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Ú V O D 

Cílem mé bakalářské práce je blíže proniknout do problematiky jemné motoriky a 
jejího testování, protože stále více žáků má problémy v motorických dovednostech a 
v oblasti jemné motoriky zvláště. To se projevuje nejen při hodinách praktických 
činností, které hrají ve vývoji dítěte mladšího školního věku důležitou roli, ale i při 
práci ve školní družině, kde jsem před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala 
jako vychovatelka a kam bych se ráda po jejím ukončení vrátila. 

Důvodů, proč jsem si zvolila toto téma bakalářské práce, je několik. Dovednost 
jemných pohybů prstů je důležitá v celém životě člověka, nejen ve škole při psaní nebo 
při praktických činnostech. Při tvořivých činnostech s dětmi ve školní družině jsem se 
nezřídka setkávala s dětmi, kterým činilo potíže stříhání papíru nůžkami, skládání či 
lepení papíru, gumování tužkou a jiné jemné úkony. Zajímalo mne, jak by bylo možné 
zjistit úroveň jemné motoriky u dětí a jak by se zjištěné skutečnosti daly promítnout do 
tvorby školního rámcového vzdělávacího programu tak, aby bylo možné úroveň jemné 
motoriky dětí zvýšit. Zaměřila jsem se proto na diagnostikování úrovně jemné motoriky 
u dětí mladšího školního věku. 

Tvořivá činnost hraje důležitou úlohu v rozvoji dítěte. Setkává se s ní ve škole při 
vyučování i ve volnočasových aktivitách. Neúspěch dítěte v motorických dovednostech 
vede často k jeho nezájmu něco dělat, vytvářet a ve školním vyučování pak k nechuti ke 
psaní. Diagnostika jemné motoriky v rámci třídy je proto podle mého názoru velmi 
důležitá, a to z důvodu možnosti jejího zlepšování u těch dětí, které v motorických 
dovednostech nevynikají či dokonce zaostávají. 

Ve své bakalářské práci se zaměřím na teoretickou studii na dané téma, kterou 
v praktické části rozšířím o poznatky ověřené konkrétním šetřením. Zde hodlám použít 
metody nestandardizovaného testování, přímého pozorování a dotazníku, vedoucího ke 
zjištění efektu daného šetření. Testování jemné motoriky stejně jako výsledky 
pozorování a zjištění z dotazníku vyhodnotím slovním komentářem a tabulkami. 
Bakalářskou práci obohatím o obrazovou část. 

V rámci zjišťování úrovně jemné motoriky nebyli žáci v mém šetření sledováni a 
hodnoceni za účelem kazuistiky jednotlivých žáků, ale třídy jako celku, a to z důvodu 
zjištění informací o úrovni jemné motoriky ve vybrané třídě pro tvorbu třídního 
vzdělávacího programu této konkrétní třídy. 
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1 T E O R E T I C K Á V Ý C H O D I S K A 

1.1 Anotace 

Cílem mé bakalářské práce bylo pomocí nestandardizovaného testování zjistit a 
zhodnotit úroveň jemné motoriky u skupiny dětí mladšího školního věku. 

Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou a empirickou. První část je 
zaměřena na teoretická východiska daného problému, tj. na problematiku jemné 
motoriky a jejího testování všeobecně. Empirická část obsahuje údaje o postupech a 
výsledcích mého šetření. Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu nestandardizovaného 
testování, přímého pozorování a závěrečného shrnujícího dotazníku. 

Testování se zúčastnili žáci 2. třídy základní školy. Byli sledováni souhrnně jako 
celek, nikoliv za účelem kazuistiky jednotlivých žáků. Výsledky mé práce by měly 
sloužit k diagnostice úrovně jemné motoriky třídy a přispět tak k tvorbě třídního 
vzdělávacího programu v této konkrétní třídě. 

Výsledky mé práce ukazují, že úroveň jemné motoriky je u každého dítěte 
individuální a že je vhodné tvorbu třídního vzdělávacího programu této různosti 
přizpůsobit vhodně zvolenými psychomotorickými činnostmi a cvičeními. 

1.2 Klíčová slova 

Diagnostika, dotazník, dovednost, dysgnózie, dyspraxie, grafomotorika, hrubá 
motorika, jemná motorika, lateralita, motorika, motorický vývoj, pedagogická 
diagnostika, pedagogická diagnóza, pozorování, psychomotorika, rozhovor, školní 
zralost. 

1.3 Vymezení základních pojmů 

Ve své bakalářské práci používám některé pojmy, jejichž význam považuji za vhodné 
předem vymezit. Pro vymezení většiny základních pojmů jsem použila Pedagogický 
slovník ( Průcha, Walterová, Mareš, 2001 ), učební text Speciální pracovní výchova a 
ergoterapie ( Vodákové a kol., 2003 ), Defektologický slovník ( Sovák a kol., 2006 ) a 
publikace Kapitoly ze speciální pedagogiky ( Pipeková, 2006 ) a Je vaše dítě 
připraveno do první třídy? ( Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004 ). Jedná se o pojmy 
z obecné a speciální pedagogiky a z didaktiky prakticky zaměřených činností. 

Diagnostika. Posloupnost činností vedoucích k diagnóze ( Průcha, Walterová, Mareš, 
2001, s. 42 ). Původně pojem používaný pouze v medicíně, ve druhé polovině 20. století 
se začal používat i v oblasti výchovy a vzdělávání ( Vodáková a kol., 2003, s. 72 ). 

Dotazník. Může být součástí akčního výzkumu zaměřeného na hodnocení nově 
zavedených metod práce, organizace činností apod. Při praktických činnostech se běžně 
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nevyužívá. Anonymní dotazník může sloužit ke zjištění informací, které žáci při 
rozhovoru neuvedou (Vodáková a kol., 2003, s. 74 ). 

Dovednost. Jeden ze základních pojmů pedagogiky, avšak stále nedostatečně 
objasněný. Obecně znamená způsobilost člověka k provádění určité činnosti ( např. 
čtení, řešení úloh určitého typu - dovednosti intelektové, senzomotorické, plavání, jízda 
na kole, obsluha technického zařízení ). Osvojuje se záměrným učením, ale také 
spontánně, např. při hře. Do jisté míry je podmíněna vrozenými předpoklady, hlavně je 
však osvojována učením a výcvikem ( Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 43 ). 

Dysgnózie. Vývojová porucha ( nedostatek ) funkce gnostické, tj. schopnosti spojovat 
vnímané s jinými vjemy, event. představami, zapamatovat si a na opakovaný podnět 
vybavovat, popř. reprodukovat komplex spojů ( představ ) s původním podnětem 
souvisících. Při normální gnózi člověk např. slyší štěkot psa, přitom psa vidí, event. 
hladí apod.- sluchový vjem se sdružuje s vjemy, příp. jinými představami. Při dysgnózii 
člověk např. vidí klíč, ale nepoznává jeho význam, vezme jej sice do ruky, ale neví, 
kčemu je apod. Tento vjem buď nesdružuje s jinými, nebo jej nedokáže v paměti 
udržet, popř. si jej nedokáže na původní podnět vybavit ( např. slyší štěkot psa, 
nevybaví si ale představu psa ). Porucha získaná se nazývá agnózie. K dysgnózii lze 
řadit i jisté formy dyspraxie, při nichž jde v podstatě o nedostatek pohybové gnóze 
(Sovák, 2006, s. 80 ). 

Dyspraxie. Vývojový nedostatek, částečné snížení naučené schopnosti vykonávat 
složité úkony. Je nejčastější příčinou vrozené dětské neobratnosti. Patří mezi tzv. malá 
mozková postižení ( Sovák, 2006, s. 85 ). 

Grafomotorika. Soubor psychomotorických činností, které jedinec vykonává při psaní. 
Psaní není jen záležitostí psacích pohybů ruky (u znevýhodněných osob též nohy a úst), 
ale je řízeno také psychikou. Grafomotorika může být tedy nápomocna při diagnostice 
psychických stavů, procesů a vlastností, při diagnostice poruch a nemocí jedince 
(Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 69 ). 

Hrubá motorika. Pohyby celého těla a pohybů velkých svalových skupin ( Pipeková 
2006, s. 64). 

Jemná motorika. Motorika ruky a malých svalových skupin. Metody zjišťování úrovně 
jemné motoriky bývají zaměřeny na manuální zručnost. Sledují koordinaci a rychlost 
pohybů horních končetin. Využívají se při diagnostice laterality. Úroveň jemné 
motoriky se projeví i v pracovních činnostech a při práci s výtvarným materiálem 
(Pipeková, 2006, s. 64-65 ). 

Lateralita. Asymetrie párových orgánů hybných ( ruka, noha ), senzorických ( oko, 
ucho ), popř. senzitivních. Jde o přednostní používání jednoho z párových orgánů. Je 
odrazem dominance jedné z hemisfér mozku. Ten z párových orgánů, který je řízen 
z dominantní hemisféry, je orgán vedoucí, zatímco druhý homologní orgán má funkci 
pomocnou. Znamená to, že zvláště jemné výkony koná člověk vedoucím orgánem lépe 
a raději, snáze a rychleji. Pokud lateralita odpovídá vrozené dominanci, mluvíme o 
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genotypu laterality. Vlivem prostředí může být tento genotyp změněn. Výsledný projev 
laterality se nazývá fenotyp. Vyskytuje se také lateralita z nutnosti a lateralita 
patologická. Lateralita úplná znamená, že všechny vedoucí funkce jsou uloženy 
stejnostranně (tzv. praváctví a leváctví). Pokud jsou některé vedoucí funkce uloženy na 
jedné straně a jiné na druhé, mluvíme o lateralitě částečné neboli překřížené. 
Nevyhraněná lateralita se nazývá ambidextrie. Rozvíjení vrozené laterality je významné 
pro aktivování vrozené dominance, a tím i k rozvíjení celé osobnosti - obratnosti ruky, 
řeči, abstraktního myšlení, morálních hodnot. Proto by neměla být nikdy potlačována, 
ale naopak posilována. Násilné přecvičování leváctví, potlačování laterality může 
nepříznivě ovlivnit vývoj osobnosti ( Sovák, 2006, s. 174 ). 

Motorika. Souhrn všech pohybů lidského těla. Celková pohybová schopnost ( hybnost ) 
organismu. Souvisí s rozvojem řeči, myšlení a s lateralitou ( Sovák, 2006, s. 194 ). 

Motorický vývoj. Schopnost dítěte pohybovat se a ovládat různé části těla. Postup 
motorického vývoje závisí na zralosti mozku, smyslovém vnímání, množství svalových 
vláken, zdravém nervovém systému a na příležitostech k procvičování motoriky. 
Motorické schopnosti v nejranějším dětství jsou čistě reflexivní a mizí s tím, jak se u 
dítěte rozvíjí vědomé ovládání pohybů. Vývoj souhrnu pohybových dovedností člověka 
probíhá po celý život. Může být zkomplikován vrozenými vadami, nemocí či úrazem. 
Motorika může být vyšetřována a odborně hodnocena již v prenatálním období. 
Pohybově neobratné dítě mívá mezi vrstevníky nelehké postavení. Neúspěchy 
v pohybových aktivitách prožívá dítě i dospívající hůře než neúspěchy v kognitivní 
oblasti. 

Pedagogická diagnostika. Vědecká disciplína zabývající se otázkami diagnostikování 
subjektů v edukačním prostředí. Formuluje teorii a metody pedagogického 
diagnostikování a způsoby interpretace pedagogických diagnóz. Podle některých 
odborníků ( např. v USA ) je součástí pedagogické evaluace, podle jiných je to 
samostatná disciplína ( Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 154 ). 

Pedagogická diagnóza. Výsledek činnosti v rámci pedagogického diagnostikování. 
Závěr, který mj. obsahuje: zařazení objektu, jevu, znaku do konvencemi stanovené 
diagnostické kategorie, jeho označení podle platného názvosloví, stanovení míry, 
intenzity, závažnosti atd. znaku, formulování pravděpodobné příčiny, odhad dalšího 
vývoje ( pedagogická prognóza ), soubor doporučení pro další činnost, upozornění na 
rizika ( Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 154 ). 

Pozorování. Diagnostická metoda, při níž má pedagog během výuky nebo při 
volnočasových činnostech příležitost pozorovat žáky ve specifických podmínkách a 
situacích, a to při činnostech, při nichž žáci nesedí v lavicích, ale přecházejí, prohlíží si 
vzorové výrobky, organizují nějakou činnost. Pozorování je při praktických činnostech 
validní metodou pro hodnocení zaujetí tématem či vybranou činností, samostatnosti při 
práci, schopnosti spolupráce se spolužáky nebo dalšími členy kroužku, ochoty pomoci 
druhým, schopnosti soustředit se na zadaný úkol a dále pro hodnocení vytrvalosti nebo 
nutnosti opakované motivace. Pro hodnocení jemné motoriky jsou vhodné činnosti 
s modelovacími hmotami, montážní a demontážní práce a práce s papírem. Posuzuje se 
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úchop materiálu i nářadí, přesnost při obkreslování šablon, přesnost skládání papíru, 
hodnotí se pohyby - zda jsou koordinované, chaotické, nadbytečné aj. Poznámky 
z dlouhodobých pozorování mohou být cenným doplňkem kazuistiky žáků, se kterými 
pracujeme (Vodáková a kol., 2003, s. 74). 

Psychomotorika. Souhrn pohybových projevů člověka, které jsou odrazem jeho 
psychického stavu. V širším slova smyslu veškerá vědomá pohybová činnost, volní i 
mimovolní. Termín vyjadřující úzkou souvislost a vzájemnou podmíněnost psychické a 
tělesné složky činnosti a prožívání u řady typů úkolů v praxi i při školním učení. 
V podobném smyslu se užívá výraz senzomotorika ( Sovák, 2006, s. 290 ). 

Rozhovor. Diagnostická metoda umožňující zjistit názory a přání osob, se kterými 
pracujeme, jejich hodnocení vlastní situace, problémů, které mají, důvodů, proč některé 
činnosti nebo materiály preferují či odmítají. Předpokladem je zvládnutí vzájemné 
komunikace. Rozhovor často doplňuje jiné metody, např. rozbor a hodnocení výsledků 
činnosti a umožňuje určitá zjištění správně interpretovat (Vodáková a kol., 2003, s. 74). 

Školní zralost. Připravenost dítěte k nástupu do školy. Dítě může být zralé a 
připravené. Může být také zralé, ale nepřipravené. A může být také dobře připravené, a 
přesto v něčem nezralé. Pro posouzení školní zralosti je směrodatný především 
rozumový, sociální a emocionální vývoj. Pro odklad školní docházky z důvodu školní 
nezralosti je třeba mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo 
speciálního pedagogického centra ( Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004, s. 37 ). 

1.4 Rozvoj jemné motoriky v dětském věku 

Jednou z důležitých podmínek školní úspěšnosti dítěte je dostatečně rozvinutá jemná 
motorika ruky, která se značně podílí na zvládnutí písemného projevu z hlediska jeho 
grafické stránky. Musíme proto dbát na její dokonalý rozvoj, a to v době před i po 
zahájení povinné školní docházky. 

Již ve třetím měsíci prenatálního období můžeme u plodu rozeznat všechny prsty. 
Před narozením jsou dány veškeré pohybové činnosti, které se v postnatálním období 
rozvíjejí. Kojenec je schopen uchopovat a manipulovat s předměty, které strká do úst 
neboje pouští na zem. Ruka je v období raného dětství důležitým prostředkem na cestě 
k poznání, a proto má velký význam pro duševní vývoj dítěte. 

1.4.1 Motorický vývoj 

Motorický vývoj vypovídá o schopnosti dítěte pohybovat se a ovládat různé části těla. 
Postup motorického vývoje závisí na zralosti mozku, smyslovém vnímání, množství 
svalových vláken, zdravém nervovém systému a na příležitostech k procvičování 
motoriky. Současné výzkumy ukazují, že pokud malé dítě jeví zájem např. o jedení 
lžičkou, souvisí to zároveň se zpevněním kůstek v jeho zápěstí a prstech, zlepšenou 
koordinací mezi očima a rukama, motivací a potřebou napodobovat ostatní. 

Motorické schopnosti v období nejranějšího dětství jsou čistě reflexivní a mizí s tím, 
jak se u dítěte rozvíjí vědomé ovládání pohybů. Pokud tyto rané reflexy v patřičnou 
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dobu neodezní, může to být známkou neurologických problémů. V takovém případě je 
potřeba, aby stav dítěte posoudil odborný lékař ( Allen, Marotz, 2002 ). 
Motorický vývoj se řídí třemi principy, které definoval Arnold Gessel ( Allen, 
Marotz, 2002): 

- cefalokaudální: Osifikace a vývoj svalů probíhá od hlavy směrem dolů až 
k prstům u nohou. Dítě nejdříve ovládá svaly, které drží hlavu a krk ( zvedá 
hlavičku ), potom trup ( v pasivním sedu vyrovnává krční a později bederní část 
páteře ) a teprve později svaly umožňující uchopení předmětů. Svaly potřebné 
k chůzi se rozvíjejí až jako poslední. Dítě leze po kolenou a nakonec se postaví 
na chodidla (obr. 1). 

- proximodistální: Zpevňování kostí a vývoj svalů s následnou schopností dítěte 
dané svaly ovládat začíná v centrální části trupu a postupuje směrem ke 
končetinám. Dítě se nejdříve naučí ovládat hlavu a krk a teprve potom 
uchopovat předměty pomocí palce a ukazováčku ( palec v opozici k ostatním 
prstům ruky ). Pohyby horních a dolních končetin začínají nekoordinovanými 
celkovými pohyby a postupně přecházejí k zápěstí, na prsty a na chodidla 
(obr. 2) . 

Kultivační: Vývoj svalů postupuje u hrubé i jemné motoriky od obecného ke 
specifickému. 

Obr. 1 Cefalokaudální vývoj 

Obr. 2 Proximodistální vývoj 
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Další specifika motorického vývoje v dětském věku je podle mého názoru velmi 
přehledně uveden, s množstvím uvedených příkladů a doprovodných ilustrací, ve výše 
zmíněné publikaci Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let ( Allen, 
Marotz, 2002 ). S ohledem na obsažnost popisovaných skutečností v této knize, 
týkajících se vývoje jemné motoriky, a na cíl mé bakalářské práce, jímž jsou možnosti 
testování úrovně jemné motoriky dětí v návaznosti na tvorbu třídního vzdělávacího 
programu, zde o vývoji motoriky v obecné rovině neuvádím podrobnější výklad. 

1.4.2 Vývoj obratnosti ruky 

V 5. měsíci věku dítě uchopuje předmět do obou rukou, v 9. měsíci již staví palec 
proti ostatním prstům, u některých dětí pozorujeme schopnost uchopit dva malé 
předměty do jedné ruky. Vývoj jemné motoriky v tomto období spočívá převážně 
v experimentování, které lze u kojenců považovat za předchůdce hry. Do konce prvního 
roku života dítěte dochází k osifikaci některých zápěstních kůstek ( obr. 3 ). Koncem 
prvního roku věku jsou u chlapců vytvořena dvě jádra - kost hlavatá a kost hákovitá a 
osifikační jádro na kosti vřetenní. U dívek bývá osifikace pokročilejší - vytváří se ještě 
jádro kůstky trojhranné a jádro na zakončení středního článku prstů ruky ( Lisá, 
Kňourková in Tisančínová, 1990 ). 

KOST 7MJHRMHA KOST UAKWirA' 

Obr. 3 Schéma osifikačních jader zápěstních kůstek v prvním roce života 

V batolivém období ve věku 1-3 roky zaznamenává rozvoj jemné motoriky 
nejvýznamnější pokrok. Zdokonalování pohybových dovedností probíhá 
prostřednictvím hry. Jemná motorika se projevuje ve zručnosti a koordinaci pohybů při 
uchopování a manipulaci s drobnými předměty. Zvládnutí těchto jemných úkonů 
představuje souhru neurosvalových funkcí. Přibližně v polovině 2. roku začíná dítě 
manipulovat stužkou. Toto dětské čmárání má významný vliv na rozvoj jemné 
motoriky. Později začíná dítě spojovat změť čar s představou něčeho konkrétního (auto, 
slunce ). Vývoj kresby postupuje v závislosti na zralosti vizuomotorické koordinace. 
Koordinované ovládání plynulého pohybu horních končetin je předpokladem 
k pozdějšímu spontánnímu kreslení i psaní. 
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slunce ). Vývoj kresby postupuje v závislosti na zralosti vizuomotorické koordinace. 
Koordinované ovládání plynulého pohybu horních končetin je předpokladem 
k pozdějšímu spontánnímu kreslení i psaní. 

Po ukončení třetího roku věku je již dítě pohybově vyspělé. Motorické dovednosti mu 
umožňují s jistou přesností vykonávat všechny základní pohyby včetně jemné 
manipulace. V tomto věku dochází ke změnám v hrubé i jemné motorické koordinaci. 
Je to harmonizace celkové pohyblivosti, cílené pohybové dovednosti, jemné motorické 
zručnosti a manipulace. Vyspělá senzomotorika se projevuje v kresbě. 

Od věku čtyř let se již projevuje jednoznačně dominance vedoucí ruky. V naší dětské 
populaci převažuje pravorukost - 75% dětí, levorukost se vyskytuje u 15% dětí a asi 
10% dětí je nevyhraněno - tzv. ambidextrie ( Lisá, Kňourková in Tisančínová, 1990 ). 

Dětská kresba je významným ukazatelem grafomotorických schopností, 
vizuomotorické koordinace i citového vnímání světa kolem sebe. 

V období mladšího školního věku se začíná vyrovnávat nepoměr mezi vývojem 
velkých a malých svalů. Drobné svaly se začínají více uplatňovat - při kreslení, psaní, 
modelování, manipulaci s drobnými nástroji a předměty. V tomto období je možné 
pokračovat v usilovném rozvoji jemné motoriky rukodělnými činnostmi v době 
vyučování i ve volnočasových aktivitách. 

Při rozvíjení jemné motoriky v tomto věku je nutné nepodceňovat správné sezení. 
Jako prevence proti zvýšené únavě, špatnému držení zad a vadám páteře je třeba si 
všímat, jak dítě sedí a jak drží psací náčiní. 

Držení těla při sezení by mělo být přirozené, pohodlné, pevné a stabilní. Dítě by mělo 
sedět celé na židli, nohy volně u sebe a chodidla na pevné podložce. Hrudníkem by se 
nemělo opírat o lavici. Hlava by měla být mírně skloněná, v prodloužené ose těla. Dítě 
by mělo držet ramena ve stejné výšce a předloktí opírat o stůl s lokty mírně od trupu 
(Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004). 

1.5 Procvičování jemné motoriky 

Dobře rozvinutá jemná motorika umožňuje dětem ve škole rychle a čitelně psát bez 
větší námahy. V předškolním věku trénujeme uvolnění paže, předloktí a zápěstí 
v souladu s jemnými pohyby prstů, jichž docílíme manipulací s drobnými předměty. 
Cílem tohoto snažení je dosáhnout plynulého a svižného pohybu ruky ( Budíková, 
Krušinová, Kuncová, 2004 ). 

Jemná motorika a její úroveň souvisí se stavem drobných svalových skupin horních 
končetin. Postupně se vyvíjí především v souvislosti s tělesným vývojem a vývojem 
centrální nervové soustavy. Je součástí senzomotoriky, typické pro předškolní věk a 
psychomotoriky, převažující ve školním věku. Pro senzomotoriku je základem 
smyslové vnímání a pohyb, pro psychomotoriku propojení pohybu s prožíváním. Při 
pohybuje nutná myšlenková, mentální činnost ( Cettlová, 2003 ). 

Nezastupitelnou roli v rozvoji motorických dovedností dítěte hrají rodiče. Rozvíjení 
rozumových a motorických dovedností u dětí od raného věku se vždy pozitivně projeví 
v jejich pozdějším věku. Rozvíjet jemnou motoriku je u dítěte možné již od narození. 
Rodiče mohou pomoci dítěti rozvíjet koordinaci očí a rukou. Svalová koordinace se 
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rozvíjí pomocí her a pohybových aktivit, jako je lezení, chození, běhání, skákání, 
udržování rovnováhy, šplhání, plavání, míčové hry, tanec, stavění kostek, navlékání, 
stříhání, vystřihování, zavazování tkaniček. Všechny tyto aktivity rozvíjejí sílu, 
koordinaci a pružnost. 

Na začátku školní docházky není ještě dokončena osifikace ruky. Toto období je 
obdobím rozvoje koordinace jemného svalstva. Z těchto důvodů je vhodné do 
vyučování nebo do volnočasových aktivit zařazovat takové činnosti, které by 
napomohly k rozvoji jemného svalstva a jemné motoriky. Pro uplatnění individuálního 
přístupu k dětem je třeba poznat úroveň jejich jemné motoriky a na základě toho volit 
vhodné přístupy pro její rozvíjení. 

Pro rozvoj jemné motoriky jsou důležité činnosti zařazované do výtvarné výchovy, 
praktických činností a volnočasových aktivit. Důležité jsou psychomotorické a 
didaktické hry a hry s konstrukčními stavebnicemi. Z praktických činností se osvědčilo 
modelování, navlékání, práce s papírem a jednoduché techniky zpracování textilních 
materiálů. 

Pomocí běžně prováděných činností procvičujeme jemnou motoriku dítěte, jako je: 

uchopení špetky 

- přebírání drobných předmčtů (korálky, hrách, fazole) 
- třídění předmětů podle barev, tvaru, velikosti 

vykrajování těsta pomocí formiček 

- navlékání nitě nebo korálků 

- zapínání knoflíků a zipu 

- zavazování tkaniček u bot 

- stříhání papíru nůžkami 

Ke cvičení jemné motoriky přispívá významnou měrou také kreslení. Dítě si cvičí 
obratnost prstů a celého zápěstí pomocí kresby geometrických tvarů, postav, 
obkreslování, psaním tiskacích písmen, vybarvováním omalovánek. Jemnocit rukou se 
pěstuje také tím, že se dítě při kresbě učí nepřetahovat, respektovat hranice čáry, 
vybarvovat celou plochu či spojovat body ve vodorovném i svislém směru. 

V běžném životě lze rozvíjet jemnou motoriku pomocí hry s modelovací hmotou, 
malováním do písku, mouky, vody nebo bláta, společným pečením s maminkou 
( hnětení, válení těsta, přesýpání mouky a cukru, míchán,solení, drobení ). Děti si rády 
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hrají se vším, co zanechává stopu, což můžeme využít při malování, kreslení a tvoření. 
Důležité je střídat velikost a tvar plochy, náčiní, tvrdost a měkkost materiálů. Tím se 
cvičí souhra prstů s pohyby dlaně, což přispívá ke správnému držení pera a plynulosti 
psaní. Při všech pohybových činnostech nám pomohou básničky, říkadla a písničky, 
které také zlepšují plynulost a koordinaci pohybů. K rytmizaci lze použít rytmické 
nástroje nebo hru na tělo (podupávání, vytleskávání, bubnování prstů do stolu ). 

Záměrná uvolňovací cvičení zařazujeme vždy pouze jako hru. Veškeré naše 
aktivity doprovázíme slovním komentářem, vytvořením atmosféry klidu a pohody, 
úsměvem a dobrou náladou. 

Pohyblivost prstů je možné procvičovat různým způsobem, jako je například hra na 
klavír, dlouhý nos, mávání na pozdrav, dotýkání obou prstů, stříhání prstů, otevírání a 
zavírání dlaně. Oblíbené je mezi dětmi rozeznávání předmětů po hmatu se zavázanýma 
očima, vytrhávání různých tvarů z papíru a jejich lepení na papír. 

Při procvičování pohyblivosti zápěstí, dlaně, prstů a jejich vzájemné koordinace se 
jako velmi vhodné osvědčilo nejdříve malovat do vzduchu a později na zem či na balicí 
papír. Paní učitelka v naší škole maluje s dětmi mokrou houbou na tabuli. Děti začínají 
od velkých tvarů, které postupně zmenšují. Malují kruhy, vlnovky, spirály, ležaté i 
stojaté osmičky, spojují dva i více bodů. 

1.6 Motorika a její diagnostikování 

Motorické dovednosti jsou základní lidskou potřebou. Umožňují nám pohybovat se, 
obsloužit, najíst, pracovat, tvořit, psát, fungovat v běžném životě a také být ve vzájemné 
sociální interakci s ostatními lidmi. 

Hrubou motorikou rozumíme vše, co souvisí s obratností a pohybem. Jak je na tom 
naše dítě můžeme vyzkoušet jednoduchými testy, jako je skákání po jedné noze, kopání 
do míče, skákání snožmo, házení míčem jednou či oběma rukama, chytání míče. 
Nejlépe ji rozvíjíme v přirozených herních situacích, jako je například skákání panáka, 
skákání gumy, jednoduché taneční kroky za poslechu hudby, jednoduché rytmizační 
cvičení. 

Pro pozdější psaní budeme potřebovat uvolněné a koordinované pohyby vycházející 
z ramenního a loketního kloubu. Vhodné je například hraní tzv. školky ( házení míčem 
doprovázené různě složitými pohyby rukou, nohou a celého těla ), házení míče na cíl, 
prohazování, sbírání a rozdávání předmětů. . Všestranně rozvíjí pohybové dovednosti 
plavání (Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004). 

Jestliže má dítě opakovaně potíže s hybností, měli by se rodiče na základě vlastního 
uvážení nebo na doporučení pedagoga, který dítě zná, poradit s dětským lékařem. 

Mezi dětmi, které nastupují do školy a začínají povinnou školní docházku, jsou 
v úrovni jemné motoriky značné rozdíly. Každé dítě se vyvíjí různě rychle. Zatímco 
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jedno bez problémů zvládá nové situace ve školním prostředí a pracuje bez problémů, 
jiný má problémy se sociální adaptací či plněním úkolů a povinností, na které nebyl 
zvyklý, které nezná a jejichž zvládnutí mu činí potíže. Nejčastěji se setkáváme 
s nedostatky v jemné motorice. Žáci sice nemají zjevné poruchy hybnosti, ale protože se 
jim nedaří v hodinách praktických činností či psaní, prožívají obavu a strach z tvořivé 
činnosti a vzrůstá v nich nezájem o tyto činnosti. Ze své vlastní zkušenosti při práci ve 
školní družině vím, že v dnešní době se děti poměrně často odmítají podílet na 
rukodělných či výtvarných činnostech, protože jim činí potíže vykonávat jemnou práci 
rukou, jako je držení nůžek, stříhání, lepení, skládání. Nemají také tolik trpělivosti, 
kterou rukodělné činnosti zpravidla vyžadují. 

Výrazné problémy v oblasti jemné a hrubé motoriky, grafomotorické problémy či 
problémy s koordinací mohou signalizovat nějakou poruchu či opožděný vývoj. 
Pedagog by měl takové dítě sledovat a v případě podezření se obrátit o pomoc na 
pedagogicko-psychologickou poradnu, která provede vyšetření žáka se souhlasem jeho 
zákonného zástupce. 

V mladším školním věku mají praktické činnosti ve vývoji dětské osobnosti 
nezastupitelné místo. Jejich význam spočívá zejména v rozvoji jemné motoriky. 
V letech 1988-1991 byl v rámci zadaných diplomových prací prokázán vliv praktických 
činností na grafomotoriku dětí mladšího školního věku. Bylo zjištěno, že ty děti, které 
navštěvovaly v průběhu školního roku zájmové kroužky rukodělných činností nebo 
chodily do školní družiny s výchovným programem zaměřeným na praktické činnosti, 
měly v porovnání se svými vrstevníky rozvinutější jemnou motoriku, což se na konci 
školního roku projevilo kvalitnějším písemným projevem. Díky praktikování 
rukodělných technik se děti učí soustředit a dovést práci k požadovanému cíli. To vše 
má pozitivní vliv na celkový prospěch dítěte ve škole ( Vodákova, 2003, s. 75 ). 

1.6.1 Metoda pozorování 

Při zjišťování motorických schopností a dovedností dětí je možné použít metodu 
pozorování, které je ( Svobodová, 1998 ): 

1/ Strukturované, opírající se o volně vymezené kategorie, použitelné pro potřeby 
speciálně pedagogické diagnostiky. 

2/ Nestrukturované, při kterých jde o dojmy pozorovatele: 

Rovnováha. 

Koordinace pohybu. 

Pohotovost. 

Rychlost. 
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1.6.2 Diagnostika pohybů 

Při dlouhodobém pozorování hrubé motoriky dítěte sledujeme, zda jsou pohyby: 

Účelné, neúčelné. 

Volní, mimovolní. 

Správné, nesprávné. 

Přesné. 

Rozsah. 

Rychlost. 

Síla. 

Dynamika ( vitalita). 

Rytmičnost koordinace. 

Schopnost napodobit pohyb. 

1.6.3 Diagnostika úchopů 

Při diagnostikování úrovně grafomotoriky pozorujeme úchop z hlediska způsobu 
uchopování předmětů a toho, jak se ruka přibližuje ( rameno, loket, zápěstí ). Správné 
uchopení psacího náčiní je důležitým činitelem v předcházení únavy ruky, drobných 
křečí a roztřesené čáry psaného projevu. Správný úchop se nazývá špetkový. Podílejí se 
na něm tři prsty pravé ( levé ) ruky. První článek prostředníku podpírá psací náčiní 
zdola boční stranou svého polštářku. Palec přidržuje tužku z levé ( pravé ) strany. 
Ukazováček má funkci přítlačnou a přidržuje tužku shora. Prsty jsou mírně ohnuty 
(nesmí se prohýbat ). Malíček a prsteníček jsou ohnuty, nesmí však být přitisknuty 
k dlani. Psací náčiní držíme lehce 2-3 cm nad hrotem ( Budíková, Krušinová, Kuncová, 
2004 ). 

Terminologie úchopů není dosud jednoznačně vymezena. Při stanovování škály pro 
potřeby speciální pedagogiky vycházíme ze škál diferencovaných Longmeierem a 
Pfeifferem ( Netschová, 2003 ). 

Z hlediska speciální pedagogiky diferencujeme úchopy: 

A) Dlaňové: 

- ulnární - palec se neúčastní pohybu 
- radikální - palec j e v opozici 
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- válcový, rukojeťový - palec je v opozici, prsty jsou již při úchopu aktivní, 
předmět je však sevřen v dlani jako rukojeť 

B) Prstové: 

- prstový - úchop bříšky všech prstů, palec je v opozici 
- špetka - bříška palce, ukazováku a prostředníku 
- štipka - bříška palce a ukazováku j sou v opozici 
- klíčový - palec tlačí na radikální stranu ukazováku 

nehtový - nehet palce a ukazováku 
- cigaretový - mezi ukazovákem a prostředníkem 
- tužkový - správné držení tužky, bříška palce a ukazováku jsou opozici, 

prostředník zespoda podpírá 

Při diagnostice úchopů v grafomotorice rozlišujeme: 

1.Úchop štipkový. Je důležitý pro navození správného držení tužky. Štipka je tvořena 
bříšky palce a ukazováku, které působí silou proti sobě. Lze jej diagnostikovat při 
činnostech: 

- práce s modelovací hmotou (uštípnout kousek, vytvořit paličku ) 
- stínové divadlo ( tvar štipka připomíná ve stínu zajíčka nebo srnce, volně se 

pohybující ruka připomíná chobotnici) 

2. Úchop nehtový. Nehet se dotýká palce a ukazováku, např. při sbírání jehly. Pro děti 
je vhodnější místo jehly použít párátko. Lze jej diagnostikovat také při hře dlaní a prstů 
na navození tvaru brýlí. 

Střídáním polohy prstů, typické pro úchop nehtový a štipkový, docílíme iluze různých 
zvířátek. Nehtový úchop není přímo pro správné držení tužky důležitý, souvisí však 
s určením možnosti jemné motoriky dítěte při sbírání velmi drobných předmětů, na 
které nestačí úchop štipkový. 

3. Úchop klíčový. Palec tlačí na radikální stranu ukazováku, nikoliv na bříško 
ukazováku jako při úchopu štipkovém, ale ze strany. Strana ukazováku jako by tvořila 
podložku pro tlak palce. Tlak vyvíjejí obě strany. Klíčový úchop je pro držení niky 
důležitý, protože jej část písařů^používá při psaní. Z počátečního nastavení palce a 
ukazováku do štipkového úchopu často palec sklouzne do pozice klíčového úchopu 
nebo mezi tyto dvě polohy. 

4. Úchop špetkový. Jde o úchop třemi prsty. Pro diagnostikování můžeme použít např. 
solení soli či písku a stínovou hru rukou ( zvířátka ). Při psaní dítě použije úchop mezi 
bříška prstů, zkušený písař automaticky použije radikální stranu prostředníku. 
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5. Úchop cigaretový. Předmět se umístí mezi ukazovák a prostředník. Část dětí tak 
uchopí psací náčiní před nácvikem správného držení. Zkušení písaři používají tento 
úchop při odpočinku mezi psaním. 

6. Úchop válcový. Sevření rukojeti. Menší děti tak mohou uchopovat psací náčiní. 
Sevřená ruka je většinou kolmo k podložce. 

7. Úchop dlaňový. Vyskytuje se u těžšího postižení koordinace a hybnosti. Psaní je 
umožněno s různými nástavci, které respektují fázi uchopování s podložkami, jež 
zvedají paži nad psací plochu, a tím uvolňují ruku v zápěstí. 

8. Úchop dynamický. Jde o takový úchop, při kterém je ruka rozdělena na dva funkční 
celky, jako je např. stříhání, uzlování jednou rukou, jedení orientálními tyčinkami či 
modelování. Pro diagnostiku grafomotorických dovedností dítěte předškolního věku se 
používá modelování a stříhání. Zjišťuje se tak celková pohyblivost prstů. 

1.6.4 Celková pohyblivost prstů 

Při zkoušení celkové pohyblivosti prstů již nejde pouze o úchopy, proto používáme 
pohybová cvičení, vhodná pro diagnostiku ruky ( Netschová, 2003 ), jako např.: 

- dotyky prstů obou rukou 
- postupné dotyky palce s ostatními prsty na jedné ruce 
- přibližování a oddalování prstů jako při stříhání nůžkami 
- mávání prsty na pozdrav 
- údery prstů jako při psaní na klávesnici či hře na klavír 
- znázornění dlouhého nosu s pohyby prstů 
- vysouvání prstů z pěsti, tzv. kocouří drápky 
- kreslení kruhu ukazováčkem 
- kroužení ukazováčkem 
- roztahování prstů od sebe a k sobě 

Šestileté děti nemají rozvinutou jemnou motoriku a mozkové funkce s tím související 
ještě zdaleka natolik, aby mohly již při nástupu do školy během krátké doby a bez potíží 
zvládnout nácvik psaní. Zpočátku mají nejvíce problémů s držením psacího náčiní. 
Jejich ruka je křečovitá, ztuhlá, a s ní i celé tělo. Tato ztuhlost celého organismu zvyšuje 
celkovou únavu žáka a těžkopádnost jeho ruky, jež se s obtížemi posunuje po papíře. 
Následkem toho dochází k nepřiměřenému přítlaku na psací náčiní a deformování tvarů 
písma. 

Za účinná opatření při rozvoji grafomotoriky je považováno využívání rytmu a hravé 
způsoby psaní jedním tahem. Aktivita dětí je podněcována obrázky, které děti samy 
kreslí v rytmu říkadel nebo v nich hledají skrytá písmena. K uvolnění ruky, důležité 
nejen pro psaní, ale pro rozvoj jemné motoriky vůbec, jsou vhodné hry s maňásky a 
stínové hry, při nichž dítě zobrazuje pomocí prstů a dlaní rukou na zeď stíny různých 
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zvířat, nejčastěji ptáků, zajíce, jelena, psa, vlka apod. Tyto hry děti obvykle velmi baví, 
přičemž dochází k procvičování jemné motoriky prstů a celé dlaně. 

1.7 Školní zralost 

Při posuzování dítěte bereme v úvahu připravenost pro školu a školní zralost. Dítě 
může být zralé a připravené. Může být také zralé a nepřipravené, pak je nutné tyto 
nedostatky dohnat. Může být také dobře připravené, a přesto v něčem nezralé. Takové 
dítě je třeba individuálně posoudit. Chceme- li ještě počkat a školní docházku odložit, je 
třeba mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního 
pedagogického centra. Pro posouzení školní zralosti jsou směrodatné především tyto 
oblasti (Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004 ): 

1. Rozumový vývoj ( vědomosti, znalosti, intelekt ) - vývoj řeči, grafomotorika, 
pozornost, pracovní návyky, zrakové a sluchové rozlišování, orientace a vztahy 
v prostoru a čase, předpočetní představy, přiřazování a rozeznávání barev. 

2. Sociální vývoj - schopnost navazovat vztahy s vrstevníky, komunikovat 
s okolím, najít si kamaráda , 

3. Emocionální vývoj - schopnost zvládat zátěžové situace, odpoutat se od rodiny 

v 

Zák nastupující do 1. třídy by měl ovládat především tyto schopnosti a 
dovednosti: 

1/ Samostatnost a sebeobsluha: 

- oblékání a zavazování tkaniček 
- základní hygiena ( mytí rukou, sebeobsluha při použití WC, smrkání) 
- udržování pořádku, úklid pracovního místa 
- sebeobsluha při ukládání školních věcí do tašky a udržení pořádku v penálu 
- znalost zásad stolování, používání příboru 

2/ Pracovní zralost: 

- schopnost soustředit se na jednu činnost v souvislém časovém úseku 15-20 
minut (poslouchat čtený text, vyprávět, malovat, hrát s i ) 

- vydržet vykonávat nějakou činnost pod vedením učitele, i když už dítě nebaví 
- dokončit započatou práci 
- schopnost vnímat a organizovat si čas, rozlišovat čas věnovaný práci a 

odpočinku 

3/ Sociální zralost: 

- umět bez vyzvání pozdravit, poprosit, poděkovat, dospělým osobám vykat 
- respektovat ostatní, nechat je domluvit, neskákat jim do řeči 
- uposlechnout výzvu dospělého 
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- umět spolupracovat 

- schopnost komunikovat s dětmi i dospělými 

4/ Citová zralost: 
- dostatečná sebedůvěra 
- schopnost přijmout hodnocení, vyrovnat se s případným drobným neúspěchem 

( přiměřené reakce, pokusit se znovu, nevzdávat se) 
- těšit se do školy ( školní docházku vnímat pozitivně, očekávat kladné věci, nebát 

se ). 

5/ Zralost vnímání: 

- schopnost rozlišení stejných či jiných obrázků a tvarů 
- schopnost pracovat s detaily v obrázku, vyhledávat, vyprávět o obrázku, 

popisovat jej 
- rozlišit počáteční a koncovou hlásku slova 
- umět slovo rozkládat na slabiky 
- schopnost rytmizovat text ( znalost říkadel, rozpočitadel, básniček a písniček ) 
- schopnost tyto texty doprovázet pohybem dlaní, rukou, nohama i celým tělem 

6/ Hrubá motorika: 

- udělat dřep, klek, sed 
- udržet rovnováhu 
- poskakovat na j edné noze 
- skočit přes nízkou lávku 
- udělat kotoul vpřed 
- umět chodit ve výponu, vzad, po laně na zemi 
- uběhnout 20 metrů 
- umět pracovat s míčem (hodit, chytit, podávat) 

1.8 Vztah laterality a jemné motoriky 

V předškolním věku má již většina dětí vyhraněnou ruku, kterou upřednostňuje při 
kreslení, uchopování předmětů a jiných činnostech. Jednoduchým otestováním dítěte 
můžeme snadno zjistit, zda je jeho dominantní ruka levá či pravá ( Budíková, 
Krušinová, Kuncová, 2004): 

- jakou ruku používá bez přemýšlení při kreslení a upřednostňuje ji i v jiných 
rukodělných činnostech 

- do jaké ruky bere chléb, hrnek, hřeben nebo kartáček na zuby 
- jakou rukou se hlásí či hladí zvíře 
- kterou rukou mává na rozloučenou 
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Při hodnocení školní zralosti před vstupem do školy by každé dítě mělo být vyšetřeno 
odborníkem na lateralitu, protože nešetrný zásah do přirozené laterality dítěte může 
značným způsobem zkomplikovat jeho vývoj a vstup do školy. Proto by se měl pedagog 
zajímat o lateralitu každého dítěte ve své třídě stejně jako o jeho motorické dovednosti. 
Podstatné je také vysledovat, zda v domácím prostředí, tj. od rodičů, nedochází 
k přecvičování laterality, především leváctví. Vyšetření laterality u dětí lze uskutečnit 
pomocí testů (Matějček, Zelinková, Tymichová a j . ) či jednoduchých, běžně známých a 
dostupných úkonů, jako např.: 

- vhazování korálků hrdlem lahvičky 
- zasouvání kolíčků 

zasouvání klíče do zámku 
- vhazování míčku do krabičky 
- sáhnutí si na ucho, na nos 
- mnutí rukou 
- tleskání 
- strouhání mrkvičky 
- koukání do lahve 
- složení rukou na hrudi 

1.9 Testování jemné motoriky 

Testování jemné motoriky může být součástí komplexní diagnostiky jak jednotlivého 
žáka, tak i celé třídy. Pedagogovi může pomoci nahlédnout, jakým směrem by se mělo 
ubírat vyučování, a to v hodinách psaní, při praktických činnostech nebo ve 
volnočasových aktivitách ve školní družině. Testy jsou nástrojem učitele a vychovatele, 
který se rozhodne pro akční výzkum ve své třídě, zaměřený na posouzení účinnosti 
nových metod a forem výuky, nebo pro jeho zpětnou vazbu, sebereflexi a 
autodiagnostiku. 

Pro zjištění a zhodnocení stavu jemné motoriky ve smyslu manuální zručnosti se 
používají většinou metody hodnotící koordinaci a rychlost pohybů horních končetin. 
Používají se různé zkoušky a testy, jimiž se hodnotí souhyby obou rukou, správnost 
úchopů, přesnost při konstrukci a schopnost dítěte něco vytvořit. 

Testy hodnotící úroveň jemné motoriky se obvykle zaměřují na hodnocení koordinace 
a rychlosti pohybů horních končetin. Používají se různé zkoušky a testy, pro děti raného 
a předškolního věku je vhodné využití různých skládaček, kostek a navlékání korálků či 
jiných drobných útvarů. Tyto testy se používají taktéž na počátku školní docházky. 
Učitelé a vychovatelé si často vytvářejí vlastní, tzv. nestandardizované testy, které 
uzpůsobí žákům ve své vlastní třídě a jejich potřebám. Mohou tak doplnit svá 
pozorování žáků při výuce či volnočasové činnosti a šířeji zhodnotit jejich dosavadní 
činnost ( Vodáková a kol., 2003, s. 74-75 ). 

24 



1.9.1 Imitační test 

Jedním z testů jemné motoriky je Imitační test, který sestavil I. Lesný pro potřeby 
klinické neurologie ( Tisančínová, 1990 ). Zabývá se schopností provádět 
komplikovanější výkony, které se skládají z více pohybů. Na základě tohoto testu bylo 
prokázáno, že častou příčinou dětské neobratnosti je tzv. dyspraxie a dysgnózie. 
Vyšetření spočívá v nápodobě úkonů, které jsou dítěti předvedeny. Napodobení musí 
být rychlé a dokonalé. Imitované pohyby jsou hodnoceny takto: 

- výkon provede dokonale - 3 

- výkon provede s chybami -2 

- výkon provede velmi špatně-1 

- výkon vůbec nesvede - 0 

Při vykonávání úkonů se snažíme rozlišit, zda je snížení výkonu způsobeno 
dyspraktickou nebo dysgnózickou složkou, což je pro zhodnocení žáka zásadní. Získané 
hodnoty se sečtou a vyhodnotí: 

- velmi dobré - 30-33 

- v mezích normy - 26-29 

- vývojová dyspraxie, dysgnózie - do 25 

Výkony určené k imitačnímu testu ( obr. 4 ): 

1. spojeni paloe a ukazováku 

2. spojení palce s třetím prstem 
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3, Špetka 

opřeni o palec 

5. opřeni o ukazovťue 

6. palec dít na antither.ar 

?. druhý a5 pátý pra; dit ni thenc.r 

8 . s c ř í i i á n í druhýn a t ř e t í m p r s t e c 

9. atřihíni čtrrtjm a pitýn pratea 

10. přísaha 

11. pěst 

1.9.2 Test funkce ruky 

Zaujal mě test funkce ruky prof. G. Tardieu (Vodáková a kol., 2003 ), kterým jsem se 
inspirovala v praktické části mé bakalářské práce. Test se skládá z praktických úkolů 
sledujících schopnost k jednotlivým druhům úchopů: 
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1/ Nehtová špetka ( obr. 5 ): Předmět se umístí mezi nehet palce a nehet ukazováku, 
případně jiného prstu, pokud je to nezbytné. 

a) Na stole leží deset špendlíků, které se jeden po druhém uchopí za hlavičku a 
zapíchnou do kusu polystyrenu. 

b) Do kusu korku je zapíchnuto pět připínáčků. Jeden po druhém vytáhnout a 
položit vedle sebe na stůl. 

c) Do pěti jehel je navlečena nit. Jednu po druhé uchopit a táhnout za konce nitě. 
Dotáhnout tak, aby oba konce byly stejně dlouhé. 

Obr. 5 

2/ Špetka dvěma prsty ( obr. 6 ): Předmět se umístí mezi dvěma bříšky prstů - palce a 
ukazováku, případně jiného prstu, je-li to nutné. 

a) Uchopit jeden po druhém čtyři listy papíru formátu A4, přeložit je na čtvrtiny a 
vložit do obálky. 

b) Vy gumo vat horizontální čáru nakreslenou tužkou na list papíru formátu A4. 
c) Na stole leží pět pojistných špendlíků. Jeden po druhém uchopit, zapíchnout a 

uzavřít v kusu látky. 

Obr. 6 

3/ Svěrák (obr. 7 ): Předmět se umístí mezi bříško palce a obejme ostatními prsty. 

a) Pět knih leží na hromadě na straně dominantní ruky. Postavit je rovně na straně 
ruky pomocné, která slouží jako opěrák. 

b) Z nádoby naplněné vodou nalít plné čtyři sklenice vyrovnané na stole. 
c) Osušit čtyři sklenice. Dominantní ruka drží sklenici jako svěrák. Ruka pomocná 

drží osušku v hrsti. 
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3. Svěrák 

Obr. 7 

4/ Hrst ( obr. 8 ): Předmět se drží mezi palcovou a malíkovou částí dlaně, palec tlačí 
z jedné strany, ostatní prsty z druhé strany. 

a) Zašroubovat žárovku do objímky, vyšroubovat a položit. Výkon 5x opakovat. 
b) Tyčku plastelíny rozřezat na pět kusů. 
c) Pomocí nebozezu vyvrtat díru do překližky 2,5 cm silné tak, že se nebozez 

objeví na druhé straně. 
d) Uchopit mýdlo a namydlit tři kapesníky. Položit je na okraj stolu pro další 

5/ Pěst ( obr. 9 ): 
a) Uchopit postupně všechny tři kapesníky a vyždímat je stlačením pěsti. 
b) Zatlouct pět hřebíků délky 2,5 cm do kusu překližky tak, aby 0,5 cm hřebíku 

zůstalo nad překližkou. 
c) Vyleštit kartáčem pár obuvi. 
d) Přeříznout překližku 5 mm silnou a 10 cm širokou. Použít lupenkovou pilku. 
e) Vyžehlit tři kapesníky zahřátou žehličkou a složit je. 

výkon. 

obr. 8 

Pěst 
Obr. 9 
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6/ Tlak ( obr. 10 ): Zkouška pouze tlakem palce. 
a) Pomocí palce zapnout pět patentních uzávěrů, přišitých na cvičném čtverci. 
b) Zapíchnout pět připínáčků do korku pomocí palce. 

Obr. 10 

7/ Roztažení (obr. 11): Vyhodnocují se pouze extenzory palce a ukazováku. 
a) Rozstříhat nůžkami dlouhými 10 cm list papíru formátu A4 po délce. 
b) Pomocná ruka drží hranol dřeva dlouhý 10 cm a dominantní ruka na něj navléká 

gumičkové kroužky o průměru 5 cm. 
c) Naměřit na stole 6x stejnou délku mezi palcem a ukazovákem ( píď ), pro 

praváky od prava do leva a pro leváky obráceně. 

a) Pomocí kleští vytáhnout pět hřebíků, které byly zatlučeny dříve do překližky. 
b) Prorazit pět děr do kusu kůže pomocí děrovacích kleští. 
c) Přeštípnout drát 1 mm široký pomocí kleští. 

Stisk prstothenarovy 
Obr. 12 
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9/ Tlak (obr. 13 ): Zkouška pouze tlakem ukazováku. 

a) Nalepit čtyři známky na obálku. 
b) Zahrát stupnici na piano nahoru a dolů pouze za použití ukazováku. 
c) Na klávesnici počítače stisknout postupně celou řadu. 

Tlak 
Obr. 13 

1.9.3 Další možnosti nestandardizovaného testování 

Pro nestandardizované testování jemné motoriky žáků ve třídě můžeme použít také 
různé činnosti s materiály (Zelenková, 2006 ): 

1. Práce s modelovací hmotou: 

- rozválet modelovací hmotu do tvaru válečku 
- vytvořit z modelovací hmoty drobné kuličky 
- rozetřít modelovací hmotu na tvrdý papír do tvaru čtverce 

2. Práce s drobným materiálem: 

- sbírat knoflíky, korálky a navlékat je na nit 
- vytvořit čtverec z párátek 
- svázat provázkem několik špejlí k sobě 

3. Práce s textilem: 

- navléci jehlu 
- narýsovat na látku rovnou čáru krejčovskou křídou 
- rozstřihnout látku přesně na čáře 

4. Ostatní: 

- zavázat tkaničku 
- vysypávat písmena z mouky nebo písku 
- psát písmena mokrou houbou na tabuli 
- prstová abeceda 
- „fotografování" dlaněmi a prsty 
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2 CÍL PRÁCE, HYPOTÉZA A ÚKOLY 

2.1 Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce bylo srovnat různé způsoby hodnocení úrovně jemné 
motoriky dětí mladšího školního věku, především pomocí nestandardizovaného 
testování a průběžného pozorování při činnostech s materiály. 

2.2 Hypotéza 

Diagnostickými metodami neslandurdizovuného testování n pozorování je možné 
zjistit Úroveň jemné motoriky žáků ve třídč s cílem zaměřit se nu možnosti jejího 
zlepšení při tvorbě třídního vzdělávacího programu. 

2.3 Úkoly práce 

Pro splnění cíle a ověření hypotézy bylo nutné připravit a uskutečnit tyto úkoly: 

- Připravit na základě dostupné literatury nestandardizovaný test jemné motoriky 

pro žáky 2. ročníku základní školy 

- Žáky na základě připraveného testu otestovat a výsledky vyhodnotit 

- Připravit hodinu praktických činností, při nichž je možné uskutečnit pozorování 

úrovně jemné motoriky 

- Vyhodnotit zjištěná fakta 

- Zpracovat a žákům předložit nestandardizovaný dotazník pro zjištění poutavosti 

provedených testovacích činností 
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3 M E T O D I K A P R Á C E 

3.1 Uvedení do problematiky 

Praktická část mé bakalářské práce proběhla na základní škole v Praze 6. Výzkum 
jsem provedla se žáky 2. třídy. Třídní učitelka této třídy je učitelkou s mnohaletou praxí 
a bohatými zkušenostmi. Žáky vede od počátku jejich školní docházky, takže je dobře 
zná. Významně mi pomohla především při vedení dětí. Veškeré přípravy k testování, 
pozorování i shrnující dotazník jsem si připravila zcela samostatně, stejně jako 
materiální pomůcky i písemné podklady. Také fotografickou dokumentaci jsem 
pořizovala sama v průběhu výzkumu. Snažila jsem se zachovat anonymitu žáků, proto 
jsou na fotografiích v textu a v příloze převážně záběry rukou vykonávajících zadaný 
úkol. 

Nástroji mého výzkumu se staly metody nestandardizovaného testování, přímého 
pozorování a shrnujícího dotazníku. Sledovala jsem smyslově vnímatelné jevy a 
chování žáků při plnění jednotlivých úkolů. Žáci nebyli hodnoceni jednotlivě, ale jako 
celek. Zmíněné metody by měly pomoci dospět k cíli mého šetření a napomoci 
k potvrzení či vyvrácení mého předpokladu. 

Zjišťování úrovně jemné motoriky pomocí testování proběhlo v listopadu 2006. 
Metodu pozorování jsem použila v průběhu ledna 2007, stejně jako závěrečný shrnující 
dotazník. 

Pro své šetření jsem použila formu nestandardizovaného testu, který obsahuje 19 
úkolů. Úkoly byly zaměřeny na motoriku ruky, koordinaci pohybů ruky a prstů a na 
schopnost rychle a přesně reagovat na zadané úkoly. 

Pro diagnostickou metodu pozorování jsem zvolila práci s papírem. Sledovala jsem 
přesnou práci rukou, obratnost pohybu, přiměřenost tlaku na papír a koordinaci obou 
rukou. 

V závěrečném shrnujícím dotazníku děti spontánně odpovídaly na otázky týkající se 
samotného šetření. Vyjadřovaly se také ke svému vztahu k hodinám praktických 
činností ve škole a k rukodělným činnostem v rámci svého volného času. 

3.2 Charakteristika školy 

Šetření jsem realizovala na základní škole v Praze 6, kde se vyučuje podle 
vzdělávacího programu Začít spolu, schváleného Ministerstvem školství CR. 

Škola, kde výzkum probíhal, je odloučeným pracovištěm ZS TGM v Praze 6 - Ruzyni. 
Je určena pro žáky 1 stupně základní školy. Škola poskytuje základní vzdělání a 
výchovu žákům z Prahy 6, především z Bílé Hory, Ruzyně a Rep, ale také z Hostivice a 
několika vesnic z okresu Praha-západ. „ V J , 

V letošním školním roce se zde v z d ě l á v á 1 0 2 žáku v 5 tndacL Kazdy rocmk je 
zastoupen jednou třídou. Školu navštěvuje několik zaku se specifickými vzdelavacími 
Potřebami, např. s diagnostikovanou LMD. Ve škole funguje logopedická a 

~ ^ n u o v á n do klidné vilové zástavby. Původní školní budova pochází 
z roku 1930. Nynější školní areál tvoří nově zrekonstruovaná budova, vmz sídlí 
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základní a materská škola, jídelna a školní zahrada. Školní družina má samostatnou 
budovu v nedalekém areálu bývalé mateřské školy, vzdáleném asi 5 minut chůze. Ve 
škole fungují různé zájmové kroužky - hra na zobcovou flétnu, šachy, hudebně-
pohybový kroužek, počítačový klub. 

Žáci se tradičně dobře umisťují na hudebních, recitačních a sportovních soutěžích. 
Jsou úspěšní při přijímání na jazykové školy ( ze 2. ročníku ) a víceletá gymnázia ( z 5. 
ročníku ). Důsledkem úbytku žáků z důvodu jejich přechodu na jiné školy je ve třídách 
obecně menší počet dětí, což se kladně projevuje na pracovní atmosféře při vyučování. 
Učitel může při své práci lépe uplatňovat individuální přístup k dětem. Žáci nejsou při 
vyučování tolik stresováni jako ve třídách s větším počtem žáků a dosahují lepších 
školních výsledků. 

3.3 Charakteristika žáků třídy 

Do třídy, ve které jsem prováděla šetření, chodí 18 žáků. Z toho je 10 chlapců a 8 
dívek. Poměr chlapců a dívek ve třídě odpovídá situaci v běžné populaci daného věku. 
Třídu vede zkušená paní učitelka, která je v okolí rodiči budoucích prvňáčků 
vyhledávána pro svůj laskavý přístup k žákům. 

Dle tvrzení paní učitelky jsou žáci této třídy šikovnější, vnímavější a ochotnější ke 
spolupráci než žáci z předešlých tříd, které vedla. Jádro chlapecké části kolektivu tvoří 
tři chlapci s odkladem školní docházky. Mladší chlapci, u nichž dosud nedošlo 
k dorovnání stejné sociální zralosti, se snaží těmto kamarádům vyrovnat. Ve třídě jsou 
chlapci - dvojvaječná dvojčata. Jeden je psychicky nedozrálý, s hyperaktivními sklony, 
druhý působí rozvážnějším a zralejším dojmem. Každý z dvojčat sedí v jiné lavici, 
v jiné části třídy. Během mého šetření nevystupovali jako bratři, takže jsem tuto 
skutečnost zjistila až v průběhu testování. Někteří chlapci se během testování 
projevovali hyperaktivně a nesoustředěné. Bylo potřeba zaujmout je pro další práci a 
více zaměstnat. 

Dívčí část třídního kolektivu je mentálně i sociálně kompaktnější, i když zde čas od 
času dochází k nesvárům kvůli tomu, kdo s kým bude kamarádit. Dvě dívky vybočují 
zběžného průměru třídy. Obě jsou inteligentní, snaživé, pečlivé, velmi dobře 
vychované a vynikají svými vědomostmi a slušným chováním. Mezi dětmi jsou 
oblíbené. Jedna z těchto dívek je Korejka. Její rodina pochází ze Soulu, otec v Praze 
Podniká. Dívka se ve třídě mezi dětmi díky své milé povaze a skromnému vystupování 
cítí dobře a nemá se spolužáky žádné problémy. 

Vzájemná spokojenost mezi paní učitelkou a dětmi se projevuje na celkové atmosféře 
ve třídě. Děti rády a ochotně pracují, paní učitelka je hodně chválí, děti ji respektují. Ve 
třídě je tvořivá atmosféra, bez stresu a napětí. 

3-4 Metoda nestandardizovaného testování 

Pro testování úrovně jemné motoriky dětí mladšího školního věku jsem se inspirovala 
Testem funkce ruky prof. G. Tardieu ( Pfeiffer in Vodáková a kol., 2003 ). Po poradě 
sPaní učitelkou jsem zadání testu a přizpůsobila místním podmínkám a věku dětí. 
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Některé náročnější úkoly nebo ty, které se mi zdály pro cíl mého šetření nevhodné, jsem 
vynechala. Průběh testování jsem pečlivě zaznamenávala a fotografovala. 

Testování jsem nazvala Kouzelnická laboratoř. Zúčastnilo se ho 17 dětí, z toho 9 
chlapců a 8 dívek. Děti vytvořily 3 skupinky, tzv. dílničky, které se střídaly na 
jednotlivých pracovištích. Ve 2 skupinkách pracovalo 6 dětí a v 1 skupince 5 dětí. 

Než jsme přistoupili k samotnému testování, procvičily si děti jemnou i hrubou 
motoriku pomocí cviků a říkanek, které děti znaly, protože je s nimi paní učitelka 
pravidelně provádí. Jednalo se o tyto cviky: 

1/ Indiánská rozcvička - cvičení jemné i hrubé motoriky, dechové cvičení: 

Sedíme v kruhu kolem ohně jako indiáni. Natáhneme se dozadu levou rukou pro 
poleno a přiložíme na oheň. Natáhneme se pravou rukou dozadu a zase přiložíme. 
Rozfoukáme oheň - ne příliš, ne málo - a uvaříme kaši. Mícháme vařečkou, ochutnáme, 
natáhneme se dozadu pro cukr pravou rukou a špetkou pocukrujeme. Levou rukou se 
natáhneme pro skořici a opět špetkou posypeme. Kaše je dobrá, zakřičíme si jako 
indiáni. 

2/ Prstové cviky s říkadly: 

Deštíček 

Ťuká, ťuká deštíček 
na barevný deštníček. 
Tuká, ťuká prstíčkem, 
Kdo je pod tím deštníčkem? 

Děti si klepou střídavě všemi prsty o palec a na závěr básničky udělají z prstů „brýle" a 
skrze ně se podívají kolem sebe. 

Pumpovaly dvě panenky 

Hlava, ramena, kolena, palce ( hrubá motorika) 

motoriky dětí ve třídě. 

3-4.1 Nehtová špetka 

Metodika: Děti mohou potichu fandit, Kdo ouue pivu. 
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Úkol 2: Vytáhnout dominantní rukou z korkové tabule pět zapíchnutých připínáčků a 
položit je vedle sebe 
Pomůcky: 5 připínáčků pro každé pracující dítě. 
Metodika: Připínáčky nesmí spadnout na zem. 
Úkol 3: Uchopit jehlu s navlečenou nití a dotáhnout oba konce nitě tak, aby byly stejně 
dlouhé. 
Pomůcky: 5 jehel s navlečenou jehlou pro pět zúčastněných dětí. 
Metodika: Konce nitě musí být stejně dlouhé. Pozor, za který konec je potřeba tahat. 

3.4.2 Špetka dvěma prsty 

Úkol 4: Uchopit jeden po druhém čtyři listy papíru formátu A4, přeložit je na čtvrtiny a 
vložit do obálky. 
Pomůcky: 4 listy papíru formátu A4 pro každé dítě, stejný počet dopisních obálek. 
Metodika: „ Představ si, že je to důležitý dopis." Ukázat názorně dětem, jak papír 
přeložit, aby dostaly 4 okénka, ne linky. 

Úkol 5: Vygumovat horizontální čáru nakreslenou tužkou na list papíru formátu A4. 
Pomůcky: papíry formátu A4, obyčejné tužky, gumy na gumování 
Metodika: Papír se nesmí při gumování zmuchlat. 

Úkol 6: Pět pojistných špendlíků uchopit a jeden po druhém zapíchnout a uzavřít v kusu 
látky. 
Pomůcky: 5 pojistných špendlíků, kus bavlněné látky 
Metodika: Kus látky rozprostřít před sebe na praeovní ploáe. Poučit dčti o bezpečnosti 
práce se zavíracím špendlíkem. Ukázat, jak se špendlík otevírá a zavírá. 

3.4.3 Svěrák 

Úkol 7: Pět knih leží na hromadě na straně dominantní ruky. Postavit je rovně na straně 
druhé ruky, která slouží jako opěrák. 
Pomůcky: 5 knih přibližně stejné velikosti 
Metodika: Knihy skládat hřbetem k sobě, nepřidržovat je palcem. 

Úkol 8: Z nádoby plné vody nalít čtyři plné sklenice vody vyrovnané na stole. 
Pomůcky: Kbelík o objemu 10 1 naplněný vodou, 4 sklenice 
Metodika: Nebryndat, úkol je na přesnost, ne na rychlost. 

Úkol 9: Kelímky plné vody vylít, utřít utěrkou a poskládat na sebe. 
Pomůcky: viz Úkol 8 
Metodika: Pracovat pečlivě a přesně. 

Po 9. úkolu jsem vyhlásila přestávku. Děti utřely pracovní lavice a nasvačily se. 
Přestávka trvala asi 15 minut. 
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3.4.4 Hrst 

Úkol 10: Vyšroubovat a našroubovat žárovku na objímku ve stolní lampě. 
Pomůcky: Torzo stolní lampy ( objímka na stojanu, bez stínidla ), žárovka. 
Metodika: Lampa musí být odpojena od elektrického vedení. Poučení dětí o bezpečnosti 
práce: Děti nesmí nikdy sami vyměňovat žárovku. Pozor na to, že je žárovka ze skla -
možnost poranění. Žárovku neutahovat ani moc, ani málo. 

Úkol 11: Vymodelovat z modelovací hmoty váleček a jídelním nožem ho rozkrájet na 
pět stejných dílů. 
Pomůcky: Modelovací hmota, nůž s tupým ostřím 
Metodika: Děti motivovat analogií úkolu s pečením vánočního cukroví. 

Úkol 12: Namydlit tři kapesníky a rozprostřít je na stole. 
Pomůcky: Mýdlo, kbelík s vodou, 3 kapesníky 
Metodika: Pracovat oběma rukama, pečlivě, ne na rychlost. 

3.4.5 Pěst 

Úkol 13: Uchopit postupně tri kapesníky a vyždímat je stlačením pěsti. 
Pomůcky: 3 mokré kapesníky, kbelík s vodou 
Metodika: Rozmyslet si způsob provedení úkolu, pracovat přesně, na práci se soustředit 

3.4.6 Tlak palce 

Úkol 14: Tlakem palce zapnout patenty na kojeneckém oblečení. 
Pomůcky: Kojenecké dupačky a kabátky 
Metodika: Děti motivovat jejich zkušeností s mladším sourozencem nebo jejich budoucí 
rodičovskou rolí. Nepoužívat sílu, ale rozum. Pracovat trpělivě a přesně. 

Úkol 15: Připíchnout co nejrychleji pět připínáčků palcem na korkovou tabuli. 
Pomůcky: Korková tabule, 5 připínáčků 
Metodika: Pozor na píchnutí se při rychlém zacházení s připínáčky. Připínáčky nesmí 
padat na zem. 

3.4.7 Roztažení 

Úkol 16: Podélně nastříhat papír formátu A4. 
Pomůcky: Papír formátu A4, nůžky 
Metodika: Poučit děti o bezpečnosti práce s nůžkami - pozor na stříhnutí, píchnutí 
Soustředit se na práci, nespěchat. 

Úkol 17: Navléct dominantní rukou dívčí gumičky do vlasů na dřevěný hranol. 
Pomůcky: gumičky do vlasů, dřevěné hranoly (např. krabičky od domina, mikáda ) 
Metodika: Pracovat na rychlost - zkouška obratnosti prstů a koordinace pohybů. 
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Úkol 18: Změřit desku školní lavice na pídě. 
Pomůcky: Školní lavice 
Metodika: Zjistit, zda děti vědí, co je píď. Podat jim vysvětlení o středověkých mírách: 
palec, píď, loket. Při práci stát, nesedět. Zajistit si kolem sebe dostatek místa pro 
obcházení lavice. 

3.4.8 Tlak ukazováku 

Úkol 19: Nalepit čtyři poštovní známky (samolepky) na dopisní obálky. 
Pomůcky: dětské samolepky, dopisní obálky 
Metodika: Práci si rozvrhnout. Zeptat se dětí, kam se lepí známky na dopisní obálky. 

3.5 Metoda pozorování úrovně jemné motoriky dětí při práci s papírem 

Pro pozorování dětí při hodině praktických činností jsem si vybrala práci s papírem, 
který je vhodným materiálem pro diagnostikování úrovně jemné motoriky u dětí 
mladšího školního věku. Při stříhání papíru nůžkami je zaměstnána dominantní ruka, 
ruka pomocná papír zpravidla přidržuje. Uplatňuje se zde pohyb palce a zápěstí. Při 
skládání a lepení se procvičuje pohyblivost prstů a zápěstí. Možné je zapojit obě 
končetiny. Pohyby předloktí, loketního a ramenního kloubu se uplatňují zpravidla 
v malých exkurzích. Při trhání a vytrhávání papíru se procvičují různé úchopy. Práce 
s papírem je fyzicky málo náročná ( Vodáková a kol., 2003, s. 62 ). 

Práce s papírem při praktických činnostech, jako je stříhání, trhání, vytrhávání a 
lepení je vhodná pro výchovu k přesné práci, tvořivosti, k rozvíjení smyslového poznání 
i k estetické výchově (Vodáková a kol., 2003, s. 62). 

Příklady práce s papírem ( Zelenková, 2006 ): 

- vytrhat z papíru předem narýsovaný kruh 
- složit papírovou čepici 
- stříhání proužků papíru 
- vystřižení j ednoduchého tvaru 
- nalepení vystřiženého tvaru na papír 

Pro metodu pozorování úrovně jemné motoriky žáků ve třídě jsem vybrala výrobu 
jednoduchého výrobku z papíru. Nejdříve jsme si o papíru přečetli v dětské 
encyklopedii ( Říha, 1971, s. 190 ). Hovořili jsme o tom, co všechno děti vedi o papíru 
- z čeho se vvrábí jaké má vlastnosti, jaké znají druhy papíru, podle čeho se jednotlivé 
druhy od sebe liší Ukázali jsme si některé druhy papíru ( barevné papíiy, ubrousek, 
čtvrtka, noviny ). P o u č i l y jsme žáky o bezpečnosti prače pn střihaní papíru nůžkami a 
jeho řezání jídelním nožem. 

S ohledem na časové omezení mého působení ve třídě na jednu vyučovací hodinu 
jsem voma j e d n o d u c h é h o sešitku, který umožňuje splnit všechny cíle mého 
J ^vuuw vyiuu j přesnost pohybu, přiměřenost tlaku ruky na 
' p a p T r Z ^ d p r a v f a t v é r y a pfcsnos, P ^ n i a « p a p t a . R y c h l o s t 
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práce jsem nesledovala, protože testování probíhalo pomocí dělené instruktáže, a ta dítě 
brzdí v práci - čeká na další instrukci, co má dělat dál. 

Pomůcky: 

bílé a barevné papíry, nůžky, jídelní nůž, sešívačka, fixy a pastelky, obyčejná tužka, 
pravítko 

Metodika: 

Dětem jsem ukázala hotový výrobek, který budeme dělat - jednoduchý sešitek. 
Každé dítě dostalo 1 list papíru pro zjišťování vlastností papíru, 1 barevný papír, který 
se použije jako desky budoucího sešitku, a 3 bílé papíry. 
Děti před zahájením práce byly upozorněny na bezpečnost práce a vyzvány k udržování 
pořádku na pracovišti. 
Se zkušebním papírem žáci nejprve zkusili papír trhat, řezat, překládat a přesně 
zarýhnout. 
Potom postupně přeložili a zarýhli barevný papír i bílé papíry. Byli vyzváni k přesnosti 
a pečlivosti. 
Bílé papíry vložili do sebe, barevný papír dali navrch jako obálku budoucího sešitku 
Jednotlivé papíry do sebe měly zapadat co nejpřesněji. 
Žákům jsem připravené sešitky sešila sešívačkou. Je možné sešitky také sešít pomocí 
jehly a nitě. Vtom případě musejí být žáci poučeni o bezpečnosti práce sjehlou a 
provedena náležitá instruktáž. 
Titulní stranu hotového sešitku žáci dle své úvahy výtvarně ozdobili. V horní třetině 
narýsovali tužkou a pravítkem obdélník, sloužící k vepsání jména žáka. Dovnitř sešitku 
je možné narýsovat pomocí obyčejné tužky a pravítka linky. 

Testování se zúčastnilo 18 žáků, z toho 10 chlapců a 8 dívek. Jednotliví žáci pracovali 
pod přiděleným čtyřmístným kódem. Jeho kódování je následující: 

Např. 1231: 

* pořadové číslo (1-10 chlapci, 11-18 dívky ) 
2 pohlaví ( 1 chlapec, 2 dívka ) 
3 hodnocení paní učitelky (1 podprůměrný žák, 2 průměrný, 3 nadprůměrný) 
1 lateralita ( 1 pravák, 2 levák) 

Záky jsem hodnotila pomocí bodů, a to vzestupně na třístupňové škále. Bodu 1 
odpovídal nejhorší výkon, bodu 2 průměrný a bodu 3 výborný výkon. Bodv 
2 jednotlivých sledovaných parametrů jsem sečetla do celkového skóre. Čím vyšší 
bodové ohodnocení, tím lepší výkon žáka. Výkony každého žáka jsem průběžně 
^apisovala do předem připraveného záznamového archu ( viz Tabulka 1 ) podle těchto 

1) Přesnost přeložení papíru a zarýhnutí: 
- ledabylé, nepřesné 
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mírně nepřesné 
- přesné 

2) tlak ruky na papír: 
slabý 

- silný 
přiměřený 

3) Obratnost pohybu: 
- špatná 

dobrá 
velmi dobrá 

4) Koordinace pravé a levé ruky: 
- špatná 

dobrá 
- velmi dobrá 

5) Hotový výrobek: 
- nepříliš hezký 
- hezký 

velmi hezký 

Tabulka 1: Hodnocení úrovně jemné motoriky žáků při práci s papírem 

ŽÁK 
přesnost 
založení a 
zarýhnutí 

tlak 
ruky na 
papír 

obratnost 
pohybu 

koordinace 
levé a 
pravé ruky 

hotový 
výrobek 

CELKOVÉ 
SKÓRE 

1131 

3111 

5121 

J0122 
_11221 

J 3 2 2 l ^ 
J4221 
J5221 
-16231 
J 7 2 3 T ~ 
U 8 2 3 l ~ ^ 
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3.6 Metoda dotazníku 

Na závěr svého šetření jsem se rozhodla zařadit shrnující dotazník, který by zmapoval 
míru participace dětí na prováděných úkolech, skutečnost, jak se jim práce ve 
společných hodinách líbila, které úkoly je bavily, zda mají rádi hodiny pracovních 
činností v rámci školního vyučování, zda navštěvují nějaký kroužek rukodělných 
činností ve volném čase a jestli sami nebo s někým z rodiny doma rádi něco vyrábějí. 

Předtím, než jsem dětem dotazník předložila k vyplnění, jsem jim vysvětlila význam 
jejich odpovědí pro můj výzkum. 

Čas na vyplnění dotazníku byl 30 minut. Žáci dotazník vyplňovali ve třídě za mé 
přítomnosti. Pokud nebylo něco žákovi jasné, mohl se na mě obrátit. Návratnost 
dotazníků byla 100%. Dotazník vyplnilo 16 žáků, z toho 10 chlapců a 6 dívek. 

Při vytváření dotazníku jsem se snažila, aby počet i formulace otázek byly přiměřené 
věku a schopnosti úsudku respondentů. Je proto v maximální míře stručný, jednoduchý 
a co nejvíce srozumitelný. 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

Milý právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny pracovních činností, v níž jsme se věnovali 
práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 

svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 
Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1 • Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

HODNĚ TROCHU NEBAVILO 

2- Napiš prosím, který úkol z Kouzelnické laboratoře se Ti nejvíce líbil: 
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3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

HODNĚ MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

STŘÍHÁM LEPÍM SKLÁDÁM 

6. Máš rád hodiny praktických činností? ANO NE 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? 

CHODÍM NECHODÍM 

8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

ČASTO OBČAS NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

NIKDO TATÍNEK MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
drobek, který se Ti nejvíce povedl: 
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4 V Ý S L E D K Y P R Á C E A J E J I C H H O D N O C E N Í 

4.1 Analýza výsledků nestandardizovaného testového šetření 

Hodnotila jsem úroveň jemné motoriky žáků pomocí nestandardizovaného testování. 
Soustředila jsem se na pozorování úchopu materiálu a pracovních pomůcek, na stříhání, 
přesnost, skládání a překládání papíru, schopnost jemných motorických úkonů a na další 
činnosti. Sledovala jsem přesnost pohybů ruky a schopnost cíleného pohybu, rychlost a 
sílu pohybů ruky, schopnost napodobit pohyb. Zajímalo mne, zda žáci vykonávají 
pohyby koordinované, nadbytečné, chaotické, těžkopádné, neuspořádané, pomalé, 
zbrklé aj. 

Zvolila jsem slovní hodnocení výsledků testování a tabulky, které se mi zdají vhodné 
k posouzení sledovaného stavu jemné motoriky třídy jako celku. 

Děti byly při práci aktivní, spontánně se hlásily k plnění úkolů. Zadání úkolů většinou 
rychle pochopily. Některé chlapce, kteří se projevovali hyperaktivně, bylo nutné 
z důvodu jejich zklidnění a motivování pro další práci více zaměstnat. Jedna dívka 
pracovala opakovaně velmi pečlivě, úhledně a rozvážlivě. Nad splněním úkolu vždy 
přemýšlela, úkol si nejprve rozvrhla. Jeden chlapec se iniciativně hlásil na všechny 
úkoly. 

Úkol 1/ 

Některé děti si podávaly špendlíky levou rukou, jiné si je podávaly i zapichovaly 
jednou rukou. Děti si špendlíky spontánně počítaly. Nejrychlejší byla dívka. 

Obr. 14 Ukol 1 
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Úkol 12) 

Děti se na úkol soustředily. Některé pracovaly rychle. Několik dětí mělo problém 
s koordinací pravé a levé ruky. Nevěděly, jak si mají zorganizovat vyndávání 
připínáčků a jejich odkládání na pracovní desku. Dvě děti si dávaly připínáčky do dlaně 
a až po upozornění je začaly odkládat na stůl. 

Obr. 15 Úkol 2 

Úkol 3/ 

Někdo pracoval ve vzduchu, někdo držel jehlu na lavici a posunoval nit, jeden chlapec 
srovnal na lavici konce nitě, ale jehlu neposunul. Jeden chlapec držel nit ve vzduchu 
s jehlou visící dolů. Práce se mu příliš nedařila. 
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Úkol 12) 

Děti úkol dobře zvládly, ale některé ledabyle - papír do obálky zastrčily tak, že nešla 
zavřít (papír z ní vykukoval). 

Úkol 5) 

Dívky velmi rychlé. Někomu se papír roztrhl, případně natrhl, někdo pracoval ledabyle, 
někdo papír zmuchlal. Jedna dívka pracovala dlouho, ale pečlivě. 

Obr. 18 Úkol 5 
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Obr. 19 

Úkol 14) 

Mnoho dětí nikdy zavírací špendlík nemělo v ruce a nikdy ho neotevíralo ani 
nezavíralo. 
Dětem špendlíky v rukou klouzaly, především chlapcům. 
Dívky byly obratnější než chlapci. Práci jako první dokončila dívka. 

Úkol 7 ) 

Jeden po druhém se vystřídala skupinka šesti dětí, chlapci i dívky. 
Ostatní děti počítaly, kolikrát knihy při jednom pokusu spadnou. 
Chlapec - levák skládal knihy obráceně než děti - praváci. 
Předvedla jsem instruktáž, jak má provedení úkolu vypadat. 
Knihy dětem podkluzovaly, skládaly je různě (hřbety každý jinak, nastojato, naležato ) 

Obr. 28 Ukol 15 
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Úkol 8) 

Jeden chlapec lezl při práci na lavici. 
Děti držely kelímky různým způsobem - palec vně kelímku nebo uvnitř, uvnitř 
ukazovák, někdo držel dva kelímky najednou. 
Děti se na tento úkol hodně soustředily. 

Obr. 21 Ukol 8 

Úkol 9) 

Hoši byli první, pracovali rychle, holčičky pracovaly pečlivě. 
Při práci některé kelímky praskly, protože děti užily větší tlak prstů, než bylo potřeba 
Dívky pověsily mokré utěrky na topení, chlapci si nepořádku na pracovním stole 
nevšímali. 

Obr. 22 Ukol 9 



Úkol 10) 

Děti se ve skupince střídaly po jednom, na úkol se těšily. Ostatním bylo líto, že se 
tohoto úkolu neúčastní. 
Někteří chlapci se hlásili, že už sami někdy žárovku měnili. Chlapcům šel úkol lépe, 
dívky váhaly, místo vyšroubování žárovku utahovaly, používaly obě ruce. Děti dobře 
používaly prsty. Ve všech případech si děti lampičku přidržovaly druhou rukou dole. 
Jeden chlapec - pravák držel lampičku pravou rukou a šrouboval levou. 

Obr. 23 Úkol 10 

Úkol 11) 

Děti měly o tento úkol velký zájem. 
Vybídla jsem děti, aby si krajem na díly předem rozvrhly. 
Některé děti pracovaly velmi rychle. 
Děti držely nůž různým způsobem - jako tužku ( nesprávně ), někdo držel nůž za ostří 
místo za střenku. 
Jedna holčička stejně jako vjiných úkolech pracovala velmi pečlivě, ale zdlouhavě 
Dílky si předem měřila na pídě. 

( 

Obr. 24 Ukol 11 
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Úkol 12) 
Pracovaly dvě skupinky po třech dětech. Někdo kapesník mydlil tím způsobem, že ho 
zmuchlal, někdo ho mydlil rozprostřený na ploše pracovního stolu, někdo mydlil mýdlo 
v dlaních ve vodě a pak pěnu přenášel na kapesník, někdo odíral vlhké mýdlo o 
kapesník a pak jej teprve máčel ve vodě. Jeden chlapec mydlil a namáčel dva kapesníky 
najednou, každý v jedné ruce. 
Všechny děti pracovaly ve vzduchu, nikdo si práci (až na jednoho, který drhnul mýdlo 
o kapesník na stole) nepoložil na pracovní stůl. 

Úkol 13) 
Pracovaly dvě skupinky po třech dětech. Děti kapesníky vymačkávaly ve vzduchu nad 
kbelíkem, u něhož se střídaly. Při ždímání jedna holčička ( Korejka ) pomocí prstů 
dominantní ruky vodu z kapesníku vymačkávala. Jeden chlapec držel kapesník oběma 
rukama a kapesníkem kroutil. 
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Úkol 14) 

Před tímto úkolem jsem zvolala: „ Teď zde mám úkol pro budoucí maminky!" ale 
hlásili se velmi ochotně chlapci, ne dívky, Ty začaly zvedat nepříliš ochotně ruce až na 
mou další pobídku. Celkové skóre přihlášených: 5 chlapců a 1 dívka. 
Chlapci rozepínali oblečení trhem, pracovali na stole, jeden ve vzduchu. Šlo jim to 
dobře, jen jeden měl trochu problémy patenty zapnout. 

Úkol 15) 

Děti připínáčky držely mezi 3.-4. prstem. Někomu dělalo problém připínáček v prstech 
udržet. 
Někdo zapichoval připínáčky špičkou palce, někdo tlakem celého palce. 

Obr. 28 Ukol 15 
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Úkol 12) 

Chlapci drželi při stříhání papír ve vzduchu, dívky jej měly položený na pracovním 
stole. 
Někomu se papír při práci roztrhl nebo natrhl. 
Dívky pracovaly rychleji. 

Úkol 17) 

Všechny děti pracovaly oběma rukama. Někdo si hranol opřel o stůl, někdo pracoval ve 
vzduchu, jeden chlapec vzepřel hranol o svoji hruď. 
Dívky i chlapci byli stejně rychlí i zruční. 
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Úkol 18) 
Zeptala jsem se dětí, zda vědí, jak dříve lidé postupovali, když chtěli něco změřit, např. 
látku - na tržištích, v obchodech. Děti věděly, že používali míru „ palec", ale nevěděly o 
tom, že se používala také míra „píď" a „loket"( tj. tři pídě). 
Pracovaly 4 děti, z toho jeden levák. Naměřily, že obvod školní lavice je 12, 8, 10 a 9 
pídí, každý podle velikosti své ruky a rozpětí prstů. 
Tři děti lavici měřily obracením ruky (zápěstí), iedna dívka přísunem orstů. 

Ukol 19) 
Celkem pracovalo devět dětí. Jedna dívka se zeptala, zda je jedno, kam známky nalepí. 
Děti lepily velmi rychle, aktivně. Bylo patrné, že stím mají zkušenosti - sbírají 
samolepky a lepí si je do samolepkových alb. Jde o častou a oblíbenou činnost dětí na 
prvním stupni ZS. 
Někdo lepil známky pečlivě do rohů obálky, někdo bez rozmýšlení po celé ploše 
obálky. 
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4.2 Analýza výsledků pozorování 

Na úvod jsme si přečetli o výrobě papíru ( Říha, 1971, str. 190 ). Čtení se ujala dívka 
s nejlepším přednesem ( obr. 33 ). Děti na otázku, z čeho se papír vyrábí, odpověděly, 
že z vody, ze dřeva a ze starého papíru, který sbírají v rámci školních akcí do sběru. 
Vyjmenovaly několik možností použití papíru ( knihy, sešity, krabice, puzzle, 
omalovánky ) i jeho druhy ( papírový kapesník, „ piják" v sešitě, krepový papír, 
noviny). O vlastnostech papíru se vyjádřily tak, že se dá mačkat, trhat, je savý, není 
pružný. Říkaly, že se papírem musí šetřit v zájmu ochrany lesů. 

Přesnost založení a zarýhnutí papíru 

Děti zvládaly přeložení papíru bez větších potíží. Pracovaly pečlivě a přesně. Některé 
děti papír přehýbaly na pracovním stole ( obr. 34 ), jiné ve vzduchu ( obr. 35 ) Při 
zarýhnutí přeloženého papíru váhaly, kterou rukou mají papír přidržet a kterou mají 
použít k zarýhnutí. Někdo rýhoval papír celou dlaní, někdo pomocí všech prstů. Jeden 
chlapec papír zarýhnul palcem (obr. 36 ). Někdo papír držel nahoře a někdo dole. 

Obr. 34 Přeložení papíru na pracovním stole 
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Obr. 36 Zarýhnutí papíru palcem 

Zkouška trhání papíru 

Děti si vyzkoušely trhání papíru pomocí rukou. Tomu, kdo papír zarýhnul dostatečně 
silně, šlo trhání podél zarýhnuté osy dobře. Dětem, které papír zarýhly s menší 
intenzitou, se papír trhal a linie nebyla rovná ( obr. 37). 
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Řezání papíru jídelním nožem 

Děti z důvodu bezpečnosti práce řezaly papír jídelním nožem. Dvě z pěti dětí které 
úkol vykonávaly, nevěděly, kterou stranou nože řezat a kde papír přidržovat. Papír se 
dětem většinou trhal ( obr. 38 ) a papír po přeříznutí vypadal nevzhledně. Dětem se 
zdálo obtížnější přeříznutí papíru nožem než jeho přetrhnutí pomocí rukou. 

Obr. 37 Trhání papíru 

Stříhání papíru nůžkami 

Stříhání papíru nůžkami nedělalo dětem potíže. Stříhaly pečlivě, rychle, přesně 
Všechny děti pracovaly tak, že měly papír položený na pracovním stole (obr. 39). 
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Obr. 39 Stříhání papíru nůžkami 

Výtvarné dotvoření výrobku 

Po nastříhání papíru a jeho pečlivém přeložení žáci měli vsunout bílé papíry do 
barevných desek. Některé děti poskládaly přeložené papíry na sebe a vložily je do 
barevných desek. Dělalo jim potíže pochopit, že mají papíry vkládat hrotem k sobě, 
jako je to v běžném sešitě. Při výtvarném dotvoření obálky sešitku se projevila fantazie^ 
zručnost a pečlivost každého z žáků ( obr. 40 ). S narýsováním jmenovky v horní třetině 
obálky neměli potíže. Některé děti jmenovku zahrnuli do výtvarného ztvárnění obálky a 
projevily tak svou výtvarnou představivost. Výsledky kresebného projevu byly u 
některých dětí, zvláště u chlapců, podprůměrné. Jeden chlapec s podprůměrnou kresbou 
nenarýsoval jmenovku. 

Obr. 40 Výtvarné dotvoření výrobků 

Výstavka všech výrobků 

Po skončení práce jsme si z hotových výrobků udělali výstavku ( obr. 41 ). Děti byly 
se svojí prací spokojené. Některé děti nestihly ve vyměřeném čase svůj výrobek 
dokončit Slíbily, že práci dokončí ve svém volném čase doma. 
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Obr. 41 Hotové výrobky 

Tabulka 2: Výsledky pozorování žáků při praktické činnosti - práci s papírem 

ŽÁK 
přesnost tlak obratnost koordinace hotový CELKOVÉ 

ŽÁK založení a ruky na pohybu levé a výrobek SKÓRE 
zarýhnutí papír pravé ruky 

1131 2 3 3 3 2 13 
2121 2 3 2 3 2 12 
3111 2 3 3 2 1 11 
4112 2 1 2 2 1 8 
5121 3 3 3 3 3 15 
6121 3 2 2 2 2 11 
7121 2 2 2 2 2 10 
8111 1 2 2 2 1 8 
9121 3 3 3 3 2 14 

10122 2 1 2 2 1 8 
11221 2 1 2 3 2 10 
12231 3 3 3 3 3 15 
13221 3 1 2 3 1 10 
14221 3 1 3 3 2 12 
15221 3 1 2 2 2 10 
16231 3 1 3 3 3 13 
17231 2 3 3 3 3 14 
18231 3 3 2 3 2 13 

Minimální možný počet dosažených bodů: 5 
Průměrný možný počet dosažených bodů: 10 
Maximální možný počet dosažených bodů: 15 
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Testováním metodou pozorování jsem dospěla k zajímavým zjištěním: 

Chlapci dosáhli celkového skóre v průměru 11 bodů (13, 12, 11, 8, 15, 11, 10, 8, 14 a 
8). 

Dívky dosáhly celkového skóre v průměru 12 bodů ( 10, 15, 10, 12, 10,13, 14 a 13 ). 

Dívky se projevily jako motoricky obratnější než chlapci. 

Chlapci i dívky dosáhli v testu jemné motoriky nadprůměrných výsledků. To odpovídá 
tvrzení paní učitelky, že jde o třídu nadprůměrně šikovných dětí. 

Bodový rozsah celkového skóre pro porovnání s hodnocením dětí paní učitelkou: 

Dosažené celkové skóre: 

Do 9 bodů ... podprůměrný žák 

10-12 bodů ... průměrný žák 

13-15 bodů ... nadprůměrný žák 

Hodnocení paní učitelkou: 

1 ... podprůměrný žák 

2 ... průměrný žák 

3 ... nadprůměrný žák 

Tabulka 3: Srovnání hodnocení paní učitelky s dosaženými výsledky 

Hodnocení žáků paní 
učitelkou 

Dosažené celkové skóre při 
práci s papírem 

Tomu odpovídá 
hodnocení paní 
učitelky 

3 13 3 
2 12 2 
1 11 2 
1 8 1 
2 15 3 
2 11 2 
2 10 2 
1 8 1 
2 14 3 
2 8 1 
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2 10 2 
3 15 3 2 10 2 
2 12 2 
2 10 2 
3 13 3 
3 14 3 
3 13 3 

Srovnáním hodnoceni jemné motoriky de« podle paní nři,e|k y a 

závěrům: " " " ' > Í S < ™ « > T ' 2 

1/ Podprůměrní žáci: 

Podle hodnocení paní učitelky: 3 žáci 

Podle výsledků testu: 2 žáci (oba dosáhli 8 bodů ) 

Jeden žák hodnocený paní učitelkou jako podprůměrný dosáhl průměrného výsledku 11 

2/ Průměrní žáci: 

Podle hodnocení paní učitelky: 10 žáků 

Podle výsledků testu: 7 žáků 
Dva žáci hodnocení paní učitelkou jako průměrní dosáhli nadprůměrných výsledků ( 14 
a 15 bodů). 

Jeden žák hodnocený paní učitelkou jako průměrný dosáhl podprůměrného výsledku ( 8 
bodů). 

3/ Nadprůměrní žáci: 

Podle hodnocení paní učitelky: 5 žáků 

Podle výsledků testu: 5 žáků 

4.3 Analýza dotazníkového šetření 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 16 žáků. Z nich 14 odpovědělo, že se jim práce 
v Kouzelnické laboratoři líbila hodně, 1 trochu a 1 neodpověděl. Nejvíce se dětem líbilo 
zapichování špendlíků do korkové tabule ( 7 dětí), naplňování kelímků vodou ( 2 děti) 
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a modelování ( 2 děti ), dále šroubování žárovky, navlékání jehly, namáčení kapesníků a 
dávání papíru do obálky ( po 1 dítěti ). Jeden žák napsal, že se mu líbilo všechno. 15 
žáků odpovědělo, že je společné vyrábění z papíru bavilo hodně, 1 se k otázce 
nevyjádřil. Nejraději děti papír skládají ( 10 ), stříhají ( 3 ) a lepí ( 2 ), 1 žák 
neodpověděl. 13 žáků odpovědělo, že má rádo hodiny praktických činností, 1 ne a 2 
žáci neodpověděli. Dle šetření 7 žáků navštěvuje některý z kroužků rukodělných prací, 
9 žáků do kroužku rukodělných prací nechodí. Nejčastěji žáci uvedli kroužek keramiky 
( 4 ) a výtvarné výchovy (2 ), 3 žáci se konkrétně nevyjádřili. 9 žáků se občas věnuje 
rukodělné činnosti doma, 6 často a 1 se nevěnuje. Nejčastěji si děti doma vyrábějí samy 
( 11 ), s tatínkem ( 8 ), maminkou ( 3 ) nebo bratrem ( 1 ). Několik dětí uvedlo u této 
otázky více odpovědí. 

Z odpovědí vyplývá, že se žákům testování i práce s papírem převážně líbilo. Bavily 
je různé testové úkoly. Při práci s papírem výrazně upřednostňují skládání. Převážná 
většina má ráda hodiny praktických činností. Většina dětí nechodí ve volném čase do 
kroužku rukodělných prací, ale věnují sejí doma, nejčastěji samy nebo s tatínkem. 

4.4 Ověření hypotézy 

Hypotézu jsem ověřovala v jedné třídě 2. ročníku základní školy, což považuji 
vzhledem k rozsahu bakalářské práce za dostatečné. Jedná se tedy pouze o orientační 
šetření. Pro detailní analýzu a výzkum problematiky by bylo nutné šetření rozšířit. 

Předpoklad, že diagnostickými metodami testování a pozorování je možné zjistit 
úroveň jemné motoriky žáků ve třídě a zaměřit se na možnosti jejího zlepšení při tvorbě 
třídního vzdělávacího programu, byla potvrzena. V závěru šetření se ukázalo, že 
podobný výzkum v rámci třídy odhalí nedostatky v jemné motorice některých žáků a 
vytvoří tak podmínky pro individuální přístup k žákům a záměrný rozvoj motorických 
dovedností dětí v rámci praktických činností. 
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ZÁVĚR 

Záměrem mého šetření bylo zjistit úroveň jemné motoriky dětí mladšího školního 
věku ve vybrané třídě 1. stupně základní školy s cílem přispět k tvorbě třídního 
vzdělávacího programu. Použila jsem diagnostickou metodu testování a pozorování. Pro 
zjištění názorů dětí na zařazené činnosti, oblíbenost praktických činností a jejich 
zkušenosti snimi jsem použila metodu dotazníku. Vytvořila jsem vlastní 
nestandardizovaný test sloužící pro konkrétní šetření stavu jemné motoriky žáků a 
závěrečný shrnující dotazník pro zjištění jejich motivace při praktických činnostech. 

Celé šetření jsem zaměřila na zjištění stavu jemné motoriky a zájmu žáků o praktické 
činnosti s přírodními a technickými materiály. Stěžejním úkolem bylo zjistit stav jemné 
motoriky žáků ve třídě jako celku a získat tak podklady pro tvorbu třídního 
vzdělávacího programu. 

Z provedeného šetření vyplynulo, že ve sledované třídě existují rozdíly v úrovni 
jemné m o t o r i k y jednotlivých žáků a že je potřeba se zaměřit na její zlepšení vhodným 
podporováním jejího rozvoje tvořivou činností při vyučování, zvláště však v hodinách 
praktických činností, které mohou velmi kladně ovlivnit motorické dovednosti žáků. 

Pomocí metod testování a pozorování jsem zjistila, že v této třídě jsou žáci velmi 
aktivní, otevření plnit zadané úkoly, pozitivně naladění. Někteří chlapci jsou stále hraví, 
mají problémy se soustředit, vykazují rysy hyperaktivity. Dívky se jako celek jeví 
motoricky vyspělejší než chlapci. 

Z analýzy výsledků pozorování vyplynulo, že rozsah dosažených bodů při práci s 
papírem byl u chlapců větší ( 8 - 1 5 bodů ) než u dívek ( 1 0 - 1 5 bodů ). Důvodem 
může být celková nezralost některých chlapců, nesoustředěnost a hyperaktivita. Děvčata 
dosahovala vyššího bodového skóre a jevila se jako vyrovnanější skupina. Potvrdil se 
obecný předpoklad, že dívky bývají ve vývoji rychlejší než chlapci. Žáci hodnocení 
paní učitelkou jako nadprůměrní dosáhli i při testování všichni nejvyššího bodového 
ohodnocení. Ukazuje se, že nadprůměrně šikovné děti jsou schopné podávat stabilně 
dobré výkony a uplatnit své schopnosti a dovednosti ( potvrdit své kvality). 

Z porovnání výsledků nestandardizovaného testování a pozorování s hodnocením 
paní učitelky, jak se jí žáci jeví při běžné vyučovací hodině, se ukázalo, že výsledky 
obou přístupů se velmi podobají. Domnívám se, že pedagog může udělat pedagogickou 
diagnózu při běžné práci ve své třídě, aniž by měl k dispozici testy. Musí však mít 
příslušné kompetence ke zvládnutí pedagogické diagnostiky, vědět, čeho si všímat, 
např. jakým způsobem dítě uchopuje předměty, jak se chová v určité situaci, které 
činnosti upřednostňuje, kterým se vyhýbá apod. 

Činnosti, které děti v běžném životě dělají, a tudíž je znají, vykonávaly bez větších 
problémů např lepení samolepek, šroubování žárovky, práce s modelovací hmotou, 
stříhání papíru nůžkami. Neměly problémy s koordinací pravé a levé ruky, dobře 
pracovaly s papírem - přeložení a zarýhnutí papíru, stříhání podél přeložení. Při 
vykonávání jednotlivých úkolů byly aktivní, snaživí a většinou i pečliví. V pečlivosti a 
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přesnosti provedené práce vynikaly dívky. Někteří chlapci měli při plnění úkolů 
problémy s obratností ruky a jemnou motorikou, např. při navlékání nitě do jehly a 
zavírání spínacích špendlíků. 

Snažila jsem se úkoly vymyslet tak, aby probíhaly zábavnou formou, aby děti 
jednotlivé činnosti bavily a líbily se jim. Také si mohly vzápětí prohlédnout výsledky 
své práce a porovnat je se spolužáky. Děti se hromadně a aktivně zapojovaly do 
jednotlivých činností a bylo vidět, že je práce na úkolech baví. Při úkolech zaměřených 
na rychlost se vzájemně povzbuzovaly. Vzhledem ktomu, že se žákům prováděné 
činnosti líbily, je důvod v nich i nadále pokračovat, a tím přispívat k rozvoji a 
procvičování jemné motoriky všech žáků ve třídě. 

Získané výsledky byly dány k dispozici paní učitelce a budou použity při tvorbě 
třídního vzdělávacího programu sledované třídy. 
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(i) 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

Milý .Kí/BíJ. právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumám, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

HODNĚ) TROCHU NEBAVILO 

2.^Napiš, prosím který úkol z Kouzelnické laboratoře se Ti nejvíce líbil: 
Zh..L.kiBtLQ..JM..ÁWL.Z№.m&. 1.DLJ.n..L 

3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejmene: 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

HODNĚ) MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

STŘÍHÁM\ LEPÍM SKLÁDÁM 

6. Máš rád hodiny praktických činností? Í A N o \ 
V NE 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? 

CHODÍM (NECHODÍM) 
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8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

(ČASTO) OBČAS NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

(NIKDO) TATÍNEK MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 

44 



© 
DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

Milý I^^.^C.Xl.ůI^právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumám, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

^HODNP TROCHU NEBAVILO 

^ ^ M ú k o l z Kouzelnické laboratoře se Ti nejvíce líbil: 

3. v Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 
(HQDNĚI MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

/STŘÍHÁM] LEPÍM SKLÁDÁM 

6. Máš rád hodiny praktických činností? C4NO] N E 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? 

CHODÍM {NECHODÍM] 
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8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

p s ) NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

NIKDO ^TATÍNEK} MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

l̂ L Po^ud^^pma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 
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© 
DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

pt P f j 
Milý i..'v;....!ří , právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 

činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

JHODNĚ^ TROCHU NEBAVILO 

í Ž Ě c J S ^ ^ . . Ě É / v z l T t Š ť l a b o r a t o ř e s e T i n e j v í c e l í b i l : 

3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

^ H O D ^ ) MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

STŘÍHÁM LEPÍM ^ SKLÁDÁM^) 

6. Máš rád hodiny praktických činností? ^^ANČP) jyg 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtv 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? výtvarný 

CHODÍM 1^ECHODÍM^ 
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8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

OBČAS NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

NIKDO ^TATÍNEK) MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 



0 
DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

Milý , právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

(HODNĚ^) TROCHU NEBAVILO 

2. Napiš p r o s í n y úkol z Kouzelnické laboratoře se Ti nejvíce líbil: 

Napiš také, který úkol se Ti líbil nejmene: 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

(HODNĚ]) MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

STŘÍHÁM LEPÍM (SKLÁDÁM^ 

6. Máš rád hodiny praktických činností? £ANOj> NE 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? ' y 

CHODÍM (NECHODÍM^) 
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8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

NIKDO (TATÍNEK) MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 

ČASTO NE VĚNUJI 
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DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 
/ 

Milý J O M J M právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

HODNĚ TROCHU NEBAVILO 

2. Napiš prosím, který úkol z Kouzelnické laboratoře se Ti nejvíce líbil-

3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

HODNĚ MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

STŘÍHÁM LEPÍM SKLÁDÁM 

6. Máš rád hodiny praktických činností? ANO jyjr 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, vvtv 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? ' ™ v a r n y 

CHODÍM NECHODÍM^ 
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8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

N I K D O j TATÍNEK MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 

OBČAS NEVĚNUJI 



DOTAZNÍK PRO ZAKY 

Milý .. m.túzn , právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

H O D N E \ TROCHU NEBAVILO 

g š ^ g o s í m k^erý úM^zKojizelnické laboratoře se Ti nejvíce líbil 

3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 

2. 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

(HODNĚ) MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

'STŘÍHÁM; LEPÍM SKLÁDÁM 

óTKflasT:ad"hodiny praktických činností? ANO NE 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? 

c h o d í m ( n e c h o d í i 

AI 



8. ̂ o k i j ^ ^ h o ^ ^ do^ rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

ČASTO OBČAS 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

TATÍNEK MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11 J P o ^ ^ g ^ o m ^ ^ č í m zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 

> NEVĚNUJI 

NIKDO1 



© 
DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

Milý .HPMTrtt , právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

( HODNĚ ) TROCHU NEBAVILO 

I S S ^ / ^ L ! ! 0 ! ! 2 " laboratoře se T i ne jv í ce líbil: 

3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

HODNÉ j MALO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? ^ 

STŘÍHÁM LEPÍM ( SKLÁDÁM ) 

6. Máš rád hodiny praktických činností? (f ANO") jyg 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika výtvarnv 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? ' y 

/ 

/ CHODÍM \ NECHODÍM 
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8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 
KfMWM 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

ČASTO ( S ^ j ) NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

^^NIKDO^^^TATÍNEK^I MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠ(BRATÍ)NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 

LOUTKY 
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o/JL ir<2 

DOTAZNÍK PRO ZAKY 

Milý —wM.LIJi? právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

1 TROCHU NEBAVILO HODNĚ v 
2. Napiš prosím, který úkol z Kouzelnické laboratoře se Ti nejvíce líbil: 

3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

(HODNĚ \ MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

STŘÍHÁM (LEPÍM SKLÁDÁM 

6. Máš rád hodiny praktických činností? ( ANO) NE 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? 

CHODÍM / NECHODÍM 
> 



8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

ČASTO) OBČAS NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

ÍÍIKDO) TATÍNEK MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11 /Pokud^e doxn^něčú :áš (sám nqbcvs někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 



® 
DOTAZNÍK PRO ZAKY 

Milý ^ k j m J ť . . právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

. f*ř 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

TROCHU NEBAVILO 

3. , Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 
...MLC. 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

GK)1)N1T) MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

STŘÍHÁM ( LEPÍM \ SKLÁDÁM 

6. Máš rád hodiny praktických činností? QANO~J NE 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? 

(jCHODÍM^ NECHODÍM 
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8. ^ o ^ i ^ d v i d í š dj^ ^krp^žku ^.i^codělných prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

ČASTO ( ^ O B Č A S J ) NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

MKDO \ TATÍNEK MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 

44 



W f 

DOTAZNÍK PRO ZAKY 

Milý F.RáKi.d.24.0.iré, právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

(HODNĚ) TROCHU NEBAVILO 

2. „ Napiš prosím, který úkoF z Kouzelnické laboratoře se Ti nejvíce líbil: i. » /A * J r t * f • i 1 .* '-— ** 
. . i . ! r :J j . t . . jv. J . . . . Á . .ť: . i í . . . . k ' . . .V.. iř 

3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

/HODNÉ) MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

STŘÍHÁM LEPÍM ^ K K Á D Á ^ 

6. Máš rád hodiny praktických činností? (ANO) NE 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? 

CHODÍM (NECHODÍMj 
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8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

ČASTO (ÓBČAS) NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

vNlkjDO TATÍNEK MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 

44 



<s> 
DOTAZNÍK PRO ZAKY 

M i p r á v ě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

HODNĚ TROCHU) NEBAVILO 

2. Napiš, prosím, . který úkol z Kouzelnické laboratoře se Ti nejvíce líbil: 
.$aváai:..PAPLRU.№..Q%A%.M. 

3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 
..NIM 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

HODNĚ) MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

STŘIHÁM LEPÍM I^KLÁD/ 

6. Máš rád hodiny praktických činností? {ANO) NE 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? 

NECHODÍM 
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8. Pokud chodíš' do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 
ĎALQ.VANl 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

ČASTO ČOBČASN NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

m o ) TATÍNEK MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se^doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 
Vifí,A3 í t \ 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 
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© 
DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

MilA Ě & B i U M & O . , právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

(HODNĚ) TROCHU NEBAVILO 

2. lNapiš prosím, kteiý úkol » z Kouzelnické laboratoře .se Ti nejvíce líbil: 
..P.L OBALY. M ..O.O.. m 3. mMKY.... ÁR&MŮUJCY. 

3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

(HODNÉ) MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

STŘÍHÁM LEPÍM CSKLADAM) 

6. Máš rád hodiny praktických činností? (ÁNC£) n e 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? 

(CHODÍM) NECHODÍM 



8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 
. . . J C E R / t t t l K A 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

( S l S T O ) OBČAS NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

CNIKDQ) TATÍNEK MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 
LQ.V.TXY 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 



' f b ) 

DOTAZNÍK PRO ZAKY 
• . i 

Milý právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

(^HODNĚ^) TROCHU NEBAVILO 

2. Napiš prosím, který úkol z Kouzelnické/laboratoře se Ti ''nejvíce líbil: 
m t M . E c i . k u , 

3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

<č 
HODNĚ ) MALO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

STŘÍHÁM LEPÍM (SKLÁDÁM^ 

6. Máš rád hodiny praktických činností? QANCT) NE 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? 

CHODÍM (NECHODÍM^) 
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8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

ČASTO C OBČAS J NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

NIKDO ^TATÍNEK^ (^MAMINKA} BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 

k Y1 ' i \ V . 
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DOTAZNÍK PRO ZAKY 

MilA . M I Z . . . právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

^HODNĚT) TROCHU NEBAVILO 

2 v ^ n f e / y i k ? e l n i c k é I a b o r a t o ř e s e 1 1 nejvíce líbil: 

3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

SHODNE) MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

STŘÍHÁM LEPÍM (SKLÁDÁM 

6. Máš rád hodiny praktických činností? (AN§) NE 

7. Chodíš do nějakého kroužku ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? J 

(CHODÍM) NECHODÍM 



8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

ČASTO (QBČAS) NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

(NIKQQ> (^ATÍNEK) MAMINKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 

44 
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DOTAZNÍK PRO ZAKY 

právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

TROCHU NEBAVILO 

2. Napiš prosím, který úkol z Kouzelnické laboratoře se Ti nejvíce líbil: /p/pflSfiA 

3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

H C ^ Ě MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

STŘÍHÁM LEPÍM S K ^ J Í Á M 

6. Máš rád hodiny praktických činností? ANO 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 
kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? 

CHC^ÍM NECHODÍM 
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8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

CMTO OBČAS NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

NIKDO T ^ J ^ E K M^I^NKA BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 

** \ň) IP 
m . 

M/RŮBĚT 

f Y* 
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© 
DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

Mity..XX...., právě se Ti dostává do ruky dotazník, který se týká naší 
činnosti v Kouzelné laboratoři a také hodiny tvořivých činností, ve které jsme se 
věnovali práci s papírem. 

Odpověz mi prosím na několik otázek. Zajímá mne, jak se Ti práce v našich 
společných hodinách líbila a zda rád něco vyrábíš i ve svém volném čase. 

Tvé odpovědi mi pomohou ve zkoumání, a proto prosím odpovídej na otázky podle 
svého vlastního uvážení. 

Jak na to? 

Pozorně si přečti každou otázku a pak vyber jednu odpověď, která nejlépe odpovídá 
tomu, co si o tom myslíš. 

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku a přeji hezký den. 

Radana Morkovinová 

1. Bavilo Tě pracovat v Kouzelnické laboratoři? 

^HODNĚ) TROCHU NEBAVILO 

2. Napiš prosím, který úl>ol z Kpuzelnické laboratoře se Ti nejvíce líbil: 

3. Napiš také, který úkol se Ti líbil nejméně: 
SU.I..G. 

4. Jak Tě bavilo naše společné vyrábění z papíru? 

(HOPNE) MÁLO NEBAVILO 

5. Co nejraději děláš s papírem? 

„STŘÍHÁM LEPÍM Q K L Á D Á M } 

6. Máš rád hodiny praktických činností? ( J n ^ ) NE 

7. Chodíš do nějakého kroužku, ve kterém sám něco vytváříš ( keramika, výtvarný 

kroužek, modelářství, kroužek ručních prací)? 

CHODÍM (NECHODÍM) 
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8. Pokud chodíš do kroužku rukodělných prací, napiš prosím, do jakého: 

9. Věnuješ se doma ve svém volném čase nějaké rukodělné činnosti? 

ČASTO (OBČASÍ NEVĚNUJI 

10. Pokud doma něco vyrábíš, napiš prosím, kdo Ti pomáhá: 

(ŇIKDG) (TATÍNEK) (MAMINKA^ BABIČKA 

DĚDEČEK STARŠÍ BRATR NEBO SESTRA TETA NEBO STRÝC 

11. Pokud se doma něčím zabýváš (sám nebo s někým z rodiny), napiš prosím, o co jde: 

Pokud chceš, nakresli činnost, kterou nejraději děláš ve svém volném čase, nebo 
výrobek, který se Ti nejvíce povedl: 

Ústřední knih.Pedf UK 

2592101312 
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