, ohýbání slov, skloňování, časování, tvorba vět) 

3. lexikálně-sémantická (porozumění řeči, slovní zásoba) 
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4. pragmatická (užití řeči v praxi) 

Poradenská praxe ukazuje, „že děti s opožděným nebo nedokonalým vývojem řeči mívají později 

obtíže ve čtení a psaní a vyskytují se u nich specifické vývojové poruchy jako je dyslexie, 

dysgrafie, dyskalkulie, a dysortografie (Bednářová a Šmardová, 2010). V případě zaostávání nebo 

pomalejšího vyzrávání je vhodné (nutné) vyhledat logopedickou péči a pod dohledem odborníka 

(logopeda) uvážit a zvolit další postupy. Je nutné odlišit, zda se jedná o dílčí problém nebo zda je 

důvodem závažnější porucha. V závažnějších případech může dítě navštěvovat mateřskou školu, 

která se na tuto problematiku specializuje. Existují také třídy s logopedickou péčí při MŠ, 

eventuálně ZŠ.  

Zrakové vnímání 

Zrakové vnímání je od útlého věku nepostradatelné pro poznávání světa. Pomocí zraku přijímáme 

nejvíce informací o okolním světě, podílí se také na rozvoji řeči, myšlení, vizuomotorické 

koordinaci, prostorové orientaci a předmatematických představ dítěte. Předškolní dítě by mělo 

běžně pojmenovávat a rozlišovat barvy i jejich odstíny, rozlišovat figuru a pozadí. Pro rozvoj 

zrakového rozlišování je vhodné používat pracovní listy, pomůcky a materiály, pomocí nichž dítě 

například hledá odlišné obrázky, rozlišuje velikost, tvar, detail a horizontální a vertikální polohu. 

Po pátém roce života by dítě mělo vnímat nejen celek, ale také již více rozlišovat jeho části. 

Zrakovou analýzu a syntézu v praxi podporuje například skládání puzzle, skládání podle předlohy, 

stavebnice, mozaika apod. Vhodné jsou také hry, jako je například pexeso, domino, loto, logico 

apod. Velmi důležité jsou také pohyby očí po řádku, které při běžných činnostech v MŠ mohou 

učitelé procvičovat a rozvíjet například pomocí listování v knize, řazení obrázků, vyplňování 

pracovních listů a to vždy s důrazem na postup zleva doprava. (Bednářová , Šmardová, 2010).  

Pro úspěšné zvládnutí a osvojení čtenářských dovedností je podle Bednářové a Šmardové 

(2011,2015) a Šindelářové (in Felcmanová, 2015) nezbytná vyzrálost níže uvedených schopností, 

které spolu úzce souvisí a vzájemně se podmiňují a doplňují:  

- diferenciace figury a pozadí a zaměření pozornosti (schopnost zaměřit pozornost na 

konkrétní podnět a zároveň potlačit vnímání jiných podnětů) 

- diferenciace tvarů (schopnost rozlišovat tvar, velikost, pozici v prostoru) 

- zraková analýza a syntéza (vnímání celku i jeho dílčích částí) 

- oční pohyby (záměrné vedení očních pohybů zleva doprava, sled a posloupnost) 

-  zraková paměť (přesnost a zapamatování si) a vizuomotorická koordinace 

Sluchové vnímání 

Sluch a sluchové vnímání je nejen v předškolním věku zásadní a nezbytné pro správný vývoj řeči 

a souvisí s vlastním rozvojem řeči. Sluchová diferenciace se rozvíjí postupně. Kolem pátého roku 

děti začínají vnímat jednotlivé hlásky ve slovech, více zpřesňují a rozvíjí významy slov a rozlišují 

fonémy mluvené řeči. Za nejobtížnější úkol sluchové diferenciace je považováno určení hlásky 

uprostřed slova (Pokorná, 2010 , Šulová, 2014).  

Bednářová a Šmardová (2011, 2015) a Sindelarová (in Felcmanová, 2015) popisují následující 

schopnosti v oblasti sluchového vnímání, které jsou důležité pro úspěšný nácvik čtení a psaní: 

1. naslouchání (pozornost při poslechu) 

2. rozlišení figury a pozadí (schopnost zaměřit pozornost na konkrétní zvukový podnět a 

utlumit vnímání jiných) 

3. sluchová analýza a syntéza (rozlišování hlásek nebo slabik) 
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4. sluchová diferenciace řeči (schopnost rozlišit zvuky lidské řeči) 

5. krátkodobá sluchová paměť (zapamatování a zopakování hlásek, slabik, slov, vět) 

Učitelé v mateřských školách mohou sluchové vnímání podpořit a rozvíjet například pomocí 

činností, jako je například naslouchání čtených nebo vyprávěných pohádek a příběhů, poslech 

písniček, lokalizace zvukových podnětů, vnímání rytmu apod. K obtížnějším dovednostem 

důležitých pro školní úspěšnost patří například rozpoznání počáteční nebo poslední hlásky ve 

slově, hledání rýmů, roztleskání slov na slabiky apod. Sluchovou paměť přirozeně rozvíjejí 

básničky, říkadla, rozpočítadla, písničky nebo například předávání vzkazů nebo zadávání sledu 

instrukcí (Bednářová , Šmardová, 2010)  

Vnímání prostoru a času 

Prostorová orientace a vnímání prostoru v prostředí je nezbytné zejména pro osvojování si 

pohybových a sebeobslužných dovedností, pro rozvoj herních aktivit, grafomotoriky a pozdějších 

školních dovedností jako je čtení, matematika, psaní orientace na mapách, notových zápisech 

apod. Promítá se také do tělesné výchovy a rukodělných, tvořivých činnosti i kreativity 

(Bednářová, Šmardová, 2010). 

Dítě postupně vnímá, chápe a aktivně užívá pojmy nahoře, dole, poté vpředu a vzadu a naposledy 

vpravo a vlevo. Řadíme sem i chápaní a používání předložkových vazeb pojmy jako je první, 

poslední, blízko, daleko, vysoko, nízko apod. Dítě se učí určit polohu a směr na vlastním těle, 

v prostoru i na různých formátech a objektech. To vše má vliv na řadu činností, jako je orientace 

v prostředí, přizpůsobení se a účelné využití. (Bednářová , Šmardová, 2010) 

Vnímání času je také velmi důležité pro zvládání školních požadavků. „Osvojování si pojmů 

ohraničujících časové úseky umožňuje lépe vnímat čas, vymezovat si časové hranice, uvědomovat 

si opakující se cykly a také posloupnost jednotlivých činností“ (Bednářová, 2015, s.45). Časová 

posloupnost umožňuje dítěti rozvíjet samostatnost, sebeobsluhu, učí se smysluplně zacházet 

s časem a vede také k chápání příčin a následků.  

U předškolního dítěte rozvíjíme vnímání času pojmenováváním dějů a činností, orientací 

v základních činnostech po určitou dobu (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer a noc). Pro 

orientaci pro určité dny v mateřské škole pomůže např. pomůcka v podobě magnetické tabule, kde 

děti postupně na kartičkách přiřazují a určují den, datum, roční období, ale také třeba aktuální 

počasí a významné události v MŠ i ve světě. Učíme ho chápat nejen tyto pojmy, ale také vnímat 

časovou posloupnost a předjímat děj.  

Předmatematické a matematické představy 

Na tvorbě matematických představ se podílí většina  výše popsaných schopností a dovedností. 

Jsou to motorika, zrakové, sluchové a prostorové vnímání i a řeč. „Ty jsou základem tzv. 

předčíselných představ, ze kterých se pozvolna utvářejí číselné představy“ (Bednářová a 

Šmardová, 2010, s.5). Pod pojmem číselné představy si můžeme představit určování počtu prvků, 

chápání čísel a číselných řad a číselné operace. K výčtu těchto schopností je nutné podle 

Bednářové a Šmardové (2015) a Otevřelové (2016) přiřadit i schopnost koncentrace na zadaný 

úkol. „Základy chápání numerace (vytváření pojmu čísla a pochopení číselné řady) a operací 

s čísly musí položeny už v předškolním věku“ (Bednářová, 2015, s. 32). Pokud tomu tak není, 

mohou se objevit se výrazné potíže, jako je například setrvání u odpočítávání po jedné nebo 

mechanicky naučená číselná řada. Mechanické znalosti pak blokují pochopení další látky, dítě 

nepřechází k abstraktnímu myšlení a nechápe logické vztahy (Bednářová, 2017).  
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V mateřské škole se tak dítě pozvolna zapojuje do procesu porovnávání, třídění podle druhu, 

barvy, velikosti i tvaru. Později dokáže rozlišovat a třídit podle dvou a více kategorií, pozná, co 

do skupiny nepatří a dokáže řadit podle velikosti. Při rozvíjení základních matematických představ 

v mateřské škole se doporučuje pracovat nejprve s předměty a poté s obrázky a pracovními listy 

nebo sešity. Dítě v posledním ročníku mateřské školy by mělo chápat množství do 6, některé dětí 

ale zvládají i vyšší počet. To záleží na individuálních schopnostech a vývoji konkrétního jedince. 

Rozvoji matematických představ v kolektivu dětí napomáhají také všeobecně známé hry, jako je 

například domino, kuželky, společenské hry „Člověče nezlob se, Škatulata batolata hýbejte se 

z místa na místo“apod.  

Všechny výše popsané poznávací funkce mají svůj nepostradatelný význam při posuzování školní 

zralosti a úspěšnosti dítěte v základní škole. Maximální podpora rozvoj a úspěšné osvojení všech 

zmíněných dovedností a schopností může dítěti usnadnit přechod z mateřské školy do školy 

základní.  

2.4.4 Práceschopnost, pracovní předpoklady a návyky  

Aby dítě (předškolního věku) mohlo ve svém životě plně využívat svoje mentální předpoklady, 

dílčí schopnosti a dovednosti, s tím souvisí i jeho aktivní zájem o učení, touha a chuť poznávat a 

objevovat nové. Stejně důležitá je i jeho schopnost koncentrace a pozornosti, věku přiměřený 

smysl pro povinnost a uvědomění si smyslu danou činnost nebo úkol dokončit. Bednářová a 

Šmardová (2010) v této souvislosti zmiňují dvojí rozlišení pozornosti. V prvním případě hovoří o 

záměrné (volní) pozornosti, kdy je středem zájmu dokončení činnosti nebo úkolu. V druhém 

případě hovoří o bezděčné pozornosti, kdy si dítě činnost nebo podnět, který ho zaujal, vybírá 

samo. Obě autorky také popisují kvality pozornosti, mezi které řadí intenzitu, stálost vytrvalost a 

odolnost vůči rušivým vlivům a upozorňují na to, že budoucí školní požadavky na dítě budou 

nárokovat všechny popisované kvality. Intenzitu a preferenci hry v období předškolním nahradí 

preference a důraz na smysl pro povinnost a plnění školních povinností.  

Práceschopnost, stejně jako ostatní zmiňované dílčí složky, je podmíněná zejména vyzrálostí 

centrální nervové soustavy, souvisí ale také s osobností dítěte, jeho předchozími zkušenostmi a 

způsobem výchovy. Proto je velmi důležité a užitečné vést dítě už v předškolním věku 

k respektování určitých pravidel a limitů, podporovat jeho samostatnost a dávat mu drobné 

povinnosti nebo jednoduché úkoly. Při hře nebo činnosti s pravidly se dítě učí také „ přijímat 

určitou danost, vyrovnávat se s tím, že ne vždy se daří“, a že je potřeba i před nezdar vytrvat. 

(Bednářová , Šmardová, 2010 s. 6).  

Dítě by před nástupem do školy mělo již chápat smysl pro pracovní samostatnost a mělo by 

dokázat vyrovnat se s chybou nebo neúspěchem. A to postupně dle jeho možností, nejprve 

například při hře, později při plnění úkolů a instrukcí zadávaných učitelem. Pochopení a přijmutí 

skutečnosti, že chyba je součástí učení a je třeba se zlepšovat, by mělo být součástí jeho získaných 

zkušeností. Zvládnutí tohoto „úkolu“ však již vyžaduje značné úsilí a osobní disciplinovanost 

(Nádvorníková, 2017).  

2.4.5 Osobnost dítěte a emočně sociální zralost  

S ohledem a respektem k tomu, že každé jednotlivé dítě je výjimečná a jedinečná individuální 

bytost, je obtížnější vyjádřit obsah tohoto kritéria. Úspěšnost dítěte ve škole a jeho vyspělost všech 

složek školní zralosti v prostředí mateřské školy se odvíjí nejen od jeho vrozených dispozic ale od 
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toho, do jaké míry dokáže učitel MŠ porozumět jeho povaze, příčinám chování, individuálním 

potřebám a osobním limitům. Na dítě jsou v tomto ohledu kladeny poměrně velké nároky a tok po 

stránce emociální, tak i sociální. „Od dítěte se očekává dostatečná míra emoční stability, věku 

přiměřené zvládání emocí, sebeovládání, také odolnost vůči frustraci (nezdaru, neúspěchu, 

překážkám“ (Bednářová , Šmardová, 2010, s. 6.) 

Emociálně vyspělé a vyrovnané dítě většinou ke všemu přistupuje s aktivním zájmem, radostí, 

energií a přirozenou zvídavostí. K ukazatelům vyspělé sociální vyspělosti patří určité sociální 

dovednosti a adaptabilita. V praxi to například znamená, že se dítě dokáže odloučit na určitou dobu 

od rodičů, dokáže přijímat a respektovat jiné autority, zvládá bez potíží pobyt v jiném prostředí. 

V mateřské škole se tato vyspělost může projevovat tím, že je dítě začleněné do kolektivu, s 

ostatními komunikuje bez zábran a studu, spolupracuje, navazuje a rozvíjí kamarádské vztahy, ale 

že se umí také v případě potřeby prosadit a postavit samo za sebe. To, jak dítě obstojí mimo svoji 

rodinu, záleží podle Bednářové (2017) na tom, do jaké míry je vyzrálá jeho autonomie 

(samostatnost), jak moc je rozvinuta jeho vlastní sebedůvěra a do jaké míry dokáže samo důvěřovat 

ostatním a světu okolo něj.  

Předškolní období v tomto směru je důležité pro formování základních citových projevů, které 

mohou být u dětí tohoto věku značně intenzivní, ale zároveň krátkodobé a proměnlivé. Děti se učí 

ovládat svoje emoce a citové projevy, dokážou být kritické k sobě i ostatním, dětským způsobem 

dokáží zhodnotit a zdůvodnit své chování i chování ostatních vrstevníků (i učitelů). Dítě ukončující 

předškolní vzdělávání by mělo být schopno pomáhat slabším, podřídit se, respektovat zájem 

ostatních, vést druhé a řešit konflikt kompromisem (Šulová, 2017). Emociální a sociální vývoj je 

také ovlivňován různými faktory z vnějšího prostředí. Mezi dětmi mohou být v této oblasti patrné 

rozdíly, ovlivněné výchovnými styly v rodině a různorodými sociokulturními podmínkami.  

Sociální a emoční zralost je důležitým, někdy opomíjeným, ukazatelem školní zralosti. Někdy 

může být mylně předpokládáno, že stydlivé a bojácné dítě u zápisu, si „časem zvykne“ nebo do 

nástupu do první třídy „ještě dozraje“. Je důležité si ale uvědomit, že dítě bude přecházet do nové 

životní role, a že bude vystaveno větší pracovní zátěži. Nedostatečný důraz na tuto složku školní 

zralosti může ve vývoji dítěte napáchat velké škody (Jucovičová , Žáčková, 2014). 

Přáním nejednoho předškolního učitele jistě je, aby z každého jednotlivého dítěte „jemu 

svěřených“ vyrostla harmonická a rozvinutá osobnost a to po stránce fyzické, psychické, sociální 

i emoční. Aby tomu tak bylo, dítě by mělo mít možnost co nejlépe poznat svět, který ho obklopuje, 

jeho zákonitosti a vztahy. Mělo by si uvědomovat samo sebe i přínos okolního světa (Tomášková, 

2014).  

Předškolní období přináší velkou výhodu v tom, že dítě je přirozeně aktivní, zvídavé, pouští se do 

všech aktivit většinou s velkým zájmem a chutí. Má přirozenou touhu poznávat, což je v praxi 

učitele mateřské školy podpůrným mechanismem. U dětí, které z jakéhokoliv důvodu zaostávají 

ve svém vývoji, je potřeba tyto aktivity co nejvíce podporovat a stimulovat, aby byl zajištěn jeho 

co největší možný rozvoj a připravenost na školní docházku. Nezbytná je v těchto případech 

motivace dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Dítě by nemělo mít pocit, 

že něco nezvládá nebo neumí, důležitá je snaha vzbudit jeho zájem a co nejvíce podporovat a 

oceňovat jeho pokroky a snahu.  Vždy jde o správnou volbu obsahu, formy a míru náročnosti. 

Neměli bychom však zapomínat na to, že u dítěte v předškolním období je nejzákladnější činností 
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hra. Vždy je dobré hledat kompromis mezi spontánní vývoj bez zásahů do přirozeného rozvoje 

dítěte a přílišným důrazem na sledování podpory a rozvoje dítěte. Příliš málo impulsů nepodporuje 

vývoj a může vést ke stagnaci dítěte, přílišné nároky naopak zase mohou vést k přetěžování dítěte. 

I v tomto případě platí, že nejlepší volbou je pohybovat se někde uprostřed.  

2 .5  Role  m ateřské  ško l y  

2.5.1 Mateřská škola 

Mateřská škola sama o sobě je významnou společenskou institucí, a to jednak především pro 

vzdělávání dětí předškolního věku, a jednak pro jejich socializaci. Obecně její úlohu, a poslaní 

jasně stanovují cíle, úkoly i konkrétní činnosti vymezené především Rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání a školní vzdělávací program konkrétní mateřské školy.  

Mateřská škola většinou bývá prvním místem, kde dítě dlouhodobě poprvé „samo za sebe“ 

vstupuje do jiného světa, než je rodina a jeho nejbližší okolí. Postupně je začleňováno do skupiny, 

vytváří si nové sociální vztahy a dovednosti, učí se přijímat jiné autority, než na které bylo dosud 

zvyklé. S rostoucím věkem se také zvyšují nároky na dítě, které je mateřskou školou 

„připravováno“ na vstup do základní školy.  

Výhody a pozitiva mateřských škol shledávám zejména v odborném vedení a individuální práci 

s dítětem a v rozvoji osobnosti dítěte. Negativní dopad může mít mateřská škola například na děti, 

které se špatně socializují a adaptují, mají problematické vztahy se svými vrstevníky apod. 

V mateřských školách v zahraničí nebývá tak velký počet dětí na jednoho pedagoga jako tomu je 

ve státních mateřských školách v ČR. Upravené znění RVP PV nově zohledňuje vzdělávání dětí 

od dvou do tří let věku v mateřské škole včetně podmínek pro jejich vzdělávání. 

2.5.2 Profesní kompetence učitele mateřské školy  

Učitel mateřské školy tráví s dětmi v mateřské škole většinu času. V pozitivním (někdy i 

negativním) smyslu je pro dítě významnou autoritou, s kterou se dítě setkává při běžném provozu 

mateřské školy každý den. Pro dítě může být v rámci své profese nejen odborníkem, ale také 

přítelem, průvodcem, rádcem, oporou v těžkých životních situacích. Osobnost pedagoga je stejně 

důležitá, jako osobnost dítěte a vztahy, které dítě zažívá v mateřské škole. Mnohé může učitel 

svým přístupem a postojem ovlivnit.  

Učitel mateřské školy se významně podílí na všestranném rozvoji dítěte, značný vliv může mít 

také na formování osobnosti dítěte. V souladu s RVP PV rozvíjí a podporuje dítě ve všech 

vzdělávacích oblastech a směřuje dítě k dosažení klíčových kompetencí, jako je kompetence 

k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence činnostní a 

občanská. V posledním ročníku předškolního vzdělávání je pro dítě i předškolního pedagoga 

otázka školní zralosti a připravenosti na školu jednou z nejdůležitějších oblastí.  

Kompetence předškolního učitele 

Soubor osobnostních a odborných předpokladů pro výkon učitelské profese je nazýván profesními 

kompetencemi (Průcha, 2017).  Řadu dalších definic uvádějí například Helus (2008), Průcha a kol. 

(2009) ,Vašutová (2001). Spilková (2001, s. 46) považuje profesní kompetence za „komplexní 

způsobilosti k úspěšnému vykonávání profese, která zahrnuje znalosti, dovednosti, postoje, 

hodnoty a osobnostní charakteristiky“.  
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Pojem profesní kompetence zahrnuje v širším významu mnohem více než jen teoretické poznání. 

Tvoří síť důležitých dovedností a znalostí i z praktického pohledu, které pedagogové uplatňují 

v mnoha pedagogických situacích. Není důležité mít jen teoretické znalosti, neméně důležitá a 

funkční je schopnost reflexe pedagogických zkušeností. Někteří autoři (Spilková, 2004, Švec, 

1998) považují sebereflektivní dovednosti za metakompetenci, která rozvíjí a umožňuje hodnocení 

také ostatních kompetencí. 

Existuje řada modelů kvalitního učitele. Vycházejí z autorova pojetí učitelského povolání. 

K základním přístupům patří: 

a) behavioristický/analytický – charakteristika kvalit učitele identifikováním jednotlivých 

dovedností a snahou o popis jejich pozorovatelného projevu. 

b) konstruktivistický/holistický - vychází z komplexního pohledu na práci učitele, poukazuje 

na provázanost různých aspektů a dimenzí často obtížně pozorovatelných a hodnotitelných 

Švec (1999) vymezuje profesní kompetence učitele v oblasti rozvoje osobnosti učitele:  

- kompetence k vyučování a výchově (psychopedická, komunikativní a diagnostická) 

- kompetence osobnostní (zahrnuje odpovědnost za rozhodnutí i za důsledky jeho realizace, 

tvořivost, flexibilitu, empatii) 

- kompetence rozvíjející (adaptivní, informační, výzkumná, sebereflexivní a 

autoregulativní) 

Nezvalová (2003) pojímá kompetence na základě požadavku, který na budoucí učitele klade 

změněná funkce školy:  

- kompetence řídící 

- kompetence sebeřídící 

- kompetence odborné 

Profilace kompetencí učitele mateřské školy by měla vycházet ze současného pojetí vzdělávání 

orientujícího se k osobnostnímu rozvoji dítěte. V současné době moderní trendy umožňují a 

podporují tvorbu vlastní filosofie konkrétních mateřských škol.  

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje určitou úroveň pedagogických 

dovedností, která by měla vycházet: 

- z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte 

- ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace  

- z pravidelného sledování jeho rozvojových i vzdělávacích pokroků 

- z podpory stimulace dítěte tak, aby bylo citlivě podněcováno k učení a pozitivně 

motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí 

2.5.3 Povinnosti předškolního učitele  

Na osobnost učitele jsou v souvislosti s celkovou vzdělanostní úrovní společnosti kladeny značné 

požadavky a nároky. Podílí se nejen na rozvoji osobnosti dítěte a na vytváření hodnotového 

systému dětí, ale také může ovlivňovat jejich zájmy. Učitel mateřské školy má v tomto úhlu 

pohledu na děti mnohonásobně silnější vliv než učitelé v dalších stupních vzdělávání (Patterson a 

kol., 1998), protože v předškolním věku se zakládají dovednosti trvalého charakteru. Kvalitní 

školu a vzdělávání dělá především kvalitní učitel. To v konečném důsledku nabízí dítěti možnost 

prožít produktivní a hodnotný život.  
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Dle Vašutové (2010) v termín kvalifikace obsahuje dva aspekty a to profesní a právní. Profesní aspekt 

předkládá požadavky na kvalitu pracovního výkonu a právní aspekt je dán zákonnými požadavky  

V České republice odbornou kvalifikaci a požadavky na profesionalitu učitele mateřské školy 

vymezuje především Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovních a o změně některých 

zákonů v jeho aktuálním znění. Z hlediska povinností učitele mateřských škol tento zákon 

upravuje zejména předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků. Klade také důraz 

na vzdělávání a kariérní systém pedagogických pracovníků. Vztahuje na pedagogické pracovníky 

škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a na 

pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb. 

V §3 tohoto zákona je specifikováno, kdo je pedagogický pracovník a jaké musí splňovat 

požadavky a předpoklady. Pedagogický pracovník (učitel mateřské školy) musí být zejména plně 

způsobilý k právním úkonům, musí mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, 

být bezúhonný a zdravotně způsobilý. Tento zákon také v §6 konkrétně definuje způsob získávání 

odborné kvalifikace a to to takto:  

Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci:  

a) „vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu 

v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy“ 

b) „vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu 

studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, 

vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního 

vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské 

školy“ 

c)  „vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy1) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů 

mateřské školy“ 

d) „vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a 

vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy“ 

e) „středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávání1) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy“ 

f) „středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vykonáním 

jednotlivé zkoušky8), která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části 

maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku, nebo  

 

Určitý stupeň a úroveň klíčových kompetencí je také důležité zmínit v souvislosti s osobností 

učitele mateřské školy. Jeden z významných modelů profesních kompetencí učitele byl vytvořen 

například na základě tzv. Delorsova konceptu ,čtyř pilířů“ vzdělávání (Delors, 1996). Tento 

model popisuje konkrétní cíle, které podporují rozvoj učitele a jeho předpokladů k vykonávání 

učitelské profese. Jedná se o následující cíle 

- učit se poznávat 

- učit se jednat 
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- učit se žít společně 

- učit se být 

Významným počinem tohoto dokumentu v rámci kvalifikačních předpokladů pro roli učitele 

bylo definování profesních kompetencí vztahujících se přímo k profesi učitele mateřské školy 

(Vašutová, 2001). Jsou to: 

- kompetence předmětová  

- kompetence didaktická a psychodidaktická  

- kompetence pedagogická  

- kompetence diagnostická a intervenční  

- kompetence sociální, psychosociální a komunikační  

- kompetence manažerská a normativní  

- kompetence profesně a osobnostně kultivující  

Veteška a Tureckiová (2008, s. 27) klíčové kompetence definují jako „jedinečnou schopnost 

člověka úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj potenciál na základě integrovaného souboru vlastních 

zdrojů, a to v konkrétním kontextu různých úkolů a životních situací. Vždy je potřeba mít na 

zřeteli, že na soubor odborných předpokladů pro výkon učitelské profese je důležité pohlížet 

především z hlediska „komplexní způsobilosti k úspěšnému vykonávání profese, která zahrnuje 

znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty a osobnostní charakteristiky (Spilková, 1996, s. 46).  

Klíčové kompetence, stejně jako profesní kompetence, a osobnost pedagoga se rozvíjejí po celý 

život. Hovoříme o tzv. celoživotním učení, které se stalo klíčovým pojmem v celé Evropské unii 

nejen ve školství, ale i managementu (Syslová, 2012).  

Jasně a konkrétně povinnosti předškolního pedagoga vymezuje Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání (úplné znění k 1. lednu 2018, MŠMT, Praha 2018) V otázce problematiky 

pedagogické diagnostiky a práce s dětmi, které ukončují předškolní vzdělávání je z tohoto pohledu 

stanovené, že předškolní pedagog:  

Odpovídá za to, že školní (třídní) vzdělávací program, který zpracovává, je v souladu s požadavky 

RVP PV a program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován. Pravidelně sleduje 

průběh předškolního vzdělávání a jsou hodnoceny jeho podmínky i výsledky. 

Vykonává odborné činnosti jako je pedagogická diagnostika, sleduje a hodnotí individuální 

pokroky dětí v jejich rozvoji a učení a výsledky evaluace samostatně uplatňuje v projektování 

(plánování) i v procesu vzdělávání. Provádí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a 

vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím učitele a možnostem 

mateřské školy. Analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťuje 

profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání. Realizuje individuální i skupinové 

vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí a rozšiřování jejich kompetencí 

(schopností, dovedností, poznatků, postojů). Samostatně projektuje výchovné a vzdělávací 

činnosti, provádí je, hledá vhodné strategie a metody pro individualizované vzdělávání dětí. 

Využívá oborové metodiky a uplatňuje didaktické prvky odpovídající věku a individualitě dětí.  

Vede vzdělávání tak, aby se děti cítily co nejlépe po stránce fyzické, psychické i sociální, a aby 

se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich 

individuální rozvoj. Dbá na to, aby děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho a aby bylo 

posilováno jejich sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti. Napomáhá dětem pochopit 

skutečnost, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí. 
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Ve vztahu k rodičům by měl učitel mateřské školy usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi 

školou a rodiči. Měl by s rodiči dítěte vést průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení 

(pravidelná individuální konzultační činnost, práce s portfoliem dítěte, aj.) 

Pedagogové mateřských škol mohou výrazně napomoci při řešení otázky školní zralosti. Mohou 

upozornit rodiče na projevy školsky nezralého dítěte, upozornit na známky vývojových deficitů, 

oslabené nebo nedostatečně rozvinuté funkce, mají možnost srovnání s ostatními vrstevníky. V 

případě, že o odklad školní docházky rodiče žádají pouze z důvodů „prodloužení dětství“ mají 

možnost na rodiče působit.  V tomto případě je vhodné rodiče upozornit na fakt, že promeškání 

doby, kdy je dítě ideálně nastaveno na vstup do školy, může mí na dítě negativní dopad. Tímto 

negativním momentem může být například ztráta motivace, nuda apod. Odborná práce s dítětem 

(individuální i skupinová) s ohledem na jeho aktuální potřeby a vývojovou úroveň může výrazně 

podpořit a stimulovat dozrávání jednotlivých funkcí a složek školní zralosti.  

2 .6  Pedagog ick á  d iagnos t ika  

2.6.1 Základní pojmy pedagogické diagnostiky  

Pojem diagnostika, nejčastěji používaný v medicíně, je laické i odborné veřejnosti dobře znám. 

Diagnostikou obecně rozumíme „zjištění stavu, posouzení, hodnocení, zahrnuje posloupnost 

činností vedoucí k diagnóze“ (Kucharská, 2010 s. 79). V pedagogice, ale také třeba v psychologii, 

nabývá pohled na diagnostiku širšího významu, protože není jen záležitostí zjištění chorobných 

jevů, ale týká se také pozitivních vlastností. Rozdíl mezi pedagogickou a psychologickou 

diagnostikou není jen v tom, který odborník diagnostiku provádí, ale také v tom, na jaký okruh 

jevů je diagnostika zacílena a čemu má sloužit. Někteří autoři, například Mertin a Gillernová 

(2010, s. 80) se přiklánějí k používání termínu pedagogicko-psychologická diagnostika, neboť 

učitel podle nich, „byť skromnějšími prostředky než psycholog, kromě obsahů vzdělávání hodnotí 

i osobnostní zvláštnosti žáka, jako je například dispozice, vlastnosti aj.“ 

Pedagogická diagnostika je důležitá pro školní vzdělávací program (mapování kvality, efektivity), 

pro evaluaci vzdělávacích potřeb a plánování výchovně vzdělávacího obsahu, uplatní se i při 

hodnocení konkrétních výsledků výchovných a vzdělávacích aktivit učitele. Předmětem 

pedagogické diagnostiky je především hodnocení obsahu výchovy a vzdělávacího procesu. 

S novým paradigmatem vzdělávání v osobnostně rozvojovém pojetí výchovy a vzdělávání v 21. 

století úzce souvisí nové pohledy na diagnostickou činnost učitelů mateřských škol. Kurikulárně 

stanovený požadavek na diagnostickou činnost akcentuje především přirozená vývojová specifika 

dětí, které promítá do obsahu, forem a metod vzdělávání (Kratochvílová, 2017). Od roku 2017 se 

stalo pedagogické diagnostikování součástí povinnosti učitelů MŠ a je také povinnou součástí 

autoevaluace školy.  

Pedagogická diagnostika akcentuje přímou diagnostickou činnost v kombinaci s teoretickými 

východisky a přístupy, jak uvádí Tomanová, (2006). Zelinková (2012, s.12) ji považuje za 

„komplexní proces, jehož cílem je poznávání, posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu a 

jeho aktérů“. 

2.6.2 Teoretická východiska pedagogické diagnostiky 

Teoretická východiska se orientují na teorii a metodologii zejména v edukačním prostředí. Mnozí 

autoři se ve svých pojetích shodují v tom, že jde o teorii založenou především na objektivním 
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zjišťování, posuzování a hodnocení vnějších a vnitřních podmínek, stejně jako na hodnocení 

podmínek výchovně vzdělávacího procesu a jeho průběhu a výsledků, jak komentuje např. Gavora 

(2001, s. 237) nebo Zelinková (2001, s. 12).  

V pedagogické diagnostice se setkáváme s pojmy jako je „anamnéza (zjištění, co v životě dítěte 

předcházelo, diagnóza (vyjádření současného stavu) a prognóza (jaká je pozitivní perspektiva 

dítěte ve vzdělávání“) jak prezentují Syslová a Kratochvílová a Fikarová (2018, s. 15) Přímá 

diagnostická činnost obsahuje složku procesuální a obsahovou. Obsahová složka se zaměřuje 

zejména na zjišťování úrovně vědomostí, dovedností a návyků s doplněním anamnestických 

údajů. Procesuální složka se zabývá procesem vzdělávání a výchovy. Z uvedeného vyplývá, že 

diagnostická činnost se cíleně zaměřuje nejen na výsledky vzdělávání, ale také na jeho proces. Na 

úroveň pedagogické činnosti má také vliv osobnost učitele a jeho sebepoznání a další vzdělávání 

v oboru. 

V samotném procesu diagnostikování se v praxi můžeme setkat s formálním a neformálním 

přístupem. Neformální diagnostika se vztahuje na spontánní, můžeme říct téměř, nepřetržité 

posuzování dítěte, které je východiskem pro další diagnostickou a systematickou pedagogickou 

činnost. Formální diagnostika pracuje v určitém schématu, které má svá pravidla, metody a formy 

a dá se evidovat (Syslová , Kratochvílová , Fikarová, 2018). V souladu s RVP PV jde v této oblasti 

především o znalost aktuálního stavu dětí, uspokojování jejich potřeb a sledování vývoje a 

vzdělávacích pokroků. K tomu mohou velmi dobře posloužit některé modely potřeb. Mezi 

nejznámější patří například Model potřeb podle Matějčka (1994) a světově známá Maslowova 

hierarchie potřeb.  

Efektivním nástrojem diagnostické činnosti používaným i v zahraničí je v současné době 

diagnostické portfolio dítěte. Samotný termín diagnostické portfolio si můžeme představit jako 

komplexní systém, který zahrnuje základní údaje o dítěti, průběžné záznamy, hodnocení a 

sledování individuálních vzdělávacích pokroků a potřeb, diagnostické archy, záznamy z 

pedagogického pozorování, vlastní práce dítěte atd. Jeho prostřednictvím mohou učitelé 

mateřských škol sledovat proces výchovy a vzdělávání a zároveň se zaměřovat na složku 

obsahovou. Také odborné definice českých i zahraničních autorů se shodují v tom, že portfolio lze 

chápat jako soubor materiálů dítěte získaných za určitý časový úsek, sloužící k jeho rozvoji 

v oblasti sebepoznání, sebehodnocení. Tomková (2007) zdůrazňuje procesuální práci s portfoliem 

a také to, že portfolio není cílem učení žáků, ale je především prostředkem k dítěti. Zahraniční 

studie také zmiňují hodnoticí a reflektivní proces, v jehož průběhu jsou artefakty využívány. 

Vrátíme-li se ke smyslu portfolia v prostředí mateřské školy, je potřeba zdůraznit podporu 

diagnostické činnosti ve prospěch individuálního rozvoje dítěte. Kratochvílová (2014) připomíná 

významné plnící funkce portfolia, kterými je funkce informační, motivační, komunikační, 

autoregulační (rozvojová) a diagnostická.  

Učitelé mateřských škol by měli být vybaveni diagnostickými kompetencemi, které jim umožňují 

dle Syslové a Chaloupkové (2015):  

rozpoznat odlišné potřeby a možnosti dětí aktivním získáváním informací o dětech (rozhovory, 

pozorování, portfolio) 

- mít porozumění pro potřeby dětí a adekvátně na ně reagovat¨ 

- diferencovat, individualizovat vzdělávací proces a analyzovat vztahy ve třídě 
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- pomáhat začleňovat se dětem s obtížnou adaptací na kolektiv 

- vhodně konzultovat získané výsledky s rodiči, dětmi a dalšími odborníky ku prospěchu 

dětí a jejich maximálnímu rozvoji. 

2.6.3 Metody pedagogické diagnostiky  

Obecně lze proces diagnostikování v pedagogice rozdělit na základní tři časové pole, kterými je 

diagnostika vstupní, průběžná a závěrečná. Diagnostický proces v sobě skrývá jednotlivé etapy, 

které jsou nezbytné pro jeho efektivní smysl. K těmto etapám patří především podle Syslové a 

Kratochvílové a Fikarové (2018, s. 64) „plánování, sběr dat, jejich analýza, interpretace výsledků, 

stanovení diagnózy, zavedení opatření, prognóza a komunikace“. 

Vědní obor pedagogické diagnostiky nabízí řadu různých metod a nástrojů, kterými lze 

diagnostickou činnost realizovat. Jejich používání vyžaduje jistou zkušenost, některé jsou 

provedením a vyhodnocením náročné na přípravu. Metody pedagogické diagnostiky je vhodné 

kombinovat a nezaměřovat se pouze na jednu z nich. Mezi základní, nejčastěji využívané 

diagnostické metody v mateřských školách patří pozorování, rozhovor, dotazník, testy, metody 

ověřování vědomostí a dovedností a analýza úkolů a činností. Přínosné a nápomocné mohou být 

také anamnestické metody nebo rozbor dětské kresby, u dětí věkově starších pak například 

sociometrie. Součástí pedagogické diagnostiky je orientační zhodnocení úrovně motoriky, 

percepce (vnímání), komunikačních dovedností, laterality, prostorové a časové orientace a 

posouzení chování. (Zelinková, 2011). Specifickou oblastí související s nástupem dítěte do školy 

je diagnostika školní zralosti. V našem školském systému má posuzování školní zralosti již 

mnohaletou tradici, pojí se s významnými osobnostmi jako je například J. Jirásek, J. Langmeier, 

Z. Matějček, M. Kořínek a jinými, ale i s pedagogickou praxí mateřských škol.  

Jednou z nejstarších diagnostických metod využívanou i v současnosti v mateřské škole je 

pozorování, a to pozorování záměrné, neboli plánované nebo pozorování nahodilé, z kterého 

vznikají různé poznámky a záznamy, které učitelé po určité době sumarizují. Pokud se výsledky 

pozorování zaznamenávají do předem připravených archů s určitými kategoriemi, jedná se o 

pozorování strukturované. Pokud se právě sledované projevy zaznamenávají na běžný list papíru, 

do deníku, nebo například do záznamové karty, jedná se o pozorování nestrukturované. Oba 

způsoby mají své výhody a opodstatnění. Pozorování je zaměřeno na takové projevy dítěte, které 

lze vidět, slyšet a měřit. Je důležité provádět ho dlouhodobě a systematicky (Gavora, 2010,  

Syslová a kol., 2018). Učitel mateřské školy vychází nejčastěji z pozorování dítěte při hře. 

Z charakteru hry a jejího obsahu můžeme pozorovat, jak dítě vnímá svět, jaké činnosti při hře 

preferuje, můžeme sledovat úroveň jemné i hrubé motoriky, řečové projevy, chování dítěte apod. 

Také můžeme posoudit míru koncentrace  pozornosti dítěte, která je nezbytná při jeho dalším 

rozvoji procesu učení.  

Rozhovor je velmi dobře využitelná metoda pedagogické diagnostiky, kterou učitelé mateřských 

škol mohou využít, pokud potřebují získat informace a poznat stránky osobnosti dítěte, které 

nejsou dostupné přímým pozorováním nebo jinými metodami. Umožňuje zachytit nejen potřebná 

fakta, ale pomáhá také hlouběji proniknout do vnitřního světa dítěte a jeho prožívání, můžeme 

zaznamenat jeho zájmy, představy, hodnoty a přání, myšlenkové pochody, příčiny jednání apod. 

Nevýhoda je v časové náročnosti vzhledem k velkému počtu dětí ve třídách mateřských škol. 

Některé rozhovory vznikají spontánně, na některé je potřeba se připravit. Pak je důležité si dobře 
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promyslet a koncipovat téma rozhovoru, zejména v kontaktu s rodiči. Je nutné nezapomínat na to, 

že rozhovor s rodiči o jejich dítěti je vždy citlivým tématem.  

Další diagnostickou metodou, jejíž výhodou je získání velkého množství dat v krátké časové době, 

je dotazník, který je vhodným nástrojem při kooperaci s rodiči. V těchto případech jde většinou o 

nestandardizovaný typ dotazníku, který si učitelé mateřských škol vytvářejí většinou pro své 

vlastní potřeby. Otázky se mohou týkat například zjišťování anamnestických údajů, postojů, 

potřeb, názorů rodičů na vzdělávání v mateřské škole apod. Anonymita těchto dotazníků dává 

rodičům možnost svobodněji vyjádřit svoji spojenost nebo případnou nespokojenost s mateřskou 

školou. Dotazník může být také pro učitele velmi přínosnou zpětnou vazbou na jejich pedagogické 

úsilí a práci (Syslová a kol., 2018). 

2.6.4 Nástroje pedagogické diagnostiky  

Ověřené, standardizované, nástroje pedagogické diagnostiky jsou většinou výsledkem práce 

celého týmu odborníků. Mezi současné významné osobnosti a uznávané autority zabývající se 

touto problematikou u nás patří například Z. Syslová, J. Kratochvílová, T. Fikarová, J. Klenková, 

J. Bednářová, V. Šmardová, O. Zelinková, A. Kucharská, L. Felcmanová, H. Nádvorníková. E. 

Dandová, V. Mertin, I. Gillernová a další.  

Učitelé mateřských škol mohou ve své práci využívat k zaznamenávání a hodnocení výsledků 

vlastní diagnostické nástroje nebo mohou využít již nástroje ověřené a publikované. Ty bývají 

doplněné podrobným návodem k použití, který vychází z praktických informací ověřených a 

získaných v praxi. Nevýhodou standardizovaného postupu může být nepochopení obsahu nebo 

jeho mylné pojetí bez hlubšího pochopení, což může vést k jeho formálnímu používání. Pokud si 

mateřská škola vytvoří nástroj vlastní, lépe se stává přirozenou součástí jejich práce. 

Syslová a Kratochvílová a Fikarová (2018) charakterizují diagnostické nástroje dvojím způsobem. 

Rozlišují nástroje orientující se spíše k diagnostice vývojových pokroků (zrání) a nástroje 

směřující spíše na sledování vzdělávacích pokroků (učení). Mnohé z nástrojů nabízejí širokou 

škálu procesní variability. Školám mají diagnostické nástroje sloužit především jako „pomoc, 

inspirace pro hledání vlastní cesty“ (Sedláčková a Syslová a Štěpánková, 2012 s. 86).  

V praxi se můžeme v odborné literatuře, zabývající se nástroji pedagogické diagnostiky, které 

mohou efektivně využívat učitelé mateřských škol, setkat například s odbornými publikacemi 

zabývajícími se školní zralostí a její diagnostikou, prevencí poruch učení, sledováním projevů 

dítěte ve specifických oblastech (záznamové archy) a dalšími materiály podporující například 

zdraví, jednotlivá vývojová stádia apod. (viz. Seznam použité literatury). 

Tato diplomová práce se zabývá pedagogickou diagnostikou dílčích funkcí grafomotorických 

a vizuomotorických a možnostmi jejich rozvoje v praxi učitele mateřské školy. Týká se 

mateřských škol zřízených státem, obcí, krajem nebo svazkem obcí, na které se vztahuje především 

školský zákon a s ním související předpisy. 

Výzkumné pole tvoří pedagogická diagnostika výše uvedených funkcí, možnosti jejich rozvoje 

v praxi učitele MŠ, přímá práce s dětmi, rozvoj a podpora a sledování vzdělávacích pokroků. 

Hlavní využitou strategií výzkumu je akční výzkum (viz. dále). Výzkumný cyklický proces je úzce 

propojen s působením mnoha různých vlivů (role učitele, edukační prostředí, osobnost dítěte 

apod.), které se promítají do všech výzkumných oblastí této práce. Výzkumná i diagnostická 
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problematika se týká nejen procesu samotného, ale také všech jeho aktérů. Zpětnou vazbu a reflexi 

od dětí považuji za jeden z nejefektivnějších evaluačních prostředků a cest k rozvoji dětí 

a k sebepoznání učitele a významu pedagogických činností a aktivit.  

3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3 .1  Výzkum ný  prob lém ,  c í l e  a  výzkum né  o tázky  

Výzkumný problém 

Širším problémem řešeným v této práci jsou možnosti a způsoby podpory rozvoje dětí v posledním 

ročníku mateřské školy před zahájením povinné školní docházky a hledání cest k podpoře rozvoje 

dětí. Termín školní zralost v sobě skrývá mnoho dílčích funkcí, jejichž dobrá úroveň je jedním 

z předpokladů školní úspěšnosti dětí. 

Hlavní otázka a úkol, který jsem si stanovila na základě svých dlouholetých pedagogických 

zkušeností, je jak co nejvíce přispět prací učitele MŠ k připravenosti dětí na vstup do základní 

školy. Zaměřila jsem se na podporu rozvoje dílčích funkcí grafomotorických a vizuomotorických. 

Podstatným krokem k nápomoci rozvoji těchto funkcí je sledování jejich úrovně pedagogickou 

diagnostikou, přímým i nepřímým pozorováním a hledáním prostředků a cest k jejich podpoře.  

Výzkumné otázky a cíle 

Základní a dílčí výzkumné otázky a cíle jsem formulovala takto:  

Jak a čím může mateřská škola a zejména učitel mateřské školy přispívat k rozvoji 

grafomotorických a vizuomotorických funkcí a k dosažení jejich úrovně očekávané na konci 

předškolního vzdělávání? 

Cílem je přispět prací pedagoga mateřské školy k rozvoji dílčích specifické funkce grafo a 

vizuomotorciké u předškolních dětí.   

Dílčí otázka 1.: 

Jakým způsobem v současnosti mateřské školy a učitel přispívají k rozvoji grafomotorických 

a vizuomotorických funkcí? 

Dílčí cíl 1.:  

Popsat aktivity a působení mateřské školy a učitele v oblasti rozvoje obou dílčích funkcí, 

komentovat je a kriticky zhodnotit.  

Dílčí otázka 2. : 

Jak konkrétně přispět k rozvoji grafomotorických a vizuomotorických funkcí a zlepšit jejich 

úroveň? 

Dílčí cíl 2 :  

Vytvořit intervenční program pro předškolní děti v mateřské škole, který by sloužil ke zlepšování 

úrovně jejich grafomotorických a vizuomotorických funkcí.  

Dílčí otázka 3.: 

Jak se řešení osvědčí v praxi, jaké jsou jeho přínosy? 
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Dílčí cíl 3.:  

Realizovat a zhodnotit výsledky práce s Intervenčním programem v poslední třídě MŠ .  

Dílčí otázka 4.: 

Jak funguje spolupráce mateřské školy s rodiči při přípravě na školu, jak ji zlepšit? 

Dílčí cíl 4.: 

Zjistit, jak rodiče připravují své děti na vstup do školy, jejich informovanost a jejich potřeby. 

Zvýšit informovat rodičů a zapojit je více do přípravy. 

3 .2  Metod ika  výzkum u  

3.2.1 Volba výzkumné strategie a metody výzkumu  

Jedním z mých úkolů je rozvoj grafomotorických a vizuomotorických funkcí dětí předškolního 

věku a pedagogická diagnostika. Je tedy mým cílem řešení konkrétního problému a hledání cesty 

k žádoucí změně. To je ve shodě s pojetím akčního výzkumu. Stephen Kemmis (1983) definuje 

akční výzkum jako formu sebereflexe pedagogické situace, která zkvalitňuje porozumění 

pedagogické praxi, v níž se odehrává. Pomáhá nacházet odpověď na otázku: Jak mohu zkvalitnit 

tuto pedagogickou praxi? Podle Hendla (2005) je akční výzkum forma aplikovaného výzkumu, 

který usiluje o změnu a není hodnotově neutrální. Aktéři akčního výzkumu jsou zainteresováni, 

jsou účastníky zkoumaných procesů. Domnívám se proto, že strategie akčního výzkumu je pro 

zpracovávání mé diplomové práce velmi vhodná a prakticky využitelná. 

Podle McNiffa (1988) akční výzkum zahrnuje plánování, činnost, pozorování, reflexi a nové 

plánování. Jak uvádí Pavelková (2012), „Akční výzkum je založen na třech základních principech 

(analýza, akce, reflexe). V modelech akčního výzkumu podle G. Susmana nebo S. Kemmise vidíme, 

že jednotlivé fáze se v podstatě shodují. Nejprve se zmapuje situace a výzkumný problém, sesbírají 

se data a navrhne se řešení, které je posléze implementováno. V poslední fázi by mělo dojít 

k reflexi, konstrukci nových znalostí …“  

Existuje více rozlišení typů-modelů akčního výzkumu podle rozdílných hledisek. Schmuck (1997) 

diferencuje akční výzkum na pro-aktivního a re-aktivní, který jsem zvolila jako vhodný pro tento 

pedagogický problém. V reaktivním akčním výzkumu učitelé nejprve shromažďují informace 

orien 

Reaktivní model akčního výzkumu podle Schmucka (1997) má čtyři fáze  

- Identifikace problému a plánování výzkumu (1. fáze)  

- Shromažďování a analýza dat (2. fáze)  

- Interpretace získaných dat, příprava na změnu a její realizace (3. fáze)  

- Analýza a interpretace dat, zpětná vazba, (4. fáze)   

Analýza dat, způsob, jakým nakládáme s daty, odlišuje kvalitativní výzkumu od kvantitativního 

ale také akční výzkum od ostatních typů kvalitativního výzkumu. V akčním výzkumu nelze přesně 

oddělit sběr dat od analýzy. Tyto fáze se prolínají. V podstatě nelze neanalyzovat data v průběhu 

celého procesu. Ať již podvědomě, nebo vědomě.“ (Pavelková, 2012). To se v mém výzkumu 

projevilo, v diagnostickém portfoliu jsem všechna data průběžně shromažďovala a analyzovala je. 
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Aplikace těchto čtyř fází v mém výzkumu je popsána dále v oddílu Realizace akčního výzkumu 

v MŠ. 

Pro posouzení účinku akce - intervenčního programu jsem použila okrajově i kvantitativní 

výzkumnou metodu, a to nejjednodušší verzi experimentu, vnitroskupinový kvaziexperimen.t Ten 

neužívá skupinu kontrolní, vzorek není náhodný ani reprezentativní pro populaci předškolních 

dětí. Můj vzorek je účelový dostupný, jeho rozsah je malý, 15 dětí v poslední třídě konkrétní 

mateřské školy. Zkoumá a hodnotí vliv akce v této jedné skupině. Jeho výpovědní hodnota pro 

účinnost akce je omezená, nejen pro malý rozsah vzorku ale i neoddělitelné další vlivy na výsledný 

výkon dětí. Významnější pro mne jsou ostatní poznatky získané na základě kvalitativních dat 

z průběhu práce s dětmi.  

3.2.2 Použité nástroje a techniky sběru dat  

V akčním výzkumu využijeme především kvalitativní data. „Síla kvalitativních dat  spočívá v tom, 

že jsou přirozeně uspořádaná a popisují každodenní život. Vyznačují se lokální zakotveností a 

nejsou vytrhávána z kontextu dění. Mají popisovat podrobnosti  případu, vesměs za delší časový 

interval.“ (Hendl, 2005, s. 161). Kvalitativní data převažují také v diagnostickém portfoliu dítěte 

v MŠ. 

Výběr metody sběru dat v akčním výzkumu má stejná pravidla jako v jakémkoli jiném modelu. 

Musíme ji přizpůsobit jak výzkumné otázce, tak aktérům výzkumu. Rozhodujeme se na základě 

typu informace, kterou chceme získat a také podle toho, od koho ji chceme získávat a za jakých 

okolností (Hendl, 2005). 

Pavelková (2012) charakterizuje takto metody užívané ke sběru dat v akčním výzkumu. „Velmi 

používanou metodou sběru dat v akčním výzkumu, je terénní deník výzkumníka. Deníky zachycují 

průběh celého výzkumu od jeho plánování, přes realizaci až po reflexi a vyhodnocení. Autoři si do 

deníku nezapisují jen průběh výzkum, popis situací a účastníků, ale také své dojmy, pocity a 

nápady. Jedná se o velmi intimní metodu sběru dat, která ale nejlépe odpovídá nárokům a 

charakteristikám akčního výzkumu. Další metodou použitou jsou rozhovory, jak 

polostrukturované, tak nestrukturované neformální rozhovory. Pomocí naslouchání a kladení 

otázek se snažíme získat co možná nejvíce dat. Vedení takovéhoto rozhovoru  však vyžaduje notnou 

dávku zkušeností a dovedností. Neoddělitelnou součástí práce výzkumníka je také pozorování. 

V akčním  výzkumu je v podstatě vyloučeno skryté pozorování.“ anony 

Ve svém výzkumu jsem použila nástroje a techniky sběru kvalitativních dat popsané výše – deník, 

volné nestrukturované pozorování s textovými záznamy, nestrukturované neformální rozhovory. 

Pro získání údajů kvantitativního typu jsem použila test měřicí úroveň sledovaných funkcí a 

strukturovaný dotazník doplněný otevřenými otázkami. 

Většina použitých technik a nástrojů je uvedena také v teoretické části, v paragrafu Pedagogická 

diagnostika. Zde popíši diagnostický test školní zralosti pro děti před vstupem do ZŠ a dotazník 

pro rodiče vlastní konstrukce. 

Kernův Orientační test školní zralosti 

v úpravě J. Jiráska (1970, 1992) je standardizovaným a nástrojem na měření úrovně obou 

sledovaných funkcí. Použiji jej na začátku a na konci akce.  
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Všechny tři úkoly orientačního testu školní zralosti zjišťují vyspělost jemné motoriky a schopnost 

vizuo-motorické koordinace. Jednotlivé úkoly se svými nároky vzájemně doplňují a dohromady 

postihují komplex schopností a vlastností, které tvoří základ předpokladů pro úspěšné započetí 

školní docházky. Posuzované úkoly jsou:  

Kresba lidské postavy:  

globalizace ve výtvarném projevu a integrace v psychické činnosti (koncepce kresebního vývoje). 

Ve výkladu věkových zvláštností u dětí se vychází z koncepce kresebního vývoje, podle které je 

úzký vztah mezi globalizací ve výtvarném projevu a integrací v psychické činnosti. 

Napodobení „psacího písma“   a  Obkreslení skupiny deseti teček  

Charakterizují vyvinutí úsilí, vůle ke splnění instrukce, dokonalost napodobení předlohy 

(schopnost vizuo-motorické koordinace a analyticko-syntetického myšlení) 

Výsledné hodnocení úrovně je vyjádřeno body. 3 body je minimum a vyjadřuje nejvyšší úroveň 

výkonu, maximum 15 bodů vyjadřuje nejnižší úroveň.  Norma testu pro populaci dětí nastupujících 

do základního vzdělávání rozlišuje podprůměr (12-18 bodů), průměr (7-11 bodů), nadprůměr (3-

6 bodů).  

Podrobný popis tohoto testu, způsobu hodnocení úkolů, vyhodnocení výsledku podle normy testu 

je uveden v Příloze 2. 

Dotazník pro rodiče  

Dotazník sám o sobě je obecně považován za nejfrekventovanější metodu zjišťování údajů. Při 

konstrukci dotazníku bylo mým hlavním cílem získat informace od rodičů dětí související 

s problematikou zkoumaných funkcí, formou a způsoby přípravy dětí na vstup do základní školy. 

Zajímalo mě také to, jak rodiče hodnotí spolupráci s mateřskou školou, jejich postoje, názory a 

očekávání týkající se problematiky školní zralosti.  

Posuzované oblasti jsou čtyři: 

- Oblast: základní zájmy dítěte, navození zájmu a motivace rodičů k vyplnění dotazníku, 

vztah dítěte ke grafomotorickým a vizuomotorickým činnostem (otázka č. 1. – č. 3.) 

- Oblast: jemná motorika, grafomotorika a vizuomotorika (otázka č. 4. – č. 9.) 

- Oblast: školní zralost, připravenost dítěte na vstup do základní školy, vztah dítě - škola - 

rodiče, informovanost rodičů, předškolní individuální nebo skupinová práce s dítětem, 

spolupráce s mateřskou školou (otázka č. 10. - č. 18.) 

- Oblast: názory, potřeby a postřehy rodičů (otázka č. 19. – č. 20.) 

V dotazníku jsem použila tři typy otázek. Uzavřené otázky sloužily pro zjištění údajů 

kvantitativního typu. Dávaly respondentům možnost zvolit jednu nebo více z nabízených 

odpovědí. V otevřených otázkách se respondenti vyjadřovali textem, převážně výčtem. Škálové 

položky jsem využila zejména k posouzení úrovně grafomotorických a vizuomotorických 

schopností dítěte z pohledu rodičů. Dotazník je v Příloze č. 1 

3 .3  Rea l i zace  akčn ího  výzkum u v  MŠ  

Zvolený model re-aktivního akčního výzkumu podle Schmuck (1997) jsem realizovala v souladu 

s jeho čtyřmi fázemi, s mírnou úpravou. 
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3.3.1 Indentifikace problému a plánování výzkumu  (1. fáze) 

V této fázi jsem identifikovala výzkumný problém, kterým je pedagogická diagnostika 

grafomotorických a vizuomotorických funkcí, hledání možnosti a způsobu podpory. Pro práci 

s dětmi na rozvíjení jejich grafomotorických a vizuomotorických dovedností existují profesionální 

odborné materiály a pracovní listy. V praxi učitele mateřské školy, postrádala jsem ucelenou 

koncepci metodického materiálu, který by učitelům MŠ usnadnil práci v této oblasti a současně by 

nebyl pro ně časovou a finanční zátěží. 

3.3.2 Shromažďování a analýza dat  (2. fáze) 

V tomto časovém úseku jsem shromáždila všechna data, potřebné informace a anamnestické údaje. 

Úvodem jsem provedla dotazníkové šetření mezi rodiči v poslední předškolní třídě MŠ, s pomocí 

dotazníku vlastní konstrukce. Ke zjištění aktuální úrovně obou funkcí jsem mimo jiné použila 

praxí ověřený a standardizovaný Orientační grafický test školní zralosti, modifikace dle Jiráska. 

Využila jsem zejména diagnostická portfolia dětí, jeho součástmi byly mé zdroje pro analýzu 

výchozí situace:  

a) záznamový arch o dítěti: záznamy hodnocení a sledování pokroků dítěte (MŠ) 

b) Jiráskův test školní zralosti s výsledky dítěte  

c) anamnestické údaje o dítěti 

d) záznam o posouzení a stanovení aktuální úrovně grafomotorických a vizuomotorických 

funkcí 

e) písemné záznamy z diagnostického rozhovoru s dětmi (zjištění vztahu dítěte k výtvarným 

a jiným činnostem, zájmy dítěte, aktuální potřeby apod.) 

f) záznamy z pozorování dítěte (hra, činnosti, pracovní aktivity, pozornost apod.) 

g) výtvarné a jiné práce dítěte 

h) vstupní dotazník vyplněný rodiči dítěte  

3.3.2.1 Zpracování dotazníku pro rodiče 

Také informace získané prostřednictvím dotazníku přispěly k mému k obrazu výchozí situace před 

přípravou intervenčního programu. Dozvěděla jsem se více o stavu domácí přípravy dětí, postojích 

a názorech rodičů, o okolnostech, které podpořily mé rozhodnutí vytvořit intervenční program. 

Odpovědi rodičů jsou souhrnně prezentovány v  tabulce v Příloze č. 1a. 

Shrnutí a komentář k odpovědím rodičů 

Velmi mě potěšila skutečnost, že jsem všech 15 rozdaných dotazníků obdržela zpět vyplněných 

Po jejich rozdání se výrazně zvýšil zájem a počet otázek rodičů, týkající se problematiky školní 

zralosti. To mi potvrdilo efektivnost, pozitivní vliv a velmi dobrou využitelnost této výzkumné 

metody také k motivování rodičů. 

Názory rodičů na to, co by dítě mělo znát a umět před vstupem do školy, jsou různé, nejvíce rodiče 

akcentují znalost číselné řady do 10, znalost barev a rozlišování tvarů, schopnost soustředění a 

zvládání sebeobsluhy a hygieny. V této oblasti je z mého pohledu a pedagogické zkušenosti nutné 

s rodiči více o dané problematice diskutovat a informovat je. Často se rodiče mylně domnívají, že 

pokud dítě v některých oblastech zaostává nebo se jeví jako školsky nezralé, je dostatečná pouhá 

školní příprava a přítomnost dítěte v mateřské škole.  
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Zhruba polovina rodičů potvrzuje domácí přípravu na školu, individuální práci s dítětem 

potvrzuje14 rodičů. Odborné praktické publikace pro rodiče a děti využívá polovina rodičů. 

Žádné z dětí nevyužívalo jinou organizovanou formu přípravy na školu, než je mateřská škola, to 

se ale změnilo po posílení informovanosti rodičů právě vlivem dotazníkového šetření.  

Obavy rodičů z nástupu dětí do první třídy jsou pochopitelné a přirozené. V dotazníkovém šetření 

jsem také zaznamenala zájem rodičů o styl a způsoby výuky v základní škole, do které se dítě 

chystá. 

Na vstup do základní školy se těší 14 dotazovaných dětí, což odpovídá i stejnému počtu odpovědí 

na stejnou otázku položenou v mateřské škole.   

Rodiče sdělili o zálibách a dovednostech svých dětí v grafomotorických činnostech následující. 

14 dětí z 15 kreslí rádo, více než polovina dětí kreslí či maluje několikrát denně nebo v týdnu. 

12 rodičů hodnotí kresbu svého dítěte jako přiměřenou věku, kromě u dvou dětí je také jejich rodiči 

pozitivně hodnocena vyspělost jemné motoriky. Správný úchop tužky zvládá podle rodičů zhruba 

polovina dětí, dle mého vlastního pozorování a zkušenosti je jich více. Levostranná lateralita se 

vyskytuje pouze u jednoho dítěte.  

Alarmující je počet dětí, které potřebují logopedickou péči. V logopedické péči je 6 z dětí 

zapojených do Intervenčního programu, podle mých zkušeností je to ale obdobné i v jiných 

školách a v minulých letech. I když jsou rodiče na tuto skutečnost upozorňováni mateřskou školou, 

často doporučené odborníky nevyhledají z časových a jiných důvodů. Někteří z nich se také 

domnívají, že dítěti se řečové dovednosti zejména pak výslovnost „sama“ zlepší a upraví časem. 

Některé logopedické vady, kdy je individuální odborná práce s logopedem přímo nutná, jsou 

charakteristické určitými projevy, které mohou učitelé mateřských škol zaznamenat. Pak je vhodné 

na rodiče apelovat, aby odborníka v této oblasti vyhledali a pomohli tak dítěti odbornou péčí a 

profesionalitou možné potíže a problémy, odstranit, napravit nebo zmírnit.   

Rodiče uvádějí, že si děti ve volném čase nejraději hrají s legem a dávají přednost pohybovým 

aktivitám. Překvapilo mě, že téměř nikdo z rodičů neuvedl jakou oblíbenou aktivitu dítěte hry na 

počítači nebo s tabletem. Přitom tuto aktivitu děti nejčastěji zmiňují v ranním komunitním kroužku 

během programu v mateřské škole. Možná rodiče podvědomě cítí a vnímají, že vysedávání u 

počítačových her není ideální způsob trávení volného času. V přiměřené míře samozřejmě ano, 

protože znalost práce s počítačem je důležitá a využitelná v pozdějším věku a děti tyto činnosti 

baví. V praxi je dokonce možné využít i výukové počítačové programy pro děti předškolního věku. 

Přesto se domnívám, že pobyt na čerstvém vzduchu a pohybové aktivity jsou pro dítě mnohem 

přirozenější 

Často rodiče těžko hledají společný čas na hru a aktivity s dětmi, a to z mnoha důvodů (dlouhá 

pracovní doba, rodinné důvody, domácí povinnosti, péče o více než jedno dítě apod.). Mateřská 

škola má tu výhodu, že děti mohou trávit společný čas se svými vrstevníky, kdy mají dostatek času 

a prostoru pro individuální i společné hry a činnosti, volnou hru i čas na zájmy a oblíbené své 

činnosti. Možný pobyt venku v dopoledních i odpoledních hodinách přispívá k dobrému 

životnímu stylu a celkovému žádoucímu rozvoji dítěte. 
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Pokud se zamyslím nad tím, jaké aktivity děti nejraději vyhledávají a dělají v naší mateřské škole, 

jsou to právě pohybové aktivity a pobyt venku. Proč nepodporovat to, co je v předškolním věku 

z hlediska přirozeného vývoje.  

Spolupráci s mateřskou školou hodnotí všichni rodiče kladně, negativní hodnocení nevyjádřil 

žádný rodič, což je ale přirozené. Někteří také oceňují spokojenost dítěte v mateřské škole, a to, 

že se jejich dítě do mateřské školy těší. 

3.3.2.2 Analýza vstupního Kern-Jiráskova testu školní zralosti 

Výkony dětí před zahájením Intervenčního programu přibližně půl roku před zápisem do ZŠ byly 

velice dobré. 9 dětí, tj. skoro třetina dosáhla nadprůměrného hodnocení, třetina byla v průměru, a 

tedy výkon žádného z dětí nebyl pod průměrem podle normy testu. 

Pro mne bylo sice toto porovnání s populací předškolních dětí v ČR příznivým zjištěním, ale ještě 

důležitější informací byly individuální výkony dětí v jednotlivých úkolech. Mohla jsem se tak 

zaměřit na konkrétní slabší oblasti jednotlivých dětí. Také pozorování dětí při testu mi dalo další 

poznatky, také ke klíčovým kompetencím dětí. Tyto poznatky nebyly přímo plánované, avšak 

sotva je možno od programu je oddělit. 

Zaznamenané výsledky Kern-Jiráskova Orientačného testu na začátku výzkumu: 

Hodnocení dle 

normy 
vstupní test celkem 

lidská 

postava 

psací 

písmo 

seskupení 

teček 

průměr Dívka 1 10 3 4 3 

nadprůměr Dívka 2 3 1 1 1 

nadprůměr Dívka 3 4 2 1 1 

nadprůměr Dívka 4 6 2 2 2 

nadprůměr Dívka 5 6 3 2 1 

průměr Dívka 6 7 3 3 1 

nadprůměr Dívka 7 4 2 1 1 

nadprůměr Dívka 8 6 3 1 2 

průměr Chlapec 1 11 5 3 3 

průměr Chlapec 2 7 3 3 1 

nadprůměr Chlapec 3 4 2 1 1 

průměr Chlapec 4 10 5 3 2 

průměr Chlapec 5 8 5 2 1 

nadprůměr Chlapec 6 6 3 2 1 
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nadprůměr Chlapec 7 6 3 1 2 

9x nadprůměr CELKEM     

6x průměr      

 

3.3.3 Interpretace získaných dat, příprava na změnu, její realizace  (3. fáze) 

V této fázi jsem na základě zpracování získaných dat a informací sestavila a vytvořila Intervenční 

plán pedagogické podpory, který jsem realizovala po dobu 6 měsíců.  

3 .4  In t ervenční  p rogram  pedagogické  podpory   

3.4.1 Popis a průběh programu 

Intervenční program obsahuje pět sad pracovních listů. Každá sada obsahuje patnáct pracovních 

listů, každý list doprovází krátký motivační text. Jednotlivé pracovní listy jsou cíleně zaměřené na 

rozvoj a procvičování konkrétních specifických oblastí. Postupně se zvyšuje náročnost i obsah 

jednotlivých úkolů.  S jednou sadou pracovních listů budou děti pracovat přibližně jeden měsíc.  

Intervenční plán (dále jen program) pedagogické podpory pro rozvoj oslabených 

grafomotorických a vizuomotorických funkcí jsem vytvořila primárně na základě vstupní 

pedagogické diagnostiky (anamnéza, hodnocení výsledků orientačního grafického testu školní 

zralosti podle Jiráska a znalosti aktuálního stavu jednotlivých dětí (diagnostické portfolio a 

záznamové archy). Inspirací a velkou pomocí při tvorbě pracovních listů pro mne byly praktické 

odborné publikace speciálně zaměřené na rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky. Jako příklad 

uvádím: „Šimonovy pracovní listy, První psaní to je hraní, Kuliferda, Včelička, Hravá školička, 

Zrakové vnímání, Zrakové rozlišování, Jízda tužkou, Hurá do školy“ a mnoho dalších.  Důraz jsem 

kladla také na individuální potřeby dětí a jejich prognózu. Průběžně jsem prováděla záměrné i 

nahodilé pozorování. Proces úspěšného vývoje jsem ověřovala také metodou rozhovoru s dětmi. 

Využila jsem také výsledky dotazníkového šetření (dotazník pro rodiče), které jsem provedla na 

začátku výzkumu. Po celou dobu průběhu programu jsem hodnotila a sledovala vývoj 

grafomotorických a vizuomotorických schopností a dovedností dětí. Na základě průběžně měsíční 

analýzy výsledků jednotlivých etap jsem reagovala na aktuální potřeby dětí a obsah následující 

části programu jsem vždy na základě zpětné vazby a reflexe přizpůsobovala aktuálnímu stavu. 

Individuální hodnocení dětí bylo prováděno na začátku, v průběhu a na konci programu. Z metod 

pedagogické diagnostiky jsem použila plánované i nahodilé pozorování, testování a dotazníkové 

šetření. 

Po dobu tří týdnů děti vypracovávaly každý den jeden pracovní list. Čtvrtý, případně pátý, týden 

sloužil k opakování, procvičování a prohlubování těch oblastí a úloh, které dětem činily potíže. Ne 

vždy byly v mateřské škole přítomny všechny děti a přirozeně tak vznikl prostor k tomu, aby si 

děti mohly ve zbývajícím čase chybějící pracovní listy doplnit. Já sama jsem program průběžně 

monitorovala po celou dobu jeho realizace. Vždy na konci daného měsíce jsem zhodnotila průběh 

dané etapy, abych mohla s konkrétními zjištěnými skutečnostmi a poznatky dále pracovat a 

zohlednit je v přípravě dalších pracovních listů.  
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Kromě pracovních listů jsem do přímé práce s dětmi zařazovala nejméně jedenkrát do měsíce 

kresbu lidské postavy, abych mohla sledovat vývoj a pokroky dětí i v této oblasti. Program úspěšně 

absolvovaly všechny děti a jeho realizace probíhala dle plánu šest měsíců. Prvních a posledních 

čtrnáct dní sloužilo k přípravě vstupního a výstupního hodnocení a testování. Celý program byl 

záměrně načasován tak, aby jeho konec připadl do období před zápisem dětí do prvního ročníku 

základní školy, kdy je nejvíce posuzována školní zralost, vědomosti a dovednosti dětí před 

zahájením povinné školní docházky.  

3.4.2 Cíle plněné programem 

Úroveň zachycení a zpracování zrakových vjemů v předškolním období se významnou měrou 

podílí na čtenářských dovednostech, schopnostech a vyspělosti v období školním. Dobré zrakové 

vnímání osvojené zejména v posledním roce před zahájením povinné školní docházky je 

základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí čtení a psaní písmen, slov, slabik, číslic a čísel 

v pozdějším školním věku. 

Hlavní cíle intervenčního programu v oblasti grafomotorických a vizuomotorických funkcí:   

- grafomotorický a vizuomotorický rozvoj dítěte 

- podpora a rozvoj oslabených dílčích funkcí 

- nácvik, procvičení a upevnění dovedností a schopností v oblasti vizuomotorické a 

grafomotorické koordinace a senzomotoriky 

- rozvoj dovedností a schopností: paměť, vizuomotorická analýza a syntéza 

- cílené vedení očních pohybů a optická diferenciace  

- podpora grafomotorických a vizuomotorických funkcí 

Při práci s pracovními listy by dítě mělo vnímat a zvládnout odlišit: 

- prostorovou orientaci, velikost a směr 

- grafomotorické prvky, část, celek a detail 

- horno - dolní postavení, pravo – levé postavení 

Důraz je potřeba klást na správné pracovní návyky: 

- držení těla a správná poloha těla 

- správný úchop tužky, postavení ruky 

- uvolnění ruky, tlak na podložku 

- plynulost tahů  

- preference a respekt k dominantní lateralitě dítěte 

3.4.3 Klíčové kompetence dosahované programem 

Intervenční program pedagogické podpory jsem sestavila tak, aby dítě po jeho absolvování pokud 

možno úspěšně dosáhlo také níže uvedených klíčových kompetencí. Při jejich formování a 

stanovování jsem vycházela z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, 

konkrétně jsem se cíleně zaměřila na klíčové kompetence, které úzce souvisejí s grafomotorickými 

a vizuomotorickými funkcemi.  

Kompetence k učení: 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
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- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení, klade otázky a 

hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, 

jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 

z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

- učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a 

pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům, učí se s chutí 

Kompetence k řešení problémů: 

- přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na 

aktivní zájem, řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit 

samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

- řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje, užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, 

matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh 

a situací a využívá je v dalších situacích 

- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli) a řešení, která funkční nejsou, a dokáže 

mezi nimi volit, nebojí se chybovat, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může 

situaci ovlivnit 

Kompetence komunikativní: 

- ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí 

slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog, rozlišuje některé symboly, rozumí 

jejich významu i funkci, ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

- chápe, že být komunikativní, iniciativní a aktivní je výhodou, průběžně rozšiřuje svou 

slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

Kompetence sociální a personální: 

- samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, dokáže 

se prosadit ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje 

- je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy, spolupodílí se 

na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje 

dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

Kompetence činnostní a občanské:  

- učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat, dokáže rozpoznat 

a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky, jde za svým záměrem, ale 

také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 

- má smysl pro povinnost v práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, 

uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé 

mají stejnou hodnotu 

3.4.4 Výstupy očekávané po absolvování programu 

Konkretizované vzdělávací záměry a výstupy očekávané po absolvování programu, v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání jsou následující.  Dítě:  
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- zachovává správné držení a polohu těla, drží správně psací náčiní, má správné postavení 

ruky, ruka je uvolněná, zvládá zrakovou a prostorovou orientaci, koordinuje lokomoci a 

další polohy a pohyby těla, vědomě napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobí 

jej podle pokynu 

- zrakově vnímá a rozlišuje tvary a jiné specifické znaky, ovládá koordinaci ruky a oka, má 

dostatečně vyvinutou jemnou motoriku, má osvojené poznatky a dovednosti, které 

předcházejí čtení i psaní 

- vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách, ptá se, porozumí slyšenému, formuluje otázky, odpovídá, hodnotí 

slovní výkony, slovně reaguje 

- rozliší obrazné symboly a porozumí jejich významu, sleduje očima zleva doprava, pozná 

některá písmena a číslice, popř. slova, pozná napsané své jméno, záměrně pozoruje, všímá 

si (nového, změněného, chybějícího), záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost, 

přemýšlí, vede jednoduché úvahy 

- odhaluje podstatné znaky podobu a rozdíl a vzájemné souvislosti mezi nimi, chápe 

prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi 

apod.), orientuje se v prostoru i v rovině, uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní 

názory a postoje, rozhoduje o svých činnostech 

- uvědomuje si své možnosti i limity, hodnotí svoje osobní pokroky, vyvine určité úsilí, 

soustředí se na činnost a její dokončení, respektuje předem vyjasněná a pochopená 

pravidla, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, ocení svoji práci i práci druhých, 

osvojuje si elementární poznatky, které jsou pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu 

pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

3.4.5 Motivační část programu 

Hra, představivost a fantazie jsou nedílnou a můžeme říci i nezbytnou součástí života předškolního 

dítěte. Malé dítě se často ocitá ve světě vlastní fantazie a představ, vymýšlí si různé postavy, 

příběhy a děje, které mohou nebo nemusí souviset se skutečností. Pro předškolní věk je toto období 

konfabulací typické. Je součástí přirozeného rozvoje psychických procesů, funkcí a myšlenkových 

operací, které budou dále rozvíjeny a stimulovány v pozdějším věku. Plnohodnotné a v rámci 

pedagogické praxe i záměrné naplňování všech těchto potřeb typických pro období předškolního 

věku je důležité pro další úspěšný rozvoj a učení v období školním.  

Stejně tak je pro dítě i pedagoga důležitá motivace. Motivované dítě má větší chuť zapojit se do 

nabízených činností, je ochotné více spolupracovat, komunikovat, vhodnou motivací u něho lze 

zvýšit žádoucí zájem o potřebnou činnost nebo aktivitu.  

Mnou navržený a realizovaný intervenční program vyžadoval od dětí značné úsilí a pracovní 

nasazení, zájem, velkou schopnost koncentrace, pozornosti, soustředění, vnímání, myšlení a 

spolupráce. Motivační složka pro mě byla proto velmi důležitá.  

Program jsem nazvala „Koblížkovo putování“. Inspirací se mi staly děti samotné a jejich 

každodenní spontánní hry a činnosti v mateřské škole. Děti si často do mateřské školy přinášejí 

z domova své vlastní hračky, plyšová zvířátka, panenky, autíčka a podobně. Mnoho z těchto 

předmětů v jejich fantazii a dětském světě ožívá a stávají se součástí jejich zážitků. Někdy se jejich 

fantazijní kamarádi stávají i součástí mateřské školy. v mateřské škole také často dětem čteme 

nebo vyprávíme pohádky. Toho jsem využila a jedním z mých motivačních nástrojů se stal 
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koblížek, plyšová hračka, s kterou děti zažívaly různé situace. Nenásilnou a hravou formou se mi 

tak podařilo nasměrovat děti k pracovnímu výkonu.  

3.4.6 Pracovní sady programu 

Obecné cíle pro všechny sady:  

o rozvoj grafomotorických a vizuomotorických funkcí 

o rozvoj logického myšlení, koncentrace, pozornosti a paměti 

o uvolňování ruky, zápěstí, správná poloha těla, správné postavení ruky 

o správný úchop tužky, nácvik, procvičování a upevnění dovednosti 

Pracovní sada č. 1: 

Specifické tematické zaměření: 

- uvolňovací cviky ruky, zápěstí 

- rozvoj logického myšlení, koncentrace, pozornosti, paměti 

- ukázka aktivity, nácvik, procvičení, upevnění dovednosti  

- rozlišování detail x celek volně i v ohraničeném prostoru 

- kruhovitý tvar, kruh, tečky, čáry 

Dílčí konkretizované cíle a výstupy (dítě zvládne napodobit):  

- kruhovitý tvar, kruh volně v prostoru i v lince, zmenšený kruh, umístění do prostoru, 

srdcovitý tvar, tečky, body, prázdné i plné kolečko,  

- svislé a vodorovné čáry vedené od středu, vedené různými směry, lomená čára zleva 

doprava, svislé lomené čáry vedené shora jedním tahem dolů, lomené čáry šikmo vzhůru, 

různým směrem, čáry jedním tahem, tvar: stříška, čtverec, oblouk 

- rozdělení čárami svisle, vodorovně, šikmo, různým směrem, spojování teček podle vzoru, 

horní, dolní oblouk, detail-přenesení tvarů, rozlišování tvarů: čtverec, trojúhelník, kruh, 

obdélník 

Pracovní sada č. 2.: 

Specifické tematické zaměření: 

- uvolňovací cviky ruky, zápěstí 

- prostorová orientace na papíře, zaměření na detail 

- rozvoj logického myšlení, pozornosti, koordinace oko - ruka 

- ukázka aktivity, nácvik, procvičení, upevnění dovednosti 

- rovné, šikmé čáry vedené různými směry směru volně i v ohraničeném prostoru 

Dílčí konkretizované cíle a výstupy (dítě zvládne napodobit):  

- rovné, nepřerušované svislé čáry ze shora dolů, rovné, vodorovné, nepřerušované čáry 

zleva doprava, svislé čáry jedním tahem ze shora dolů, rovné čáry jedním tahem ze shora 

dolů a ze zdola nahoru, vodorovné a svislé čáry- mřížka 

- šikmé čáry vedené zleva doprava nahoru, šikmé čáry zleva dolů, šikmé čáry zprava doleva 

- křížek, spojování bodů, rovné čáry různými směry z bodu do bodu, svislé čáry ze shora 

dolů, šikmé čáry ze shora dolů zprava doleva a zleva doprava 
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- lomené čáry jedním tahem zleva doprava nahoru a zprava doleva dolů, lomené čáry jedním 

tahem zleva doprava nahoru a zprava doleva dolů v lince, šikmé čáry, svislé čáry ze shora 

dolů, vodorovné čáry zleva doprava v ohraničeném prostoru z bodu do bodu 

- čtverec, svislé čáry ze shora dolů, vodorovné čáry zleva doprava, složitější obkreslování 

tvarů podle vzoru, rovné, šikmé čáry vedené různými směry, nápodoba tvarů podle vzoru, 

kombinace čar a tvarů, rozmístění různých čar v čtverci podle schématu, složitější 

spojování teček v řádku, čáry vedené různými směry.  

Pracovní sada č. 3. 

Specifické tematické zaměření: 

- uvolňovací cviky ruky, zápěstí 

- rozvoj logického myšlení, pozornosti, koordinace oko - ruka 

- ukázka aktivity, nácvik, procvičení, upevnění dovednosti 

- kruhovitý tvar, prohnutá čára, horní, dolní oblouk, zrcadlové tvary, dokončení započaté 

řady střídajících se prvků 

Dílčí konkretizované cíle a výstupy (dítě zvládne napodobit):  

- pozvolná nepřetržitá čára, kruhovitý tvar, párování do dvojic, dělený oblý tvar – lístek, 

jemně prohnutá čára jedním tahem, spojení dvou bodů, dokreslení tvaru – mašle, dolní 

oblouk – úzký a širší, horní oblouk, spojení oblouku – mrak 

- oválný tvar jedním tahem určitým směrem, dvojitý kruhovitý tvar, oblouk vlevo a vpravo, 

napojení na kruh, horní oblouky v lince jedním tahem, horní a dolní oblouk – různé 

kombinace 

- horní oblouk jedním tahem od největšího po nejmenší, hříbek, rovná čára, horní oblouk 

nízký a široký, dolní oblouk úzký a vysoký, rozdíl velký x malý, motýl - dokreslení křídel, 

zrcadlové zobrazení levá, pravá polovina, květina – kruh, půlkruh, rovná čára 

- lístky – srdcovitý tvar, čára, dokreslení tvaru listu jedním tahem, širší oblouky různým 

směrem, posílení schopnosti pokračovat v započatém řazení prvků, kulaté, oblé, zahnuté 

tvary různými směry  

Pracovní sada č. 4: 

Specifické tematické zaměření: 

- uvolňovací cviky ruky, zápěstí 

- rozvoj logického myšlení, zraková analýza a syntéza, postřeh 

- ukázka aktivity, nácvik, procvičení, upevnění dovednosti 

- čáry vedené jedním tahem různými směry – složitější varianty, vlnovky, volba různých 

alternativ řešení, kličky ze zdola nahoru a ze shora dolů 

Dílčí konkretizované cíle a výstupy (dítě zvládne napodobit):  

- pozvolná klikatá čára jedním tahem bez přerušení, pozvolná čára jedním tahem, protnutí 

kruhů v řadě za sebou, vlnovka vedená jedním tahem ze shora dolů, vyhnutí se překážce, 

vlnovka jedním tahem střídavým směrem – postupné zvyšování obtížnosti 

-  pozvolná klikatá čára vedená určitým směrem - různé varianty řešení, vlnovka vedená 

jedním tahem – střídavě zprava doleva a zleva doprava, překonání překážek v řadě za 

sebou, horní oblouky jedním tahem v řadě za sebou 
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- rovné čáry zleva doprava, horní oblouky jedním tahem v řadě za sebou s překážkou, 

postupně klesající prohnutá čára jedním tahem střídavě zleva doprava a zprava doleva, 

vlnovka jedním tahem vedená nahoru a dolů zleva doprava v lince  

- vlnovky pod sebou zleva doprava – spojení horního a dolního oblouku, půlkruhy jedním 

tahem, drobné, rovné, úzké čáry, vlnovky a čáry vedené jedním tahem – spojené oblouky, 

lomené čáry – dokončení řady, kličky jedním tahem ze shora dolů, střídavé kličky jedním 

tahem ze shora dolů a ze zdola nahoru vlevo a vpravo, kličky jedním tahem bez přerušení 

v řadě za sebou – rozdílná velikost 

Pracovní sada č. 5:  

Specifické tematické zaměření: 

- uvolňovací cviky ruky, zápěstí 

- rozvoj logického myšlení, zraková analýza a syntéza, postřeh 

- ukázka aktivity, nácvik, procvičení, upevnění dovednosti 

- klikatá čára, vlnovka různými směry, velká malá klička, otevřený kruhovitý tvar, spirála, 

půlené obrázky, písmena 

Dílčí konkretizované cíle a výstupy (dítě zvládne napodobit):  

- pozvolná vlnovka v ohraničeném prostoru, čára s kličkami vedená jedním tahem ze shora 

dolů, klikatá čára v ohraničeném prostoru, dvojitá vlnovka, kličky ze shora dolů vedené 

jedním tahem v lince, vlnovky, klikaté čáry  

- kličky vedené různými směry v lince, střídavě velké a malé kličky vedené jedním tahem, 

otevřený kruhovitý tvar zvenčí dovnitř, otevřený spirálovitý tvar zleva doprava zvenčí 

směrem dovnitř, otevřený spirálovitý tvar zleva doprava a zprava doleva v lince 

- uzavřená osmička, půlené obrázky – dokreslení druhé poloviny – rovné, špičaté čáry, 

oblouky, půlené obrázky – dokreslování obtížnější tvary, otevřené spirály zvenčí dovnitř, 

zevnitř ven, spojená spirála jedním tahem zevnitř ven a zvenčí dovnitř složitější složené 

tvary, nápodoba písmen  

3.4.7 Ukázka jedné sady 

Kompletních pět sad Intervenční program je obsahem Přílohy č. 4 

Pracovní sada č. 1. Úkoly: 

1 kruhovitý tvar volně v prostoru 

2 kruhovitý tvar, kruhovitý tvar v lince  

3 kruhovitý tvar zmenšený – umístění do prostoru, srdcovitý tvar  

4 procvičení teček, orientace na papíře  

5 procvičení teček, body, plné kolečko  

6 rovné čáry vedené od středu všemi směry  

7 rovné čáry vedené různými směry  

8 rovné čáry vedené všemi směry, lomená čára zleva doprava  

9 svislé, lomené čáry vedené shora jedním tahem dolů, lomená čára šikmo vzhůru  

10 plné čáry jedním tahem – střecha, čtverec 

11 rozdělení čárami svisle, vodorovně, šikmo  

12 spojování teček dle vzoru, rovné, lomené čáry různými směry  
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13 nácvik kruhovitého tvaru, oblouček, rovné, lomené, zahnuté čáry, tečky  

14 kruhovitý tvar velký a malý, horní, dolní oblouk, detail-překreslení tvarů  

15 zrakové rozlišování tvarů – čtverec, trojúhelník, kruh, obdélník, prostorová představivost, 

vybarvení plochy dle předlohy  
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Pracovní listy – sada 1.  

        
1.1a) Kruhovitý tvar volně  v prostoru 1.1b) vypracovaný  1.2.a) Kruhovitý tvar  v lince  1.2.b) vypracovaný  

      
1.3a) kruhovitý zmenšený –  umístění do prostoru, srdcovitý tvar    1.4a) procvičení teček, orientace na papíře
  1.4b) …vypracovaný   



48 

        
1.5a) procvičení teček, body, plné kolečko  1.5b) …vypracovaný  1.6.a) svislé? čáry vedené od středu všemi směry 1.6b) vypracovaný  

        
1.7a) rovné čáry vedené různými směry  1.7b) …vypracovaný  1.8a) rovné čáry vedené všemi směry, lomená čára z leva doprava  
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1.9a) svislé, lomené čáry vedené shora jedním tahem dolů, lomená čára šikmo vzhůru  1.10a) plné čáry jedním tahem –  střecha, čtverec
 1.10b) vypracovaný  

       
1.11a) Rozdělení čárami svisle, vodorovně, šikmo 1.11b) …vypracovaný  1.12a) spojování teček dle vzoru, rovné, lomené čáry různými směry  
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…     
1.13a) nácvik kruhovitého tvaru, oblouček, rovné, lomené, zahnuté čáry, tečky   1.14a) kruhovitý tvar velký a malý, horní a dolní oblouk, detail -
překreslení tvarů  

    
1.15a) zrakové rozlišování tvarů –  čtverec, trojúhelník, kruh, obdélník, prostorová představivost, vybarvení plochy dle předlohy  
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3.4.8 Analýza a interpretace dat z akce, zpětná vazba, (4. fáze)   

Hlavní náplní intervenčního programu byl rozvoj a podpora grafomotorických a 

vizuomotorických funkcí a schopností dítěte. Důraz jsem kladla na vstupní a průběžnou 

diagnostiku, rozvoj a podporu oslabených dílčích funkcí, motivaci dětí i vlastní sebereflexi a 

evaluaci. Průběžně jsem posuzovala a hodnotila vnější i vnitřní podmínky a aktuální potřeby 

dětí. Pedagogickou diagnostickou činnost a evaluaci programu jsem realizovala pomocí těchto 

metod a nástrojů: 

- metoda pozorování: strukturované i nestrukturované 

- formální a neformální diagnostika 

- anamnéza dítěte → diagnóza → prognóza 

- záznamové archy a pracovní listy 

Sledovala jsem etapy diagnostického procesu: plánování, sběr dat, jejich analýza a intepretace, 

stanovení a vymezení edukačního obsahu a vzdělávací nabídky programu, hodnocení úrovně 

percepce a sledování a reakce průběžného vývoje a pokroků u jednotlivých dětí. 

V rámci přímé diagnostické činnosti jsem se v souladu s teoretickými východisky zaměřila na 

co možná maximální, objektivní a důsledné zjišťování úrovně aktuálního stavu a schopností 

dítěte, na rozvoj vědomostí, dovedností a návyků s průběžným doplňováním anamnestických 

údajů. Sledovala jsem také vývojové a vzdělávací pokroky. Důraz jsem kladla nejen na 

průběžné výsledky ale také na úspěšný průběh programu a jeho realizaci. 

V průběhu šesti měsíců práce s Intervenčním programem jsem tedy shromáždila do 

diagnostického portfolia dětí velké množství především kvalitativních informací, které jsem 

průběžně hodnotila. Závěrečně hodnocení Intervenčního programu jsem provedla takto 

Znova jsem také provedla Kern-Jiráskův Orientační test. Zaznamenané výsledky po šesti 

měsících jsou následující.   

Hodnocení dle 

normy 

VÝSTUPNÍ 

test 
celkem 

mužská 

postava 

psací 

písmo 

seskupení 

teček 

nadprůměr Dívka 1 4 2 1 1 

nadprůměr Dívka 2 3 1 1 1 

nadprůměr Dívka 3 3 1 1 1 

nadprůměr Dívka 4 4 2 1 1 

nadprůměr Dívka 5 5 2 2 1 

nadprůměr Dívka 6 5 2 2 1 

nadprůměr Dívka 7 3 1 1 1 
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nadprůměr Dívka 8 4 2 1 1 

průměr Chlapec 1 7 3 2 2 

nadprůměr Chlapec 2 5 2 2 1 

nadprůměr Chlapec 3 4 2 1 1 

nadprůměr Chlapec 4 5 2 2 1 

nadprůměr Chlapec 5 4 2 1 1 

nadprůměr Chlapec 6 4 1 2 1 

nadprůměr Chlapec 7 4 2 1 1 

14x nadprůměr CELKEM     

  1x průměr      

 

Posouzení výsledků: 

Po šestiměsíční práci s Intervenčním programem jsou výsledky Kern-Jiráskova Orientačního 

testu lepší než .na začátku programu. Do pásma nadprůměru (3-6 bodů) spadalo hodnocení 14 

dětí (oproti 9 před zahájením), na hranici s pásmem nadprůměru byl průměrný (7-11bodů) 

výkon jednoho dítěte. Ze čtrnácti nadprůměrných dětí byly tři s  5 body u hranice průměru, tři 

dosáhly nejlepšího možného výkonu 3 body. 

Co však považuji za důležitější je, že v žádném úkolu nikdo neměl hodnocení horší než 2 body 

(nejhorší možné hodnocení úkolu je 5).  

Toto výborné hodnocení výkonů dětí testem je jistě způsobeno nejen intervenčním programem, 

ale dalšími vlivy, také zráním. 

Jako dodatečné posouzení, spíše okrajové jsem zařadila statistický test rozdílu výkonu před a 

po působení Intervenčního programu. Metodologicky je to vnitroskupinový (není kontrolní 

skupina) kvaziexperitment (skupina není náhodně vybrána dostatečně velká, není 

reprezentantem populace předškolních dětí) Zpracování je uvedeno v Příloze č. 2a. 

Výsledkem t-testu je, že rozdíl výkonů – zlepšení u této skupiny jako celku je na hladině 5% i 

2% statisticky významný, jak pro celkové výsledky tak i jednotlivé úkoly (na hladině 1% je 

významný pro celkové hodnocení Jiráskova testu a kresbu postavy). Ovšem závěr velmi 

oslabuje především malý rozsah vzorku reprezentativnost a také další mimo program  působící 

okolnosti a nelze jej vztáhnout na jinou širší skupinu. I data sama o sobě mi poskytla užitečé 

informace. 
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3 .5  Výs l edky  výzkum u  

Odpovědi na dílčí výzkumné otázky, dílčí cíle 

Dílčí výzkumná otázka 1: Jakým způsobem v současnosti mateřské školy a učitel přispívají 

k rozvoji grafomotorických a vizuomotorických funkcí?  

Cíl Popsat aktivity a působení mateřské školy a učitele v oblasti rozvoje obou dílčích 

funkcí, komentovat je a kriticky zhodnotit.  

Na rozvoj dítěte a všech specifických funkcí v prostředí mateřské školy má vliv velké množství 

činitelů, v případě pedagogické diagnostiky jsem si v praxi ověřila, že jsou to zejména 

následující činitelé: 

- Mateřská škola jako instituce Rámcový vzdělávací program, který jasně stanovuje cíle 

a úkoly předškolního vzdělávání, metody, formy práce a vzdělávací obsah. Definuje 

také organizaci, podmínky vzdělávání, klíčové kompetence povinnosti učitele mateřské 

školy. Samozřejmě také školní vzdělávací program, podmínky vzdělávání a klima 

školy.  

- Učitel mateřské školy může ovlivnit rozvoj dítěte a zde zkoumaných specifických funkcí 

především svým odborným vzděláním, profesionalitou, znalostmi, dovednostmi a 

schopnostmi. Neméně důležitá je také osobnost pedagoga a jeho rozvoj, sebepoznání, 

schopnost sebereflexe a další vzdělávání. Během realizace akčního výzkumu jsem si 

ověřila, jak moc je v praxi důležitá evaluace vlastní pedagogické činnosti i celého 

výchovně vzdělávacího procesu. Samotný výzkum mi k tomu velmi pomohl. 

- Děti samotné svým přirozeným vývojem, motivací, zvídavostí, energií a chutí získávat 

nové informace, experimentovat, poznávat nové možnosti a hledat nová řešení 

přispívají k rozvoji sledovaných dílčích funkcí.   

- Přínos odborné literatury pro pedagoga i rodiče. S literaturou je mateřská škola také 

seznamuje. Prakticky zaměřených odborných publikací, metodických materiálů 

i internetových zdrojů je řada, např. metodický portál pro učitele (www.nuv.cz/p/rvp-

cz).  

- Spolupráce s PPP Kladno návštěva jiných mateřských škol a zkušenosti ostatních 

učitelek pro mne byla cenným zdrojem 

Dílčí výzkumné otázky 2 a 3: Jak konkrétně přispět k rozvoji a zlepšit úroveň 

grafomotorických a vizuomotorických funkcí?  Jak se řešení osvědčí v praxi, jaké jsou jeho 

přínosy? 

Cíl 2: Vytvořit intervenční program pro předškolní děti v mateřské škole, který by sloužil 

ke zlepšování úrovně jejich grafomotorických a vizuomotorických funkcí. 

Cíl 3: Realizovat Intervenční program s poslední třídou MŠ a zhodnotit přínosy.  

Na základě anamnestických údajů, shromážděných dat a zjištění aktuální úrovně dětí 

s přihlédnutím k jejich konkrétním individuálním potřebám jsem v souladu s RVP PV vytvořila 

intervenční program na podporu a rozvoj grafomotorických a vizuomotorických funkcí. 

http://www.nuv.cz/p/rvp-cz
http://www.nuv.cz/p/rvp-cz
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Program jsem nazvala „Koblížkovo putování“. 65 pracovních listů v pěti sadách je obsahem 

Přílohy 4. 

Intervenční program jsem realizovala v mateřské škole po dobu šesti měsíců. Motivačním 

východiskem tohoto programu byla nakreslená postava „koblížka“, který děti v jejich 

přirozeném světě fantazie a „oživování“ různých hraček a předmětů doprovázel po celou dobu 

realizace programu. Na každém pracovním listu, který jsem vytvořila je krátký motivační text, 

který sloužil k motivaci a vzbuzení zájmu dětí. Koblížek se dětem líbil, bavila je jeho „aktivita“, 

se zájmen se dotazovaly, co „dnes“ budeme s Koblížkem dělat. Vyžadovaly jeho přítomnost i 

při pobytu na škole v přírodě. I když jsem vycházela z plánu různých činností, při realizaci jsem 

uplatňovala a respektovala zájem dětí a jejich nápady. Díky tomu se zvýšilo jejich pracovní 

úsilí a aktivita.   

I když témata činností byla edukačně připravena, snažila jsem se pracovat s vědomím, že 

poznání, ke kterému děti dojdou samostatně, je mnohem silnější a intenzivnější než jen pouhé 

pasivní předání informace. Témata konkrétních činností jsem průběžně mírně upravovala a 

přizpůsobovala aktuálním potřebám dětí až  po evaluaci a vyhodnocení úspěšnosti vypracování 

pracovních listů každé sady.   

Intervenční program jsem také uplatnila jako přínos k „Operačnímu programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání“ (OP VVV), do kterého je naše mateřská škola zapojena, a to konkrétně v oblasti 

podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů v rámci vzájemného setkávání a sdílení 

zkušeností. Tento program, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

umožňuje školám v programovém období 2014-2020 čerpat finanční prostředky z evropských 

strukturálních a investičních fondů (ESIF).    

Hodnocení programu 

Děti práce s pracovními listy zajímala, byly zvídavé a chtěly spolupracovat. Motivační složka 

se osvědčila, děti se na práci s pracovními listy těšily a zajímaly se o dění a průběh procesu. Na 

začátku bylo zapotřebí dávat dětem jasné a podrobné instrukce před zahájením práce, aby 

věděly a dobře chápaly, co mají dělat. S rostoucí pravidelností a systematičností práce tuto 

oporu již nepotřebovaly a pracovaly zcela samostatně a to většinou se zájmem a chutí.   

Děti pochopily systém a způsob práce rychleji a lépe, než jsem předpokládala, ke konci 

programu již děti uvažovaly logicky zcela samostatně a nepotřebovaly žádnou dopomoc. Časté 

opakování a procvičování jednotlivých dovedností a dílčích složek programu dodalo potřebnou 

sebedůvěru a jistotu dětem, jejichž dovednosti byly na začátku slabé a podprůměrné. Zlepšení 

jejich grafomotorických a vizuomotorických dovedností bylo dobře viditelné a na konci 

programu byly jejich výsledky srovnatelné s výsledky ostatních dětí.   

Pracovní tempo, rychlost a postupné zvyšování nároků bylo přiměřené a osvědčilo se. 

Překvapilo mě, že dětem vůbec nevadilo, že pracovní listy byly pouze černobílé, protože jsem 

se domnívala, že budou vyžadovat barevné provedení. Některé děti potřebovaly na zpracování 

více času, vyhovovalo jim klidnější prostředí, samota a častější opakování instrukcí. Bylo nutné 

aktivovat v nich pocit důvěry, sebedůvěry a bezpečí a ochránit je před negativními jevy, jako 
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byly obavy z neúspěchu nebo stud. Tyto děti na začátku programu chtěly sedět u pracovních 

stolečků samostatně a nechtěly, aby jejich pracovní listy a práci viděli ostatní. S nabývající 

důvěrou, postupným zdokonalováním a s narůstající jistotou se ale postupně a bez problému 

začlenily do skupiny. Dva pracovní listy jsem musela z programu vyřadit, protože byly pro děti 

příliš náročné. U některých listů jsem naopak zvýšila obtížnost. 

Dílčí výzkumná otázka 4: Jak funguje spolupráce mateřské školy s rodiči při přípravě na 

školu, jak ji zlepšit? 

Cíl 4: Zjistit, jak rodiče připravují své děti na vstup do školy, jejich informovanost a jejich 

potřeby. Zvýšit informovat rodičů, zapojit je více do předškolní přípravy. 

Rodiče, případně zákonní zástupci dítěte, tvoří nedílnou a významnou složku v rámci 

integrace jednotlivých aspektů, které přispívají k potřebnému, co možná největšímu rozvoji 

potenciálu dítěte předškolního věku. Učitel mateřské školy může svým odborným přístupem a 

profesionálním citlivým jednání s rodiči v této oblasti mnohé ovlivnit. Intenzivní a úzká 

kooperace s rodiči v rámci výzkumného procesu sehrála velmi podstatnou úlohu v podpoře 

dětí k  připravenosti na školní docházku.  

Podařilo se zvýšit informovanost a zájem rodičů o problematiku školní zralosti. A k tomu 

velmi přispělo i dotazníkové šetření. Zprostředkovalo nejen informace od rodičů směrem ke 

mně, ale působilo také opačně a podnítilo zájem a účast rodičů.  

Mateřská škola disponuje určitými možnostmi pro komunikaci s rodiči a zejména je to 

rozhovor. V individuálních případech jsem se snažila s rodiči citlivě hovořit o možnosti 

navštívit s dítětem specializované pracoviště, kterým je například pedagogicko-psychologická 

poradna. Většina těchto poraden v současné době nabízí mnoho podpůrných skupinových 

programů i individuální vedení dítěte zaměřené na výše uvedenou problematiku, včetně 

konzultací pro rodiče. Tyto služby, často podporované mateřskou školou, pomáhají rodičům 

získat potřebné informace, díky kterým se lépe a snadněji mohou zorientovat v dané 

problematice. Efektivním způsobem jsou tak rodiče cíleně nasměrováni k intenzivnější práci 

s dítětem. Tyto základní informace a konkrétní možnosti v našem regionu v oblastech 

týkajících se školní zralosti a připravenosti na školu jsem rodičům předala. Někteří rodiče 

těchto možností využili a jejich zpětná vazba byla pozitivní.  

Úzká kooperace všech těchto tří složek (rodiče, mateřská škola a odborné specializované 

pracoviště) nám tak napomohla vytvořit smysluplný účinný nástroj, který dětem pomohl 

v osvojování klíčových kompetencí a dalších nezbytných dovedností a schopností. Rodiče se 

začali lépe orientovat v dané problematice a začali se výrazněji podílet na přípravě dětí na 

školu. 
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4 ZÁVĚR 

Shrnutí práce a její přínosy 

Stěžejním cílem a problematikou řešenou v této práci bylo prozkoumání možností a způsobů 

podpory rozvoje dětí v dílčích oblastech grafomotorických a vizuomotorických funkcí a hledání 

cest k jejich podpoře  v kontextu hodnocení školní zralosti. Za tímto účelem byly využity různé 

diagnostické a intervenční nástroje a materiály. Konkrétně jsem využila Orientační grafický test 

školní zralosti (modifikace podle Jiráska) zaměřený právě na obě sledované dílčí funkce. Dále 

dotazník pro rodiče ke zjištění jejich náhledu na výkony dětí v oblasti mého zájmu a toho, jak 

rodiče sami s dětmi pracují. Největší část diplomové práce spočívala ve vlastním Intervenčním 

plánu pedagogické podpory „Koblížkovo putování“. V neposlední řadě jsem využila a ocenila 

dostupné metodické materiály a odbornou literaturu. Sepsáním této práce jsem mimo jiné chtěla 

poukázat na důležitost pedagogické diagnostiky školní zralosti (konkrétně grafomotorických a 

vizuomotorických funkcí) a důležitost intervence zaměřené na rozvoj těchto funkcí. 

Osvědčila se mi dlouhodobá práce s diagnostickým portfoliem, přičemž se mi potvrdil jeho 

informační, motivační, komunikační, autoregulační (rozvojový) a diagnostický potenciál při 

využití v praxi učitele MŠ. Ve výchovně vzdělávacím procesu může být učitelům velkou 

oporou a vodítkem při analýze pokroků dítěte v dílčích oblastech jeho rozvoje. Umožňuje také 

individualizaci vzdělávání dětí s ohledem na jejich konkrétní individuální potřeby. Má 

zkušenost osvědčuje a oceňuje především jeho praktickou hodnotu.  

Jako největší přínos své pedagogické práce vnímám vytvoření a realizaci výše uvedeného 

intervenčního programu „Koblížkovo putování“ pro podporu rozvoje dílčích funkcí 

grafomotorických a vizuomotorických. Z analýzy jeho výsledků je zřejmé, že tento systém 

práce, vytvořený ve prospěch rozvoje a podpory obou  skupin funkcí, k jejich rozvoji skutečně 

napomohl. Bylo to především pravidelným nácvikem, procvičováním, zpřesňováním a 

zdokonalováním potřebných dovedností a schopností dítěte. Velmi se také osvědčila motivační 

složka programu, která dětem poskytla, přes značné množství úkolů, možnost zůstávat 

v přirozeném světě dětské hry a fantazie.  

V odborné literatuře se lze setkat s řadou různých publikací zaměřených na konkrétní nácvik a 

procvičování pro rozvoj grafomotorických a vizuomotorických funkcí, které jsou orientované 

a zacílené na různé specifické dovednosti dítěte. Využila jsem například sady pracovních listů 

„Šimonovy pracovní listy“ (Těthalová, 2017), knihu „První psaní, to je hraní“ (Blumentrittová, 

2006) nebo publikaci „Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky“ (Martincová, Tautová a 

Dvořáková, 2018). Velmi také doporučuji publikaci „Zrakové rozlišování“Bednářová (2003). 

Velmi jsem ocenila přínos „Metodického portálu pro učitele“ (www.rvp.cz). V praxi učitele 

mateřské školy nicméně postrádám koncepci uceleného metodického materiálu, který by 

učitelům MŠ usnadnil práci v této oblasti a nebyl by pro ně časovou nebo finanční zátěží.  

Během procesu vznikání této práce jsem si mimo jiné uvědomila i to, jak moc je v praxi 

přínosné, se v oboru speciální pedagogiky i předškolní pedagogiky stále vzdělávat, nebát se 

a být otevřený novým metodám a přístupům. Práce na diplomové práci mě obohatila o odborné 

http://www.rvp.cz/
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znalosti a zkušenosti, které využiji ve své budoucí praxi ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího 

procesu. A také o krásné zážitky při přímé práci s dětmi. 

Doporučení pro praxi 

Na základě tohoto akčního výzkumu a jeho výsledků se mi potvrdilo, že pedagogická 

diagnostika je efektivním nástrojem ke stanovení úrovně grafomotorických a vizuomotorických 

funkcí a jejich následném rozvoji. Naplňuje funkci depistážní i preventivní. Podrobná vstupní 

diagnostika těchto dílčích funkcí umožňuje poměrně rychlé získání potřebné orientace učitele, 

nezbytné pro jejich následnou optimální stimulaci a rozvoj a mohu doporučit její pravidelné a 

širší užívání.  

Kernův Orientační test školní zralosti (modifikace podle Jiráska, 1992) mi velmi dobře a 

prakticky posloužil k získání poznatků o aktuální i požadované úrovni dětí v obou specifických 

oblastech. Velmi oceňuji a respektuji to, že mi pomohl k většímu pochopení souvislostí vývoje 

dítěte v konkrétních oblastech školní zralosti. Také proto jeho využití zařazuji mezi doporučení 

pro praxi. 

Z dotazníkového šetření, které jsem použila pro získání informací od rodičů, vyplynulo 

zejména, že rodiče dětí mají zájem o to, aby jejich dítě bylo připraveno na vstup do školy a 

také, že se snaží s dětmi v tomto směru v domácím prostředí individuálně pracovat. Udělala 

jsem si také obraz o tom, jak rodič vidí výkony svých dětí v této Vlivem větší a důkladnější 

informovanosti rodičů prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřeného na tuto problematiku 

se prokazatelně zvýšil jejich zájem a iniciativa v této oblasti, což považuji za zřetelný přínos. 

Doporučila bych jeho využití nejen kvůli získání informací od rodičů, ale ještě více pro jeho 

motivační účinek na ně. Svůj dotazník nabídnu dalším mateřským školám a použiji jej 

opakovaně s rodiči příštích předškolních dětí. 

Pracovní listy a celý intervenční program „Koblížkovo putování“ byly sice prvotně využity pro 

potřeby konkrétních dětí mateřské školy, přesto se domnívám, že je mohou využít i pedagogové 

z jiných mateřských škol. V praxi jsem již například tento program nabídla a sdílela v rámci 

Výzvy č. 02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro 

MŠ“, Č.j:MŠMT–175/2016, konkrétně využitím šablony „I/2.6Sdílení zkušeností pedagogů 

zrůzných škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)“. I ostatním učitelům mateřských 

škol může být Intervenční program nabízen, mohou jej využít při naplňování cílů rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, také jako další prostředek i při osvojování 

potřebných klíčových kompetencí dětmi.  

V praxi jsem také využila spolupráci s PPP Kladno a osobní návštěvu dvou spřátelených 

mateřských škol, kde jsem mohla s ostatními učitelkami diskutovat a vzájemně sdílet své a 

jejich zkušenosti z oboru.  

Aby se mohli jak učitelé, tak i rodiče úspěšně podílet na rozvoji dítěte a jeho schopností a 

dovedností, je potřeba mimo odborných znalostí a dovedností především velká dávka 

trpělivosti, vstřícného přístupu a hlavně silná motivace, která inspiruje děti, rodiče i učitele 

k lepším výkonům, které jim dělají radost.  
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6 .1  Př í loha  1  Dotazn ík  p ro  rod i če  

Milí rodiče,  

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování 

mé diplomové práce, zaměřené na pedagogickou diagnostikou grafomototorických a 

vizuomotorických funkcí a možnostmi jejich rozvoje v praxi učitele mateřské školy. Veškeré 

údaje jsou anonymní. Předem velmi děkuji za spolupráci. 

Pavlína Bekečová, MŠ Zákolany. 

 

1. Jakými činnostmi a aktivitami se Vaše dítě rádo zabývá ve volném čase, čemu se rádo 

věnuje?  

 

 

2. Jaký má Vaše dítě vztah k výtvarným činnostem? 

☐ kreslí rádo        ☐ kreslí nerado      

 

3. Jak často se dítě věnuje výtvarným činnostem? 

☐ kreslí či maluje denně     

☐ kreslí či maluje několikrát v týdnu 

☐ kreslí či maluje několikrát v měsíci       

☐ kreslí či maluje několikrát v roce 

☐ doma nekreslí ani nemaluje 

 

4. Jak byste ohodnotili kresbu dítěte? 

Kresba je: 

☐ zdařilá         ☐ přiměřená věku          ☐ méně zdařilá 

 

5. Jak byste posoudili své dítě v oblasti jemné motoriky (jemné pohyby rukou, uchopování a 

manipulace s předměty, kreslení, malování, obkreslování, vybarvování, nápodoba písmen, 

tvarů a pod)? 

☐ šikovné, zručné   ☐ nejisté, ale zvládá      ☐ nutná dopomoc   ☐ výrazné obtíže 

 

6. Drží Vaše dítě správně tužku? 

☐ ano       ☐ ne      ☐ někdy ano, někdy ne 

 

7. Dítě při práci upřednostňuje: 

☐ pravou ruku        ☐ levou ruku        ☐ střídá obě ruce 

 

8. Dítě dokáže nakreslit: 

☐ lidskou postavu         ☐ dům            ☐ zvíře            ☐ strom 

 

9. Zvládne napodobení nebo obtažení různých tvarů, čar, klikyháků apod.  

☐ šikovné, zručné   ☐ nejisté, ale zvládá      ☐ nutná dopomoc   ☐ výrazné obtíže 
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10. Připravujete své dítě nějakým způsobem na vstup do základní školy?  

☐ ano  ☐ne 

Pokud ano, jakým konkrétním způsobem? 

 

 

11. Pracujete doma s dítětem individuálně?  

☐ ano  ☐ne 

Pokud ano, jak často? 

☐ jedenkrát za den   

☐ jedenkrát za týden 

☐jedenkrát za měsíc 

☐ několikrát za den 

☐ několikrát za týden 

☐ několikrát za měsíc 

 

12. Navštěvuje či navštěvovalo Vaše dítě nějakou organizovanou formu přípravy na školu 

mimo docházky do mateřské školy (např. přípravné kurzy organizované pedagogicko-

psychologickou poradnou apod.?  

☐ ano                                 ☐ ne 

Pokud ano, co konkrétně vaše dítě absolvovuje/absolvovalo: 

 

 

13. Využíváte při práci s dítětem nějaké speciální materiály, publikace, pracovní sešity, knihy 

apod.? 

☐ ano                     ☐ ne 

Pokud ano, jaké konkrétní materiály, publikace, pracovní sešity knihy používáte? 

 

 

14. Je Vaše dítě v péči logopeda?  

☐ ano                     ☐ ne 

 

15. Těší se Vaše dítě do základní školy? 

☐ ano                     ☐ ne 

 

16. Co si myslíte, že by dítě mělo umět, zvládat před vstupem do první třídy? 

 

 

17. Co očekáváte v tomto směru od mateřské školy? 

 

 

18. Jak hodnotíte spolupráci s mateřskou školou? 
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19. Pociťujete v souvislosti se vstupem dítěte do základní školy nějaké obavy?  

 

 

20. Je něco, co by Vás zajímalo, co byste chtěli vědět? 

 

 

Prostor pro Vaše další názory, postřehy, připomínky… 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas a vyplnění dotazníku 

Pavlína Bekečová 
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6 .2  Př í loha  1a   Souhrn  odpověd í  15  r espondentů  -  rod i čů  

-počty zvolených nabídek k otázkám číselné povahy, ev. k jejich vyčíslitelným částem. 

-výčet slovních odpovědí  

Oblíbené činnosti a aktivity dětí:  

1. Jakými činnostmi a aktivitami se Vaše dítě rádo zabývá ve volném čase, čemu se rádo 

věnuje?  

stavění z lega (8x),  

sportovní aktivity  (6x),  

kreslení nebo malování  (5x), 

hra na tabletu  (5x),  

kreativní vyrábění (4x),  

puzzle, stavebnice, hry s panenkami a společenské hry  (3x) 

navlékání korálků, kostky a práce na zahradě  (2x), 

sledování pohádek, hry s vláčky, knížky, zvukové hračky a hry s auty  

 (1x) 

Vztah k výtvarným činnostem 

2.  „Jaký má Vaše dítě vztah k výtvarným činnostem?“ 

☐ kreslí rádo        ☐ kreslí nerado      

     14x 1x (ano i ne) 

- Frekvence výtvarných činností: 

3. Jak často se dítě věnuje výtvarným činnostem? 

☐ kreslí či maluje denně ………………6x 

☐ kreslí či maluje několikrát v týdnu….6x 

☐ kreslí či maluje několikrát v měsíci…2x 

☐ kreslí či maluje několikrát v roce……2x 

☐ doma nekreslí ani nemaluje………….0x 

 Hodnocení kresby dítěte  

4. Jak byste ohodnotili kresbu dítěte? 

Kresba je: 

☐ zdařilá         ☐ přiměřená věku          ☐ méně zdařilá 

     2x                     12x                                  1x 

Vyspělost jemné motoriky 

5. Jak byste posoudili své dítě v oblasti jemné motoriky (jemné pohyby rukou, uchopování 

a manipulace s předměty, kreslení, malování, obkreslování, vybarvování, nápodoba 

písmen, tvarů a pod)? 

☐ šikovné, zručné   ☐ nejisté, ale zvládá      ☐ nutná dopomoc   ☐ výrazné obtíže 

     8x                             6x                                    1x                             0/1x (nečitelné) 

Správný úchop tužky 

6. Drží Vaše dítě správně tužku? 

☐ ano       ☐ ne      ☐ někdy ano, někdy ne 

     9x             1x            5x 

Lateralita: 

7. Dítě při práci upřednostňuje: 

☐ pravou ruku        ☐ levou ruku        ☐ střídá obě ruce 

     14x                           0x                          1x 
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8. Dítě dokáže nakreslit: 

☐ lidskou postavu         ☐ dům            ☐ zvíře            ☐ strom 

     12x                                 12x                  4x                      5x 

Nápodoba tvarů: 

9. Zvládne napodobení nebo obtažení různých tvarů, čar, klikyháků apod.  

☐ šikovné, zručné   ☐ nejisté, ale zvládá      ☐ nutná dopomoc   ☐ výrazné obtíže 

     4x                             8x                                   1x                            ?1x (1 špatně čitelné, 1chybí) 

Domácí příprava na školu a způsob přípravy 

10. Připravujete své dítě nějakým způsobem na vstup do základní školy?  

☐ ano  ☐ne  

     8x        7x 

Pokud ano, jakým konkrétním způsobem? 

pracovní sešity   (3x),  

počítání   (3x),  

nápodoba písmen   (2x),  

předčítání, procvičování jemné motoriky, slabikování, logopedie, vybarvování 

 (1x) 

Domácí příprava na školu a způsob přípravy 

11. Pracujete doma s dítětem individuálně?  

☐ ano   14x 

Pokud ano, jak často? 

☐ několikrát za den 0x 

☐1x za den 2x  

☐ několikrát za týden 5x 

☐ 1x za týden 4x 

☐ několikrát za měsíc 1x 

☐ 1x za měsíc 1x 

☐ne 1x 

Organizovaná forma přípravy mimo docházky do MŠ: 

ano (0x), ne (15x), chystá se (1x) 

13. Využíváte při práci s dítětem nějaké speciální materiály, publikace, pracovní sešity, knihy 

apod.? 

☐ ano                     ☐ ne 

     7x                           8x 

Pokud ano, jaké konkrétní materiály, publikace, pracovní sešity knihy používáte? 

konkrétně: časopisy   (1x),  

pracovní sešity pro předškoláky (8x),  

omalovánky    (1x), ¨ 

počítačový program   (1x) 

Logopedická péče:  

14. Je Vaše dítě v péči logopeda?  

☐ ano                     ☐ ne 

     6x                           9x 

 

15. Těší se Vaše dítě do základní školy? 

☐ ano                     ☐ ne 

     14x                          ?       (1x nevyjádřilo se) 
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16. Co si myslíte, že by dítě mělo umět, zvládat před vstupem do první třídy? 

pozornost a soustředění  (6x), 

počítat do 10  (5x),  

sebeobsluha a hygiena  (5x), 

 barvy  (4x), 

nakreslit obrázek  (4x),  

rozlišovat tvary, přednes básně, znát písmena, správný úchop tužky a mít vztahy s vrstevníky 

 (3x),  

ovládat grafomotoriku, podpis, znát adresu bydliště a slušné jednání a respekt  

 (2x),  

mít názor a rozhled úměrný věku, výslovnost  1x  

17. Co očekáváte v tomto směru od mateřské školy? 

DOPLNIT… 

 

18. Jak hodnotíte spolupráci s mateřskou školou? 

spokojenost rodičů  (4x),  

kladně  (5x),  

velmi dobře  (3x),  

spolupráce s rodinou  (2x),   

super, spokojenost dítěte, vstřícnost, vděčnost a vysoká úroveň (1) 

 

 

19. Pociťujete v souvislosti se vstupem dítěte do základní školy nějaké obavy?  

      Ano...6x       asi ne…2x        ne….7x 

 

20. Je něco, co by Vás zajímalo, co byste chtěli vědět? 

znát výchovně vzdělávací styl a metody učitele základní školy  (3x),  

zda dítě zvládne učivo, zda si dokáže do té doby zavázat tkaničku, zda bude ve škole 

spokojené, znalost prostředí základní školy a forma zápisu do školy  (1x). 

  

Prostor pro Vaše další názory, postřehy, připomínky… 
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6 .3  Př í loha  2  

Kernův Orientační grafický test školní zralosti (modifikace podle Jiráska) - popis 

 

Cíl: 

zjištění vyspělosti jemné motoriky a schopnosti vizuo-motorické koordinace u dětí před 

vstupem do základního vzdělávání. 

Test je tvořen třemi úlohami:  

a) kresba lidské postavy b) napodobení psacího písma  c) obkreslení deseti teček 

Kresba lidské postavy:  

ve výkladu věkových zvláštností v kresbách dětí se vychází z koncepce kresebního vývoje, 

podle které je úzký vztah mezi globalizací ve výtvarném projevu i ntegrací v psychické činnosti 

Nápodoba psacího písma a obkreslení deseti teček:  

dítě v nich musí vyvinout úsilí, přimět se vůlí ke splnění instrukce, v dokonalosti napodobení 

předlohy (písmena a seskupení teček) se projeví schopnost vizuo-motorické koordinace a 

analyticko-syntetického myšlení. 

 

Jednotlivé úkoly se svými nároky vzájemně doplňují a dohromady postihují komplex 

schopností a vlastností, které tvoří základ předpokladů pro úspěšné zahájení školní docházky.  

 

Doba trvání testu je přibližně 15-20 minut 

 

Výkony v úlohách  testu  
jsou posuzovány na stupnici 1-5 (1=nejlepší výkon),  

Celkový výsledek v testu  
tvoří součet známek v jednotlivých úlohách, t.j. hodnoty od 3 do 15. 

Norma testu  

3-6 představuje nadprůměr a zároveň vysokou pravděpodobnost úspěchu ve škole 

7-11  je výsledek průměrný 

12-15  podprůměrný (nutné test zopakovat po třech měsících, pokud výsledek zůstává stále 

podprůměrný je třeba doporučit speciální vyšetření u dětského lékaře a psychologa) 

 

Kriteria posuzování jednotlivých úloh 
 

Kresba lidské postavy: 

1= nakreslená postava má hlavu, trup a končetiny. Hlava je s trupem spojená krkem a není větší 

než trup. Na hlavě jsou vlasy a uši, v obličeji oči, nos a ústa. Paže jsou zakončeny pětiprstou 

rukou, nohy jsou dole zahnuté. Vyjádření mužského oblečení. Syntetický způsob zobrazení. 

2=splnění těchto požadavků jako na jedničku, kromě syntetického způsobu zobrazení. Tři 

chybějící části (krk, vlasy, jeden prst ruky, ne však část obličeje) mohou být prominuty. 

3= kresba musí mít hlavu trup a končetiny. Paže nebo nohy jsou kresleny dvojčarou. Tolerujeme 

vynechání krku, uší, vlasů, oděvu, prstů a chodidel. 

4= primitivní kresba s trupem. Končetiny (stačí jeden pár) jsou vyjádřeny jednou čarou. 

5= chybí jasně zobrazený trup nebo oba páry končetin. 
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Napodobení psacího písma „Sev pa li.“ 

1= zcela dobře čitelné napodobení napsané předlohy. Písmena nejsou dvakrát větší než 

v předloze. Začáteční písmeno „S“ má výrazně patrnou výšku velkého písmene. Písmena 

jsou dokonale spojena ve tři slova. Nesmí chybět tečka nad „i“ a na konci věty. Opsaná věta 

se od vodorovné linie neodchyluje o více než 30 stupňů.  

2= ještě čitelné napodobení napsané věty. Na velikosti písmen ani na dodržení vodorovné linie 

nezáleží.  

3= je patrné členění alespoň na dvě části. Lze rozeznat alespoň 4 písmena předlohy.  

4= s předlohou jsou si podobná alespoň dvě písmena. Celek ještě tvoří řádku „písmena“. 

5= čmárání. 

Obkreslení skupiny bodů (teček) 

1= téměř dokonalé napodobení předlohy. Tolerujeme jen velmi malé vychýlení jednoho bodu 

z řádky nebo sloupce. Zmenšení obrazce je přípustné, zvětšení nesmí být o více než 

polovinu. Obrazec musí být rovnoběžný s předlohou.  

2= počet i sestavení bodů musí odpovídat předloze. Lze prominout vychýlení až tří teček o půl 

šířky mezery mezi řádky nebo sloupci.  

3= celek se svým obrysem podobá předloze. Výškou a šířkou ji nepřevyšuje více než dvakrát. 

Teček nemusí být deset, ale nesmí jich být více než dvacet a méně než sedm. Toleruje se 

jakékoliv pootočení i o 180 stupňů.  

4= obrazec se svým obrysem již nepodobá předloze, skládá se ale ještě z teček. Na jejich počtu 

a na velikosti obrazce nezáleží. Jiné tvary (čáry) nejsou přípustné. 

5= čmáraní 
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6 .4  Př í loha  2a   

Sta t i s t i cké  vyhodnocen í  ro zd í lů  výkonů  v  J iráskově  t e s tu  

před  a  po  Int ervenčním  program u  
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