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Anotace

Bakalářská  práce  se  zabývala  narušenou  komunikační  schopností  u  dětí

předškolního věku. Práce byla rozdělena na dvě části.  Kapitoly teoretické části  byly

zaměřeny  na  specifika  dětí  předškolního  věku  –  tělesný  vývoj,  vývoj  verbálních

dovedností,  motorické dovednosti.  Jedna z hlavních kapitol se věnovala jednotlivým

narušeným komunikačním schopnostem, které byly v práci dále popsány. Další kapitoly

byly  zaměřeny  na  diagnostiku  a  terapii  vybraných  narušených  komunikačních

schopností. Poslední kapitola z teoretické části se věnuje specifikům grafomotoriky u

dětí s narušenou komunikační schopností. Praktická část byla založena na kvalitativním

výzkumu,  který  byl  zaměřen  na  porovnání  grafomotoriky  u  dětí  s  narušenou

komunikační  schopností  a  u  dětí  intaktních.  Cílem  výzkumu  bylo  zjistit,  jaké  jsou

rozdíly  v  provedení  jednotlivých  grafomotorických  prvků  a  jaké  jsou  rozdíly  v

hygienických  návycích  při  grafomotorice  u  dětí  intaktních  a  dětí  s  narušenou

komunikační schopností.
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předškolní  věk,  narušená  komunikační  schopnost,  grafomotorika,  terapie,  
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Annotation

The bachelor thesis deals with communication disorder at pre-school children.

The  thesis  is  divided  into  two  parts.  The  theoretical  chapters  focus  on  pre-school

children  specifics  –  physical  developement,  developement  of  verbal  skills,  motory

skills. One of the main chapters is devoted to disorder of communication skills, which

is  decribed further.  The other  chapters  focus  on  diagnostics  and therapy of  chosen

communication  skills.  The  last  theoretical  chapter  deals  with  specifics  of

graphomotorics at children with communication impairment. The practical part is based

on quantitative research which is focused on comparism of graphomotorics at children

with affected communication skill and intact children. The aim of the research is to find

out what are the differences in execution of individual graphomotorical elements and

what are the differences in hygiene habits during graphomotorics at intact children and

at children with communication skills disorder. 

Key words

pre-school  age,  communication  skills  disorder,  graphomotorics,  therapy,  
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Úvod

Předškolní věk je velmi důležité životní období. Dítě se odpoutává od své rodiny

a začíná  poznávat  svět.  S  poznáváním souvisí  rozvoj  a  zdokonalování  jednotlivých

dílčích  funkcí:  zrakové  vnímání,  sluchové  vnímání,  orientace  v  prostoru,  sociální

dovednosti,  předmatematické  představy,  hrubá  a  jemná  motorika,  řeč.  V  období

předškolního věku velice jasně vnímáme souvislost  mezi  hrubou motorikou,  jemnou

motorikou a řečí.  Jejich  úroveň a případné nedostatky či  kvality se mohou projevit

v grafomotorických  dovednostech,  právě  grafomotorika  tak  může  být  dobrým

diagnostickým vodítkem.

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zaměřit na porovnání grafomotoriky

u předškolních dětí s narušenou komunikační schopností a předškolních dětí z intaktní

společnosti.  Bakalářská  práce  je  rozdělena  na  dvě části  –  teoretickou a empirickou.

Kapitoly v teoretické části jsou kompilací odborných knih zaměřených na předškolní

věk, grafomotoriku, druhy narušených komunikačních schopností a jejich diagnostiku

a terapii.  Teoretická část je východiskem pro část empirickou.  Výzkumný projekt  se

opírá o kvalitativní výzkum, který je postaven na analýze pracovních listů, kazuistikách

a aktivním pozorování vybraných klientů (dětí).

Cílem  bakalářské  práce  bylo  analyzovat  rozdíly  v  grafomotorice  u  dětí

předškolního věku z intaktní společnosti a předškolních dětí s narušenou komunikační

schopností.  Výzkum  se  opírá  především  o  analýzu  pracovních  listů.  Na  základě

sledování  dílčích  cílů  má  bakalářská  práce  najít  odpověď  na  stanovené  výzkumné

otázky: Jaké jsou obsahové rozdíly ve vypracovaných listech u dětí intaktních a u dětí s

narušenou  komunikační  schopností?  Jaké  jsou  rozdíly  v  osvojených  hygienických

návycích při grafomotorických činnostech u jednotlivých dětí?
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 1 Teoretická část

 2 Specifika předškolních dětí

Výstižně vystihuje období předškolního věku tato věta: „Nic si nedělejte z toho,

že  nikdy  neposlouchají,  co říkáte,  zamyslete  se nad tím,  že  vás  neustále  pozorují.“

(Fulghum in  Janošová  2008,  s.  12).  O  předškolním věku  lze  hovořit  v  souvislosti

s docházkou do mateřské školy. Ve třech letech se ukončuje velká etapa toho, co se dítě

od narození  naučilo,  jsou  to  první  kroky a  schopnost  samo se  pohybovat,  samo se

vyjadřovat. Předškolní věk se tedy neukončuje fyzicky, ale sociálně. Dítě získává novou

sociální roli školáka, a tím se ukončuje předškolní období. Zisk sociální role školáka

souvisí s uvolňováním vazby na rodinu. Dítě se do značné míry od rodiny odpoutává a

vytváří si nové vztahy ke svým vrstevníkům (Vágnerová 2012, s. 177).

 2.1 Tělesný vývoj

V období  předškolního  věku  se  jednotlivé  tělesné  proporce  mění.  Zpravidla

platí, že v tomto období jsou děvčata menší a lehčí. Dochází ke změně v oblasti trupu.

Trup mění svůj tvar a postupně se zplošťuje. Hrudník se stává výraznější a odděluje se

od břicha. Změna nastává také v poměru mezi tukovou a svalovou tkaní. Svalová tkáň

přibývá a tuková spíše ubývá. Tělo se celkově protahuje a horní i dolní končetiny se

prodlužují. Pro správný tělesný vývoj existuje orientační test, tzv. Filipínská míra. Tento

test  správného  tělesného  vývoje  vychází  z  poměru  délky  paže  a  velikosti  hlavy.

Testování probíhá tak,  že dítě by si mělo paží přes vzpřímenou hlavu dosáhnout na

ucho. Tělesné dispozice v předškolním věku silně ovlivňují postavení dětí v kolektivu.

Statnější děti mají v dětské skupině lepší pozice a často se dostávají do vedoucí role. Se

zdárným tělesným vývojem pojíme také schopnost dětí být dobře pohyblivé a obratné.

Tyto  dovednosti  dále  souvisí  se  sebeobsluhou  dítěte  a  prvními  náznaky  budování

samostatného a schopného jedince (Říčan 2014, s. 120).
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 2.2 Poznávací procesy v předškolním věku

Pro poznávací procesy v předškolním věku je typická nedostatečná flexibilita,

nepřesnost  a  prelogičnost.  Poznávací  procesy  jsou  ovlivněny  egocentrismem,  který

zkresluje  veškeré  získané  informace.  Poznávání  dětí  je  výrazně  ovlivněno  jejich

vlastními pocity. Pod vlivem egocentrismu není dítě schopno přijmout možnost plurality

názorů.  Dalším znakem poznávání  světa je fenomenismus, kdy dítě ulpívá na určité

podobě  světa  a  nelze  mu  ji  vyvrátit.  Právě  to  souvisí  s  nedostatečným  logickým

uvažováním.  Pro  děti  v  tomto  vývojovém stádiu  je  typické  magické  interpretování

světa. Děti si okolnosti a děje kolem sebe vysvětlují pomocí své fantazie a chybí jim

jasná hranice  mezi  skutečností  a  výplodem dětské  mysli  (Vágnerová 2012,  s.  179).

V tomto  věku  si  dítě  vytváří  konfabulace  –  mísí  realitu  s fantazií  –  a  věří  v  ně.

Konfabulaci  lze  nazývat  také  jako bezděčnou  lež  (Říčan  2014,  s.  124).  Zároveň  je

fantazie u dětí velmi důležitá pro celkovou citovou rovnováhu. Pomocí fantazie se dítě

vyrovnává s tlakem okolního prostředí, slouží mu k relaxaci (Vágnerová 2012, s. 177).

Pro myšlení dětí je charakteristická antropomorfní představa o světě, v níž dítě přikládá

vlastnosti  živých  tvorů  neživým  věcem  (sluníčko  se  směje,  mrak  se  zlobí).

Antropomorfismus je typický i přesto, že dítě chápe rozdíl mezi živým a neživým. Toto

chápání světa dětem pomáhá porozumět jednotlivým fyzikálním dějům a snáze se v nich

orientovat.

V souvislosti s fantazií nesmí být opomenuta důležitost pohádky v předškolním

věku. Pohádka je dětem blízká svou časovou neurčitostí (bylo jednou jedno království),

citovou hloubkou a jasným vymezením dobra a zla. Právě ono vymezení dobra-zla a

určené  hranice  mezi  dobrým  a  špatným  chováním  jsou  u  dětí  tohoto  věku  velmi

důležité. Pohádka je pro děti dobře srozumitelná, protože se v ní využívají jednoduché

popisy. Důležitost pohádky spočívá v tom, že dítě se jejím prostřednictvím vyrovnává se

svými problémy a obavami (Říčan 1990, s. 132).

 Nedokonalé vnímání dokládá fakt,  že dítě  není  schopno vnímat objekt  jako

celek  složený  z  detailů.  Dítě  v  předškolním  věku  není  schopné  jednotlivé  znaky

diferencovat. Zároveň nedokáže pochopit vztahy mezi jednotlivými detaily. Pokud na
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objekt dítě reaguje, tak z důvodu jednoho nápadného znaku (výrazná barva) nebo je

objekt lákavý z hlediska jeho potřeby (Vágnerová 2012, s. 177). Dá se říci, že poznávací

procesy u dětí  předškolního věku nejsou plně funkční. Příkladem může být Piagetův

pokus s korálky. Piaget dal do krabice 20 korálků. Všechny byly ze dřeva a lišily se

barvou,  byly  hnědé  a  bílé.  Předškolní  děti  na  otázku,  zda  je  víc  dřevěných  nebo

hnědých, odpovídaly nesprávně a chybovaly.  Tvrdily,  že hnědých korálků je víc. Na

zmíněném příkladu bylo jasně vidět,  že děti  nejsou schopny porovnávat  více  znaků

sledovaného objektu (Vágnerová 2012, s. 177).

 2.3 Vývoj verbálních dovednosti

Na vývoj verbálních dovedností má největší vliv prostředí, ve kterém dítě žije.

Komunikační  schopnosti  nejprve  výrazně  ovlivňuje  blízká  rodina.  Se  správným

vývojem řeči souvisí dostatečná sociální stimulace. Mluva se u dětí rozvíjí na principu

nápodoby dospělých jedinců. Nápodoba probíhá na principu selekce, to znamená, že

děti napodobují jen části vět, které obsahují pro ně nové slovo či nová slovní spojení. Za

počátek  komunikace  lze  považovat  novorozenecký  křik.  Dále  dítě  propojuje  své

zvukové  projevy s  pohybem a  dává  svému  okolí  najevo  pocity  libosti  či  nelibosti.

Postupně se řeč stává prostředkem v komunikaci a nástrojem myšlení. Propojení řeči

a myšlení  je  individuální,  ale  dochází  k  němu  zhruba  kolem  druhého  roku  dítěte.

Období, kdy se řeč nejvíce rozvíjí, je mezi třetím a čtvrtým rokem věku dítěte. Správný

vývoj  řeči  je  ovlivněn  motorikou,  vnímáním  a  podnětným  sociálním  prostředím

(Bednářová aj. 2015, s. 28). Na rozvoji řeči má velký podíl zrakové vnímání. Pomocí

zraku dítě nejprve odezírá a následně si tím osvojuje artikulaci, v počátku také každé

slovo spojuje s konkrétním objektem. Vývojové fáze řeči lze dělit do několika skupin:

foneticko-fonologická,  morfologicko-syntaktická,  lexikálně-sémantická  a  pragmatická

(Bednářová aj. 2015, s. 29).

Foneticko-fonologická  skupina  zahrnuje  sluchové  rozlišování  hlásek  a

výslovnost.  Dítě by mělo být schopno rozlišit  ze zvuků kolem sebe hlásky rodného

jazyka. Tato schopnost se objevuje mezi šestým a osmým měsícem. Kolem tří let je dítě

schopno  artikulovat  jednoduché  hlásky,  např.  B,  P,  M,  T,  D,  N,  po  skupině
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jednoduchých  hlásek  se  dítě  učí  složitější  hlásky,  např.  R,  Ř,  Z,  S,  C,  Ž,  Š,  Č

(Bednářová aj. 2015, s. 29).

Morfologicko-syntaktická  skupina  obsahuje  používání  slovních  druhů,

tvarosloví. Bednářová uvádí, že: „S věkem se mění zastoupení používání jednotlivých

slovních druhů, obvykle dítě užívá podstatná jména, potom slovesa, přídavná jména,

osobní zájmena, číslovky atd. Po čtvrtém roce by již mělo používat všechny druhy slov.

Mezi  dvěma až dvěma a půl roky pozvolna začíná časovat a skloňovat.  Do čtyř let

považujeme dysgramatismy, tj. neobratnosti v tvarosloví či větosloví, za fyziologické.“

(Bednářová aj. 2015, s. 29)

Lexikálně-sémantické  hledisko  zahrnuje  porozumění  mluvené  řeči.  Toto

hledisko obsahuje pasivní a aktivní slovník. Mluvené řečí dítě začíná rozumět okolo

desátého  měsíce.  Většinou  dítě  reaguje  na  slovo  pohybem  (ukáže  věc).  Aktivní

používání slov se rozvíjí v roce a půl (Bednářová aj. 2015, s. 29). Pragmatická oblast

řeči zahrnuje veškeré praktické využití řeči – to, jakým způsobem je dítě schopno vést

konverzaci.

 2.4  Identita v předškolním věku

V předškolním věku si  dítě  nejsilněji  osvojuje  genderové  role.  Postoje,  jaké

zaujímá  k genderovému  rozdělení,  přijímá  z  rodiny.  Předškolní  dítě  se  nejčastěji

identifikuje s rolemi ze svého sociálního prostředí. Pojetí jeho vlastní identity závisí na

stupni rozvoje poznávacích procesů. Dítě o sobě uvažuje jako o jedinečné osobě, která

se orientuje ve svém těle a svou postavu rozpozná v zrcadle.  Vzhledem k tomu, že

citová a rozumová stránka dětí  ještě  není v tomto období  zcela rozvinutá,  je i  jejich

vlastní sebehodnocení závislé na okolí. Sebehodnocení dětí nejvíce ovlivňují rodiče, a

to především svými city a požadavky směrem k dětem. O nezralosti v dětské identitě

vypovídá fakt, že děti mají často přehnané majetnické sklony a jsou lakomé. Typické

pro tento věk je vychloubání. Dítě se vychloubá vším, s čím je jeho osoba ztotožněna.

Přivlastňování a vychloubání dětem slouží jako zdroj jistoty (Vágnerová 2012, s. 248).
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U předškolního  dítěte  je  již  jasně  vymezeno  svědomí.  Podle  Langmeiera  je

svědomí soubor sociálních kontrol (Langmeier aj. 2006, s. 96). Dítě si v tomto věku

plně  uvědomuje,  co  je  jeho  povinností  a  co  může  dělat.  Svědomí  dítěte  je  zprvu

utvářeno především zákazy. Říčan uvádí, že svědomí je v dětství heteronomní (Říčan

1990, s. 134). Heteronomní svědomí znamená, že příkazy a zákazy vychází od vnějších

autorit (rodiče, prarodiče apod.). Předškolní děti si plně uvědomují rozdíl mezi mužem-

ženou a dokáží dobře rozlišit, co je obsahem ženské a mužské role. Chápání mužské a

ženské role ovlivňuje také působení médií – dětských knih, filmů, televizních pořadů.

Děti  napodobují  starší  osoby  totožného  pohlaví  a  přijímají  jejich  vzorce  chování.

Zhruba ve čtyřech letech dítě chápe, že pohlaví je neměnným znakem a nelze ho měnit

oblečením či účesem (Vágnerová 2012, s. 176).

 2.5 Kresba, motorika a grafomotorika

V předškolním věku jsou pohybové aktivity pro dítě velkým mezníkem. Úroveň

pohybových dovednosti a zručnost dítěte ovlivňuje výběr dalších jeho činností a aktivit.

Jemná  motorika  u  předškoláků  je  stimulována  prostřednictvím  hry  se  stavebnicí,

navlékání  korálků,  stavby  mozaiky.  Svou  velkou  roli  hraje  rozvíjení  hmatového

vnímání, které dítěti pomáhá poznávat okolní svět dokonaleji. Zhruba ve čtyřech letech

dítě upřednostňuje jednu ruku více a je na ni obratnější, v takovém případě hovoříme

o lateralitě. Značnou výpovědní hodnotu u dětí má spontánní kresba, která nám o dítěti

a jeho vývoji mnoho prozradí. U kresby sledujeme obsah, provedení a návyky, které dítě

při  samotném  kreslení  má.  Kresbu  můžeme  posuzovat  z  hlediska  obsahového.

Hodnotíme, jaké grafomotorické prvky dítě volí, jak je kresba přesná a detailní. Nejprve

dítě kreslí čáry, kruhy a grafomotorickým prvkům chybí návaznost a plynulost. Ve třech

letech by dítě mělo mít při kreslení špetkový úchop. Tento úchop spočívá v tom, že

tužka je položena na posledním článku prostředníčku a je přidržována seshora bříškem

palce a ukazováčku. Tužku by dítě mělo držet uvolněně. Malíček s prsteníčkem jsou

pokrčeny do dlaně (Bednářová aj. 2015, s. 6).

Dětská kresba se vyvíjí s rozvojem dětské inteligence. V prvním roce života dítě

nevytváří  žádné  konkrétní  obrazce.  Je  to  období  nedefinovatelných  čmáranic.
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V průběhu druhého a třetího roku se dítě snaží napodobovat písmo dospělých a vytváří

uzavřené smyčky, nazývané loops. S nástupem třetího roku života dítě začíná kreslit

obrázky s určitým obsahem. Většinou kreslí hlavonožce. Hlavonožcem dítě zobrazuje

postavu.  Trup  je  znázorněn  kolečkem,  na  které  navazují  čárky  jako  horní  a  dolní

končetiny (Davido 2008, s. 20-25). Na velké části kreseb dětí ve věku od pěti do sedmi

let  chybí  perspektiva  a  zobrazované  objekty  jsou  disproporční.  Dítě  nechápe

horizontální a vertikální směr.

V pěti letech dítě již dokáže samo nakreslit složitější geometrické tvary, např.

trojúhelník.  Mělo by být schopno nakreslit  lidskou postavu s trupem a končetinami.

Vývoj  grafomotoriky  úzce  souvisí  s  vývojem  hrubé  i  jemné  motoriky,  motoriky

mluvidel, motoriky očních pohybů a s úrovní smyslového vnímání.

 2.6 Zrakové vnímání

V předškolním věku dítě dokáže vnímat polohu předmětu v prostoru. Jako první

dokáže rozlišovat nahoře a dole a těsně před nástupem do školy by mělo zvládat pravo-

levou prostorovou orientaci.  V předškolním období dítě svou pozornost zaměřuje na

celek a detailům nevěnuje příliš pozornosti. Velkou roli hrají obrázky, které pomáhají

dětem dobře uchovávat a zpracovávat informace z okolního světa. Ve třech letech by

dítě  mělo  rozpoznávat  základní  barvy.  Znalost  odstínu  barev  se  vyvíjí  později.  Ve

čtyřech až pěti letech dokáže dítě rozlišit dva překrývající se obrázky. V oblasti zrakové

diferenciace dítě ve třech až pěti letech rozlišuje odlišný obrázek v řadě. Tříleté dítě by

mělo být schopno poskládat obrázek ze dvou až čtyř částí.
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 3 Narušená komunikační schopnost

Narušená  komunikační  schopnost  je  předmětem  dílčího  oboru  speciální

pedagogiky  –  logopedie.  Logopedie  jako  vědní  obor  se  zabývá  komunikačními

schopnostmi člověka,  ontogenezí řeči,  patologií  a fyziologií  komunikačního procesu,

diagnostikou,  terapií  vad  a  poruch  v  komunikačním  procesu.  Logopedie  je

interdisciplinární  obor,  který  využívá  poznatků  i  z  jiných  oborů,  nejčastěji  z

medicínských.  Blažková  cíl  logopedie  shrnuje  takto:  „Cílem  logopedické  péče  je

odstranit,  překonat  nebo  alespoň  v  maximální  možné  míře  zredukovat  narušenou

komunikační schopnost, příp. komunikační schopnost dále rozvinout.“ (Blažková 2014,

s. 34). Přesně definovat narušenou komunikační schopnost není možné. Právě vymezení

narušené  komunikační  schopnosti  souvisí  s  problematikou  vymezení  normality  a  s

hranicí,  za  kterou  se  už  jedná  o  narušení  (Blažková  2014,  s.  34).   Pro  úspěšnou

logopedickou intervenci je důležité dobře znát vývoj řeči u zdravých dětí. Právě znalost

v  tomto  směru  je  základem  dobře  nastavené  terapie  a  reedukace.  Vývoj  řeči  není

izolovaný proces, ale je ovlivněn vývojem zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky,

myšlením a kvalitou sociálního prostředí.

Narušenou komunikační schopnost je nutné chápat v celém rozsahu a nezabývat

se  jen  foneticko-fonologickou  rovinou,  ale  sledovat  i  rovinu  lexikálně-sémantickou,

morfologicko-syntaktickou  a  pragmatickou.  Přesně  a  jasně  v  celé  šíři  definovat

narušenou  komunikační  schopnost  je  stejně  obtížné,  jako  vymezit  pojem normality

(Lechta in Klenková 2006, s. 53). U dětí je podstatné rozlišovat mezi fyziologickými

jevy,  které  narušují  komunikační  schopnost,  a  samotnou  narušenou  komunikační

schopností.  Příkladem  může  být  dysfluence,  která  postihuje  plynulost  mluveného

projevu. Tento jev se vyskytuje mezi 3. a 4. rokem. Zhruba do čtyř let se u dětí může

projevovat  dysgramatismus,  který  nelze  považovat  za  narušenou  komunikační

schopnost. V případě, že dítě do čtyř let stále zaměňuje některé hlásky, můžeme hovořit

o fyziologické dyslálii. V takovém případě je na odborníkovi, aby správně posoudil, zda
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nedostatek v mluveném projevu plyne z nevyzrálosti, či z poruchy smyslového vnímání

(Klenková 2006, s. 53).

„Komunikační  schopnost  jednotlivce  je  narušena  tehdy,  když  některá  rovina

(nebo několik rovin současně) jeho jazykových projevů působí interferenčně vzhledem k

jeho  komunikačnímu  záměru.  Může  jít  o  foneticko-fonologickou,  syntaktickou,

morfologickou, lexikální, pragmatickou rovinu nebo o verbální i nonverbální, mluvenou

i grafickou formu komunikace, její expresivní i receptivní složku.“ (Lechta in Klenková

2006, s. 54)

Příčiny  vzniku  narušených  komunikačních  schopností  lze  podle  Klenkové

(2006) dělit  do dvou skupin:  lokalizační  a  časové.  Z hlediska časového rozlišujeme

prenatální, perinatální a postnatální. Toto rozdělené souvisí s vývojem lidského plodu.

Lokalizační hledisko zohledňuje genové mutace, chromozomové aberace, odchylky ve

vývoji,  poškození  centrálních  části.  Podle  stupně  rozlišujeme  narušení  totální  a

parciální.  Samotné  narušení  může  být  dominantní  nebo  může  být  projevem  jiného

postižení.
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V české logopedické praxi je nejčastější symptomatické dělení do 10 kategorií

(Lechta in Klenková 2006, s. 55):

1. vývojová nemluvnost (vývojová dysfázie);

2. získaná orgánová nemluvnost (afázie);

3. získaná psychogenní nemluvnost (mutismus);

4. narušení zvuku řeči (palatolálie, rinolálie);

5. narušení fluence řeči (tumultus sermonis, balbuties);

6. narušení článkování řeči (dyslálie, dysartrie);

7. narušení grafické stránky řeči;

8. symptomatické poruchy řeči;

9. poruchy hlasu;

10. kombinované poruchy a vady řeči.

 3.1 Vývojová dysfázie

Vývojovou  dysfázii  řadíme  mezi  centrální  poruchy řeči.  Příčina  vzniku  této

vývojové poruchy spočívá v raném poškození  centrální  nervové soustavy.  Vývojová

dysfázie  se  projevuje  především  ve  ztížené  či  úplné  neschopnosti  verbálně

komunikovat.  Takový  jedinec  nemá žádné  jiné  výraznější  problémy,  jako  může  být

snížená inteligence,  porucha sluchu a další.  Vývojová dysfázie zasahuje receptivní  i

expresivní složku řeči. Zasahuje do gramatické roviny, slovní zásoby, výslovnosti. Dítě

má znatelné problémy v oblasti jemné motoriky, paměti a grafomotoriky. Osobnost je

emocionálně  narušená  a děti  s  tímto  problémem  jsou  lehce  unavitelné.  Typickým

znakem  je  neodpovídající  verbální  projev.  Dítě  s  vývojovou  dysfázii  řeč  slyší,  ale

nerozumí jí (Klenková 2006, s. 76).

Etiologii  vývojové  dysfázie  nelze  přesně  určit,  je  multidimenzionálního

charakteru a podílí se na ní více faktorů.  Dítě s vývojovou dysfázii má velké problémy

s řazením slabik (vynechává slabiky, přehazuje je). Pokud vypráví příběh, není schopno
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udržet  dějovou  linii  a  má  malou  aktivní  slovní  zásobu.  U  dysfatiků  bývají  velké

nedostatky ve zrakové percepci. Nedokáží rozlišovat barvy, geometrické tvary, figuru a

pozadí. Velkou výpovědní hodnotu mají kresby dysfatických dětí. Zobrazené obrázky

nemají správné proporce a čáry jsou často napojované (Bytešníková 2012, s. 38). Pro

dysfatiky jsou specifické poruchy v prostorové orientaci, přesněji řečeno v pravo-levé

orientaci. Problémy se mohou objevovat i v pochopení časových vztahů, ve kterých se

často  ztrácejí.  V motorických  dovednostech  se  musíme  u  dysfatiků  zaměřovat  na

celkový  pohyb  těla,  jako  je  koordinace  horních  a  dolních  končetin,  ale  opomenout

bychom neměli ani mimiku obličeje. Pokud jsou motorické funkce testovány, měly by

být  vyloučeny  všechny  úkoly,  které  se  zaměřují  na  intelektuální  výkon.  V  České

republice  se  využívá  pro  testování  Ozeretzkého  test.  Tento  test  je  nenáročný  na

administrativu  a  je  lehce  uskutečnitelný,  protože  k  testování  nejsou  potřeba  žádné

speciální pomůcky. Test je založen na testování koordinace končetin, horních a dolních.

Mimo  koordinace  testuje  také  pravo-levou  orientaci.  Úkoly  jsou  rozděleny  podle

věkových skupin a pohlaví. Jak uvádí Škodová (2007), Ozeretzkého test vychází z šesti

základních úloh:

• statické udržení určité pozice těla (bez držení);

• cílený pohyb horní končetinou (hod míčkem);

• dynamika celého těla (poskoky);

• rychlost jemné motoriky (sbírání a přemisťování menších objektů);

• rychlost a preciznost při manipulaci (dát kuličky do krabičky);

• preciznost při výkonu izolovaných pohybů (zatloukání hřebíků kladivem).

Právě děti s vývojovou dysfázií mívají při plnění těchto úkolů problém a odlišují

se tak od dětí s opožděným vývojem řeči, které s úkoly vztahujícími se na koordinaci

nemívají problém. Pro děti, které mají vývojovou dysfázii, je velmi náročná motorika

mluvních orgánů (oromotorika). Takové děti mívají velké problémy s napodobováním

grimas. Typickým problémem u dysfatických dětí je, že nedokáží našpulit rty a následně

přejít do úsměvu. Právě plynulost v pohybech mluvních orgánů je následně důležitá při
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výslovnosti jednotlivých hlásek. V praxi se využívá test podle Kwinta. Kwintůw test,

jak  uvádí  Škodová  (2007),  je  zaměřen  na  mimickou  psychomotoriku  a  vyšetřuje

přesnost pohybů v jednotlivých částech obličeje.  Jednotlivé úkoly jsou přizpůsobené

věku dítěte od čtyř do šestnácti let. Náročnost testování je nulová, nejsou potřeba žádné

speciální pomůcky. V České republice ale zatím není test standardizován (Škodová aj.

2007, s. 114).

U dětí s vývojovou dysfázií je ovlivněno také sluchové vnímání. Děti mívají při

sluchové percepci problém se zpracováním sluchových podnětů, uložením do paměti

a následným  vybavením  sluchové  informace.  Diagnostika  u  předškolních  dětí  je

založena na předkládání jednoduchých zvukových schémat. V rámci této diagnostiky je

u předškolních dětí fonematický sluch testován pomocí testu Hodnocení fonematického

sluchu. Tento druh testu je nastaven pro testování v běžných podmínkách a je využíván i

u  dětí  s  diagnózou dyslálie,  u  kterých se testuje  úroveň sluchového vnímání  hlásek

(Škodová aj. 2007).

Úroveň zrakového vnímání je u dysfatických dětí šetřena pomocí Vývojového

testu zrakového vnímání od Frostigové (Škodová 2007), který je snadno použitelný u

dětí  ve  věku  od  čtyř  do  osmi  let.  Test  od  Frostigové  zjišťuje  vizuální  percepci,

rukodělnou zručnost či senzomotorické dovednosti a zahrnuje pět testovacích skupin:

• vizuomotorická  koordinace:  při  testování  této  oblastí  mívají  dysfatické  děti

problémy,

• rozlišování figury a pozadí:  zde se testuje úroveň zrakové analýzy a syntézy

a tato dovednost je důležité pro zvládnutí  čtení a psaní při  nástupu do školy.

Dysfatické děti nejsou tohoto rozlišování schopny.

• konstantnost tvaru: dysfatické děti mívají problém s rozeznáváním tvarů a barev.

Právě tento problém se projeví při učení písmen při nástupu do školy, protože

dítě nedokáže jednotlivé tvary písmen rozpoznávat.

• poloha v prostoru: dysfatické děti mívají problém rozpoznat jim dobře známý

obrázek v převrácené poloze.
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• prostorové  vztahy:  dítě  s  vývojovou  dysfázií  mívá  velké  problémy  při

pohybových  hrách,  nedokáže  udržet  směr  pohybu  a  často  si  nedokáže

zapamatovat například cestu domů, problém mu dělá i projít slalom nebo udržet

rytmus kroků při tancování.

Grafomotorika,  jak  již  bylo  zmíněno  výše  v  úvodu  této  podkapitoly,  je  u

dysfatických dětí problémová. Nápadné bývá špatné držení psacího nástroje, který dítě

drží celou dlaní. Jak bylo popsáno v úvodním odstavci kapitoly 3.1, kresba je skvělým

diagnostickým pomocníkem u všech dětí, včetně dětí s vývojovou dysfázií. Kresba u

dysfatiků  bývá  nápadná  v  mnoha  ohledech.  Děti  s  vývojovou  dysfázií  často  kreslí

objekty, které mají deformovaný tvar, linie bývají napojované a nepřesné. Nakreslené

čáry nejsou rovné, ale roztřesené a často nedotažené nebo přetažené. Kresba na papíře

není přehledná, všechny objekty jsou kresleny v těsné blízkosti. Dobrým diagnostickým

nástrojem u dysfatiků bývá kresba postavy, kterou hodnotí klinický psycholog (Škodová

aj. 2007, s. 117). Postava, kterou kreslí dětí s vývojovou dysfázií je nedokonalá. Postavě

často chybí oči, ústa, nos, prsty a krk. Pokud se jedná obkreslování šablony, i to činí

dysfatickým dětem velké problémy.

U jedinců s vývojovou dysfázií  bývá ohrožena krátkodobá paměť.  Děti  mají

problém  zapamatovat  si  instrukce,  nedokáží  opakovat  delší  slova  a  často  v  nich

přehazují  slabiky  a  komolí  je.  Při  reprodukci  jednoduché  říkanky  selhávají.  Velké

problémy mívají také při nácviku pohybového vzoru a právě testování paměti může mít

také cennou diagnostickou hodnotu (Škodová aj. 2007).

Závažnost vývojové dysfázie spočívá v hloubce poškození mozkových funkcí.

V případě této poruchy je nutná včasná diagnostika a terapie. Terapie vývojové dysfázie

se zaměřuje na celkový rozvoj osobnosti dítěte za pomoci foniatra, logopeda, neurologa,

psychologa,  speciálního pedagoga a dalších odborníků. Základem úspěšné terapie je

dobré  rodinné  zázemí  s  rodiči,  kteří  s  odborníky aktivně  spolupracují  (Bytešníková

2012, s. 42).
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 3.2 Opožděný vývoj řeči

O opožděném vývoji řeči mluvíme v případě, že dítě mluví méně než ostatní děti

jeho  věku,  nebo  že  ve  třech  letech  nemluví  vůbec.  Při  této  narušené  komunikační

schopnosti  je  důležité,  že  dítě  má  snahu  samo  komunikovat.  Vzhledem  k  tomuto

problému je nutné podrobně poznat možné příčiny. Dítě musí podstoupit řadu vyšetření

(foniatrické,  neurologické,  psychologické).  Důležité  je  vyloučit  v  rámci  vyšetření

sluchovou vadu, poruchu intelektu, vadu na mluvních orgánech (rozštěpy), akustickou

dysgnozii či autismus. Klenková (2006) uvádí, že mezi nejčastější příčiny lze zařadit

nevyhovující rodinné prostředí, které není dostatečně podnětné a pro dítě stimulující. Na

opožděném vývoji řeči se může podepsat i citová deprivace, ale svůj podíl může mít i

genetika,  nedonošenost  dítěte,  a  s ní  související  špatně  vyvinutá  centrální  nervová

soustava a vzniklé lehké mozkové dysfunkce.

Pokud je u dítěte diagnostikován opožděný vývoj řeči, je důležité zvolit k němu

správný přístup.  U těchto dětí je dobré podporovat pozitivní motivaci, komunikovat,

posilovat sluchovou a zrakovou percepci. Měl by být kladen důraz na rozvoj pasivní a

aktivní slovní zásoby.

 3.3 Afázie

Afázie  patří  mezi  organické  a  získané  poruchy  řeči.  Řadí  se  mezi  vyšší

kortikální poruchy, stejně jako apraxie či akalkulie. Definice pro afázii jsou různé a jsou

ovlivněny úhlem pohledu odborníka. Jinou definici použije neurolog, jinou logoped a

jinou zase neurochirurg. Z pohledu neurologa se jedná o ložiskové poškození mozku.

Afázie narušuje všechny podoby řeči: expresivní, receptivní, mluvenou i psanou. Afázie

vzniká porušením převažující hemisféry a často doprovází neurologická onemocnění,

která  souvisí  s  poškozením korových a  podkorových oblastí  mozku.  K nejčastějším

příčinám vzniku afázie patří cévní mozková příhoda, kontuze mozku, komoce mozku a

komprese mozku, mozkové nádory, záněty mozku a mozkových blan nebo intoxikace

(Klenková  2006,  s.  79).  Nejznámějším  zánětlivým  onemocněním,  které  postihuje

mozkovou tkáň a mozkové pleny, je encefalitida. Toto závažné onemocnění je virového

původu. Afázie bývá často nesprávně zaměňována s dysfázií.  Rozdíl  je v tom, že u
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dysfázie  dochází  pouze  k částečnému  poškození.  Důležité  je  také  zmínit,  jak  uvádí

Škodová (2007), že v případě poruch s předponou dys jde vždy o vývojovou poruchu. U

vývojové dysfázie dochází k drobnému poškození u obou hemisfér. Zatímco u afázie se

hovoří o získaném postižení, u kterého lze přesně určit místo poranění. V rámci afázie je

dále  podstatné  definovat  dětskou  afázii,  která  je  specifická  náhlým  přerušením  a

poškozením  dosud  se  vyvíjející  centrální  nervové  soustavy.  Příčiny  vzniku  jsou

podobné jako u dospělých – nádory, poranění mozku a záněty (Škodová 2007).

Příznaky afázie jsou různé, liší se intenzitou a kombinací. Čecháčková (2003)

afázii  podrobně  dělí  do  sedmi  skupin  podle  symptomů.  Jedním  z  typů  afázie  je

parafázie,  která  se  projevuje  deformací  slov.  Parafázie  se  děli  na  fonemickou,

sémantickou a žargonovou. Pro fonemickou je typická lehká deformace slova záměnou

fonému (papír-patír). Při sémantické parafázii dochází k zaměňování podobně znějících,

ale významově odlišných slov. Žargonová parafázie je nejzávažnější a mluvené řeči je

pak velmi obtížné porozumět.

Tato  parafázie  znamená nemožnost  vyjadřovat  se  ve větách a je  typická  pro

expresivní typ afázie. Dalším typem je podle Čecháčkové perseverace, při které člověk

opakuje  již  vyřčené.  Logorhea  je  druh překotné  mluvy se sníženou srozumitelností.

Anomie je snížená schopnost správně pojmenovávat objekty. Neologismy jsou afatikem

vytvořená slova bez gramatické správnosti,  dochází k nim záměnou hlásek či slabik

a vznikají nesrozumitelná spojení (Klenková 2006, s. 80).

Afázie je diagnostikována pomocí testů, kterých existuje velké množství variant.

Cílem  diagnostiky  je  vyhodnocení  spontánní  mluvy,  porozumění  řeči,  opakování

a pojmenování.  Tito  lidé  vyžadují  komplexní  rehabilitaci  a pomoc  logopedů,

psychologů  i  fyzioterapeutů.  Při  léčbě  afázie  se  využívá  stimulačních  procesů

(Klenková 2006, s. 82).
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 3.4 Mutismus

Mutismus  je  porucha  řeči,  při  které  jedinec  ztrácí  možnost  verbálně

komunikovat.  „Mutismus znamená oněmění,  jedná se o nepřítomnost  nebo o ztrátu

řečových projevů, která není podmíněná organickým poškozením centrálního nervového

systému.“ (Klenková 2006, s. 92). Dvořák v Logopedickém slovníku odlišuje 10 typů

mutismu. Jedním z nich je mutismus autistický, který doprovází dětskou schizofrenii, a

jehož příčinou je nedostatek mluvních podnětů. Neurotický typ mutismu se projevuje

působením  neurotické  bariéry,  která  brání  v  komunikaci.  Perzistentní  mutismus  se

projevuje útlumem řeči v delším časovém horizontu. Psychotický mutismus doprovází

psychózy. V případě psychického traumatu nebo šoku hovoříme o reaktivním mutismu.

V případě, že se mutismus projevuje při změně situace nebo změně prostředí se jedná

o situační  mutismus.  Totální  mutismus  se  vztahuje  ke  všem  osobám,  situacím  a

k veškerému prostředí,  se kterým dítě přichází do kontaktu.  Řečový projev,  který se

ztrácí  jen  dočasně,  označujeme  jako  tranzientní  mutismus.  Pokud  jedinec  prodělá

psychické  či  somatické  trauma,  následný  mutismus  označujeme  jako  traumatický.

Zvláštním druhem je selektivní mutismus, který jedince postihuje pouze ve spojení s

určitou osobou, prostředím či situací (Klenková 2006, s. 92).

Vznik mutismu není podmíněn úrovní inteligence. Jeho vznik mohou podpořit

některé osobnostní rysy jedince, jako je stydlivost, způsobit ho může také vliv rodiny.

Ve společnosti je mutismus považován za psychickou poruchu.

 3.5 Dyslálie a dysartrie

Dyslálie  je  jinak  označována  jako  patlavost  a  specifická  je  pro  ni  porucha

artikulace.  Dítě  má  problém s výslovností  jedné  nebo  více  hlásek.  Dyslálie  prolíná

fonetickou a fonologickou úroveň jazyka. Z fonetického hlediska se dyslálie projevuje

vynecháváním, zaměňováním a nahrazováním hlásek. Zaměříme-li se na fonologickou

úroveň,  pak  se  nedostatky  projevují  v  plynulé  řeči  působením  rytmu,  melodie  či

přízvuku.  Příčiny  dyslálie  mohou  být  funkční  a  organické.  U  funkční  dyslálie  jsou

mluvidla bez vady, u organické dyslálie mohou být příčinou problémů nedostatky na
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mluvidlech,  poruchy sluchových  drah  či  poruchy na  centrálním nervovém systému.

Český průkopník logopedie Sovák dědičnost dyslálie vyvrací.  Naopak Lechta hovoří

v případě dyslálie  o nespecifické dědičnosti.  V takovém případě se nedědí  konkrétní

dyslálie, ale řečové nedostatky (Klenková 2006, s. 103).  

Dyslálie  univerzalis  je  jinak  označována  také  jako  dyslálie  mnohočetná.

Výslovnost  většiny  hlásek  je  chybná  a  souhlásky  jsou  nahrazovány  souhláskou  T.

Dyslálie  multiplex  je  v  porovnání  s předchozí  dyslálií  méně  závažná  a  řeč  je

srozumitelnější (Klenková 2006, s. 103─104).

Dysartrie vzniká při organickém porušení centrální nervové soustavy a postihuje

motorickou složku řeči. Nejčastěji se objevuje v souvislosti s vrozenými vadami nebo

s perinatálním  poškozením  centrálního  nervového  systému.  Dysartrie  je  porucha

hláskování  a  tato vada se projevuje na artikulačních orgánech,  jako je  měkké patro

a svaly rtů a jazyka.

 3.6 Palatolálie, rinolálie

Rinolálie neboli huhňavost negativně ovlivňuje zvuk a artikulaci řeči. Pokud je

snížena  nosní  rezonance,  mluvíme  o  zavřené  rinolálii.  V  případě  zvýšené  nosní

rezonance se jedná o otevřenou rinolálii. Palatolálie je porucha vznikající v důsledku

obličejových rozštěpů. Postižen bývá ret nebo tvrdé patro.

 3.7 Koktavost a breptavost

Koktavost a breptavost jsou poruchy, které negativně ovlivňují plynulost řeči.

Pro  koktavost,  označovanou  také  termínem  balbuties,  je  obtížné  vymezit  jasnou

definici. Definice se liší obor od oboru. Seeman charakterizuje koktavost jako neurózu

řeči, která vzniká v dětském věku. Podle Sováka je koktavost problém, který vzniká

v dětském věku na základě orgánových a funkcionálních poruch, popřípadě prolínáním

obojího (Klenková 2006, s. 154). V české logopedické praxi se dnes využívá definice

koktavosti od Lechty, který ji definuje následovně: „Koktavost pokládáme za syndrom

komplexního  narušení  koordinace  orgánů  participujících  na  mluvení,  který  se
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nejnápadněji  projevuje  charakteristickým  nedobrovolným  (tonickým,  klonickým)

přerušováním plynulosti procesu mluvení.“ (Lechta in Klenková 2006, s. 154)

Breptavost (tumultus sermonis) je mnohdy označována jako syndrom a může

zakrývat kombinaci psychických, lingvistických a fyziologických poruch. Problémem

breptavosti  je,  že  postižený  jedinec  si  tento  problém  neuvědomuje  a  má  značné

problémy v oblasti pozornosti, percepce i artikulace. Negativně je ovlivňován psaný i

mluvený  projev  a také chování  jedince.  Weissová  uvádí,  že  breptavost  má  dědičný

původ (Weissová in Klenková 2006, s. 170).

 3.8 Poruchy hlasu

V roce 1981 profesor Sovák ve své publikaci uvedl, že poruchy hlasu patří do

lékařského oboru foniatrie. Pokud je problematika poruch hlasu doplněna o reedukaci,

pak lze poruchy hlasu řadit i do oboru logopedie. Hlas má mnoho vlastností a lze ho

definovat  jako  zvuk,  který  vzniká  při  průchodu  hrtanového  tónu  za  pomoci

rezonančních  dutin,  které  jsou  na  hlasivkách.  Hlasové  poruchy  se  mohou  objevit

v každém věku a  nelze  vymezit,  která  věková  skupina  je  nejvíce  ohrožena.  Příčiny

mohou být vnitřní a vnější. Mezi vnitřní příčiny poruch hlasu lze řadit vrozené dispozice

ve stavbě hrtanu a svalovou slabost.  Z hlediska vnějších příčin sem řadíme špatnou

hlasovou  techniku,  hlučné  prostředí  či  alergie.  Další  z  příčin  mohou  být  orgánové:

záněty dýchacích cest a hrtanu nebo onemocnění štítné žlázy. Poruchy hlasu se mohou

projevovat v akustických vlastnostech hlasu. Samotná léčba poruch hlasu je v rukou

foniatra (Klenková 2006, s. 180).

 3.9 Kombinované vady a poruchy řeči

V souvislosti s kombinovanými vadami a poruchami řeči hovoříme o výskytu

několika vad současně, ale příčiny vzniku spolu nemusejí souviset. Do kombinovaných

vad  ale  neřadíme  vady  a  poruchy,  které  vznikly  důsledkem  primárního  postižení.

Klenková (2006) uvádí případ jedince se sluchovou vadou, u něhož se projevila vada

výslovnosti.
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 4 Diagnostika  u  narušené  komunikační

schopnosti

Diagnostika u jedinců s narušenou komunikační schopností je velmi důležitá a

nelze ji opomenout. Včasná a správná diagnostika je klíčem k nastavení správné péče o

tyto  jedince.  Každá  diagnostika  má  několik  hlavních  cílů.  U  jedinců  s  narušenou

komunikační  schopností  je  jedním z  nich  určení,  zda  se  jedná o  narušení  v  oblasti

komunikace. Dalším cílem je zjištění příčiny vzniku narušené komunikační schopnosti.

V takovém případě odlišujeme funkční a orgánovou příčinu a odlišujeme přechodný či

trvalý  stav.  Důležité  je  určit,  zda  je  narušení  dominantního  charakteru,  nebo  je

symptomem nějakého jiného poškození.  Diagnostiku dítěte je nutné provádět v jeho

přirozeném prostředí a situacích, jako je hra, vyprávění (Lechta 2003, s. 22).

Mezi  diagnostické  metody  patří  pozorování,  explorační  metody  (dotazníky,

řízený  rozhovor),  diagnostické  zkoušení  (vyšetřování  výslovnosti),  testové  metody,

kazuistické metody a přístrojové metody. Při diagnostice je podstatná vícedimenzionální

analýza, která má omezit vznik omylů a nesprávných diagnóz. Při sestavování diagnózy

je  důležité  vyhnout  se  tzv.  haló  efektu.  Diagnostický  proces  narušené  komunikační

schopnosti  zahrnuje  tři  úrovně:  orientační,  základní  a  speciální  vyšetření.  V  rámci

orientačního  vyšetření  se  používá  screeningové  vyšetření  nebo  depistáž.  Základní

vyšetření  zjišťuje  konkrétní  druh narušené  komunikace.  Speciální  vyšetření  využívá

metod odborných lékařů (foniatrů, neurologů, psychologů). Příklad depistáže bych ráda

uvedla ze své praxe. Jako učitelka v mateřské škole mohu v rámci depistáže provést

orientační šetření, jak se řečový projev jednoho dítěte liší od jeho vrstevníků. Šetření by

mělo  probíhat  přirozenou  formou,  aby  nedocházelo  ke  zkreslení  výsledků.

Nevyšetřujeme izolovanou výslovnost hlásek. Vhodnou formou je krátký rozhovor při

prohlížení  obrázkových  knih  nebo  při  spontánní  hře.  Při  orientačním  vyšetření  je

podstatné určit přibližný stupeň vývoje řeči. Lechta (2003) uvádí pět stupňů. Jednotlivé

stupně  uvádějí,  co  je  charakteristické  pro  jednotlivé  vývojové  období  v  oblasti

porozumění řeči a v řečovém projevu dítěte.
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Ve fázi základního vyšetření je důležité s dítětem navázat kontakt. Pak následuje

sestavení  anamnézy,  vyšetření  sluchu,  porozumění  řeči,  řečové  produkce,  motoriky,

laterality a průzkum sociálního prostředí. Při sestavování anamnézy je důležitá rodinná

anamnéza, která by měla zahrnovat výskyt narušené komunikační schopnosti, vrozená

postižení  a  další  zvláštnosti  v  rodině.  Osobní  anamnéza  by  měla  obsahovat  co

nejpřesnější  popis  vývoje  řeči  dítěte,  psychomotorický  vývoj,  zlozvyky  i  doposud

použité  terapie.  Vyšetření  sluchu  provádí  foniatr,  audiolog  nebo  lékař  z  oboru

otorhinolaryngologie.  Orientační  sluchové  vyšetření  mohou  provádět  i  logopedi  za

pomoci speciální hraček, jako je zvonek či řehtačka, nebo za pomoci audionahrávky. Při

vyšetření  fonematické  diferenciace  se  v  České republice  využívá  standardizovaného

testu  Vyšetření  fonematického  sluchu  u  předškolních  děti,  který  je  založen  na

rozeznávání fonémů ve slovech (kosa-koza). K vyšetření porozumění řeči se využívají

především obrázky, které děti denně používají, nebo se využívají obrázky tematických

okruhů přizpůsobené věku dítěte. Při tomto šetření je známý Peabodyho test, kdy dítě

má před sebou čtyři obrázky, logoped jeden z nich pojmenuje a dítě má stejný obrázek

ukázat.  Vyšetření  řečové  produkce  je  velmi  stěžejní  při  diagnostice  narušené

komunikační  schopnosti.  Během  tohoto  vyšetření  je  možné  stanovit  diagnostickou

hypotézu, která se v dalších krocích ověřuje. Testování řečové produkce sleduje úroveň

jednotlivých jazykových rovin (Lechta 2003).

Vývoj  komunikačních  dovedností  velmi  úzce  souvisí  s  úrovní  motorických

dovedností.  V rámci diagnostiky narušené komunikační  schopnosti  je velmi důležitá

diagnostika motoriky dítěte.  Motorika rukou a mluvních orgánů je v  korelaci.  Dnes

existuje mnoho způsobů, jak motoriku u dětí testovat. Lechta (2003) uvádí Wirthova

kritéria podle věku dítěte. Od 2,5 let by mělo být dítě schopno provádět pomalé pohyby

jazykem (dopředu-dozadu, doprava-doleva, nahoru-dolů). S přibývajícím věkem zhruba

od 4 let dítě zvládá rychlé pohyby jazyka při otevřených ústech (nahoru-dolů, doprava-

doleva,  dopředu-dozadu).  Od  čtyř  let  dítě  dokáže  vypláznout  jazyk,  při  zavřených

ústech lízat zuby, mlasknout, vtahovat tváře (Lechta 2003, s. 44).

Pro  starší  děti  jsou určené složitější  úkoly,  jako je  test  izolovaných orálních

pohybů nebo test orálních sekvencí. Dítě zvládne našpulit rty a nafouknout tváře. Testy
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oromotorických  dovedností  sestavili  LaPointe  a  Wertz.  Velký  přínos  v  logopedické

diagnostice má vyšetření aktivní mimické psychomotoriky podle Kwinta. Toto vyšetření

se uplatňuje u dětí ve věku 4 až 16 let. Na odchylku v komunikačních dovednostech

může poukázat vyšetření jemné motoriky jazyka. V rámci tohoto vyšetření dítě opakuje

po nezbytně  dlouhou dobu slabiky (např.  tata).  Při  možné poruše řeči  může výskyt

vyslovených slabik klesnout pod 60 za minutu.

S výskytem narušené komunikační  schopnosti  úzce souvisí  lateralita  jedince.

Problém  může  nastat  v  případě  nevyhraněné  laterality,  překřížené  laterality  či  při

násilném přenastavení  laterality.  Zkoušku laterality  v  minulosti  sestavili  Matějček  a

Žlab (Lechta 2003, s. 46). Jejich zkoušku lze provádět u dětí, ale i u dospělých. U dětí

se využívá  během zkoušky vkládání  korálků do nádoby nebo používání  kukátka.  V

souvislosti s lateralitou se u dětí zjišťuje vztah mezi dominancí oka a ruky.

 4.1 Diagnostika narušeného vývoje řeči

Diagnostika narušeného vývoje řeči je velmi specifická a odlišná od diagnostiky

jiných komunikačních poruch. Při této diagnostice nelze hovořit o jednom univerzálním

postupu. V případě narušeného vývoje řeči hovoříme o komplexních postupech, a to

v důsledku rozmanité etiologie. Cílem je identifikovat děti s narušeným vývojem řeči,

vytvořit  správnou intervenci a určit  prognózu. V první fázi vyšetřující  sleduje vývoj

komunikačních  dovedností  dítěte  ve  vztahu  k  normě.  Zjišťování  probíhá  formou

screeningů, dotazníků. U rizikového dítěte vyšetřujeme jednotlivé složky řeči. Zároveň

je vyžadováno vyšetření dalších složek osobnosti:  kognice,  motoriky,  grafomotoriky.

Velký význam má použití  diagnostických otázek od Lundové  a  Duchanové  (Lechta

2003).

• Má toto dítě narušený vývoj řeči? Prostřednictvím této otázky se nám dostává

pouze orientačního zjištění a podle věku můžeme očekávat, jaký vývoj je v normě.

• Co způsobuje problém? Při kladení této otázky logoped vychází z odborných

posudků dalších specialistů (foniatra, psychologa, neurologa a dalších). Tato otázka by
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měla zahrnovat  i  informace z rodinné anamnézy (gravidita  matky,  sociální  prostředí

v rodině).

• Jaké jsou deficitní oblasti ve vývoji řeči?

• Jaké jsou zákonitosti řečových projevů dítěte?

• Co se dítěti doporučuje?

Při  diagnostice  narušeného  vývoje  řeči  lze  využít  standardizovaných  testů.

Jedním z nich je Kondášova jazyková zkouška, která měří aktivní slovní zásobu dítěte

v předškolním období. Úkolem šetřeného dítěte je pojmenovat 30 obrázků. Výsledek je

vyjádřen v percentilech. Rozumové schopnosti se měří pomocí Wechslerovy baterie. Při

šetření  a  hodnocení  řečových  dovedností  u  dětí  se  doporučuje  použít  více  strategií

a neomezovat se pouze na jednu.

Při  diagnostice  vývojové  dysfázie  se  využívá  diferenciální  diagnostiky.  Tato

diagnostika  si  zakládá  na  komplexnosti.  Vývojovou  dysfázii  chápe  jako  celek  a

jednotlivé projevy od sebe neodděluje. Opoždění v jednotlivých složkách, jako je vývoj

řeči, zrakové vnímání, sluchové vnímání či jemná a hrubá motorika, je nerovnoměrný.

Při špatně provedené diagnostice lze vývojovou dysfázii zaměnit s: vývojovou dysartrií,

vadou nebo poruchou sluchu, opožděným vývojem řeči, opožděným vývojem řeči při

mentálním postižení, či s těžkou dyslálií (Škodová aj. 2007, s. 120).

 4.2 Diagnostika afázie

Diagnostika  afázie  vychází  z  neuropsychologických  testovacích  baterií.

Vzhledem  k tomu,  že  existuje  mnoho  výzkumných  center,  která  se  zabývají

problematikou afázie,  se  střetáváme s  mnoha způsoby diagnostiky.  Podle  odborníků

Kagana a Salinga, kteří se na afázii zaměřují, nelze testování provádět jen na základě

kvantifikovatelných  testů.  Diagnostika  afázie  by  měla  pomoci  zodpovědět  některé

otázky, jako například: Má pacient afázii? Jaká je míra jeho poruchy? Které jazykové

roviny  jsou  zasaženy?  V dnešní  diagnostice  se  stále  nepodařilo  kvalitně  skloubit

kvantitativní a kvalitativní testování. První testování afázie, které se přibližuje dnešnímu

testování, vytvořil na počátku 20. století Henry Head. Právě on poukázal na to, že při
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podezření na afázii nelze provést pouze jedno pozorování. Při vyšetření řeči afatika je

nutné  se  zaměřit  na  několik  oblastí:  spontánní  řeč,  porozumění  řeči,  opakování  a

pojmenování. Diagnostika afázie by neměla být omezena pouze na mluvené slovo. Při

analýze  spontánní  řeči  je  celé  testování  zaznamenáváno  a  později  je  podrobně

analyzováno. Pacientovi jsou kladeny otázky, na které by měl odpovídat. Zároveň se

testování  zaměřuje  na  popis  obrázku.  Porozumění  řeči  se  testuje  pomocí  subtestů.

Klientovi jsou kladeny otázky, na které odpovídá ano či ne. Dále se testuje porozumění

jednoduchým  pokynům  typu:  Podejte  skleničku  a  položte  ji  na  stůl.  Při  vyšetření

expresivní  složky  řeči  se  pozoruje,  jak  je  klient  schopen  opakovat  slova  a  věty  o

různých  délkách.  Při  testování  schopnosti  pojmenovávat  se  využívá  různých  úkolů.

Jedním  z  nich  může  být  vyjmenování  nejvíce  objektů  jedné  kategorie  v  určitém

časovém úseku (např. vyjmenování co nejvíce druhů zvířat za minutu). Ve světě jsou

známé  tyto  druhy  testových  baterií:  MTDDA  –  Minnesota  Test  for  Differential

Diagnosis  of  Aphasia,  PICA –  Porch  Index  of  Communication  Ability,  Token  test

(Lechta  2003,  s.  220–223).  Při  diagnostice  je  důležité  dávat  pozor,  aby  nedošlo  k

záměně mezi afázií a dysartrií. Dysartrie se od afázie liší tím, že u této poruchy nejsou

porušené fatické funkce, tedy schopnost počítat, psát a jiné (Škodová aj. 2007, s. 162).

 4.3 Diagnostika dyslálie

Při  diagnostice  dyslálie  se  nejvíce  využívá  screeningové  vyšetření.  U  dětí

předškolního věku má tato diagnostika orientační charakter. Na screeningové vyšetření,

které  je  nepříliš  detailního  charakteru,  navazuje  klinické  šetření,  které  je  složeno  z

několika částí. Jednou z nich je neformální řečové šetření. V této části se sledují chybné

hlásky ve spontánní řeči, intonace a skladba slabik ve slově. Na zřeteli je třeba mít to, že

při  šetření může být dítě nervózní.  Pokud se šetření u dětí  nahrává, je důležité, aby

nahrávání probíhalo bez vědomí dítěte. V opačném případě by mohlo dojít ke zkreslení

šetření. Nahrávání ale lze uskutečnit jen se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Další

část  diagnostiky  je  zaměřena  na  produkci  slov,  přesněji  řečeno  na  foneticko-

fonologickou  stránku  řeči.  V  této  části  jsou  dětem  předloženy  obrázky,  které

pojmenovávají,  a  klinický  logoped  má  možnost  sledovat  konsonanty  a  vokály
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jednotlivě,  ve  slabikách  a  ve  shluku  souhlásek.  Může  sledovat  kombinace  CV –

konsonant-vokál,  CVC  – konsonant-vokál-konsonant,  CCV  – konsonant-konsonant-

vokál.  Doplňkovým vyšetřením je  diagnostika  prostřednictvím imitace.  Na závěr  se

vyšetřuje porozumění kontextu.

Mezi kvantitativní metody sloužící k vyšetření dyslálie patří test diskriminace

hlásek,  test  percepce  řečové  produkce,  fonologický  konverzační  test  a  fonologicko-

kontrastní test. Jak uvádí Lechta (2003), při testu diskriminace hlásek se používají páry

blízkých slov a dítě je opakuje. Při testu percepce řečové produkce se dítě snaží určit

chybně vyslovená slova. Fonologický konverzační test je založen na propojení cílového

slova  s obrázkem  a  následném  odlišení  od  percepčně  podobného  slova.  Všechny

zmíněné  testy  se  používají  podle  potřeby  a  situace.  K  určení  hloubky  vady  při

diagnostice dyslálie se užívá klasifikačních měřítek. Zároveň se při vyšetřování dyslálie

vyšetřuje sluch, artikulační orgány a úroveň jemné a hrubé motoriky.

Vyšetřovat  je  možné  také  výslovnost  samohlásek.  Nesprávná  výslovnost

samohlásek  není  příliš  častá.  Při  vyšetření  se  sleduje  poloha  jazyka  a  tvar  rtů.

Chybovost  při  výslovnosti  samohlásek  se nejčastěji  vyskytuje  u opožděného vývoje

řeči. Častá bývá nesprávná výslovnost samohlásky E, která je zaměňována s výslovností

hlásky A. Špatná výslovnost souhlásek P, B a M, jak uvádí Lechta (2003),  není tak

častá.  Předešlé  souhlásky jsou na  artikulaci  méně  náročné  a  děti  je  vyslovují  mezi

prvními. Proto mezi první slova, která dítě vysloví, patří slova obsahující výše uvedené

souhlásky P, B, M (baba,  papa,  mama). K chybné artikulaci dochází při  opožděném

vývoji.  Dochází k záměně znělého B za neznělé P. Děti  s rozštěpem patra vyslovují

souhlásky P a B jako M. Naopak děti se sluchovou vadou nejsou schopny rozlišovat

mezi  znělými  a  neznělými  souhláskami.  Pokud  dochází  k  nesprávné  výslovnosti

souhlásek F a V, děti  tyto souhlásky vynechávají  nebo nahrazují  výslovností  B a P.

Znělá  souhláska  může  být  nahrazována  neznělým F.  Výslovnost  hlásek  T,  D,  N je

málokdy chybná. Pokud se chybovost vyskytuje, pak je znělé D nahrazováno neznělým

T. Častá bývá interdentální výslovnost hlásek T, D, N. V případě nesprávné výslovnosti

sykavek (S,  Z,  C,  DZ,  Š,  Ž,  Č,  DŽ) hovoříme o sigmatismu.  Sigmatimus se u dětí

předškolního věku vyskytuje velmi často a není ojedinělý. Podle místa, kde je sykavka
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špatně  tvořena,  rozlišujeme  několik  druhů  sigmatismů.  Mezizubní  (interdentální)

sigmatismus vzniká, když je hrot jazyka umístěn mezi zuby. Vzniklá hláska zní jako

tupý  sykot.  Příčinou  vzniku  špatné  interdentální  výslovnosti  může  být  nesprávné

dýchání,  kdy  dítě  dýchá  pouze  s otevřenou  pusou  (důvodem  mohou  být  zvětšené

mandle, špatný skus vlivem cucání palce v ústech nebo dlouhodobé užívání kojenecké

lahve).  Přízubní  (addentální)  sigmatismus  vzniká  vlivem  nesprávného  skusu  a  při

poruše sluchu. Mezizubní a přízubní sigmatismus je typický pro děti ve věku tři až čtyři

roky. Dále rozlišujeme palatální, labiodentální, nazální, laterální, stridentní a laryngální

sigmatismus (Lechta 2003, s. 194-196).

Pro děti v předškolním věku je velmi rozšířená nesprávná výslovnost souhlásky

R. V logopedické praxi se hovoří o rotacismu. Právě výslovnost souhlásky R je velmi

náročná, protože při výslovnosti nemá hrot jazyka žádnou oporu. U dětí ve věku dva až

čtyři roky je hláska R nahrazována nejčastěji hláskou L. Pokud hláska R není ve slově

vůbec vytvořena, hovoříme o mogirotacismu. Naopak při nahrazování jinou hláskou se

jedná  o  pararotacismus.  Stejně  jako  u  sigmatismu  dále  rotacismus  dělíme  podle

nesprávného  místa  tvoření  hlásky  na  rotacismus:  bilabiální,  interdentální,  laterální,

bukální, velární, uvulární, faryngální, laryngální a hyperkinetický. Mezi další chybné

výslovnosti patří lambdacismus, při němž dochází k nesprávné výslovnosti hlásky L.

Výše  zmíněné  chybné  výslovnosti  jsou  u  dětí  nejčastější,  ale  můžeme  se  setkat  i

s dalšími chybně vyslovovanými souhláskami a samohláskami (Lechta 2003, s. 197).

Při  diagnostice  dyslálie  je  důležité  vše  zaznamenat  do  předem připraveného

záznamového archu. Dnes je možné vše archivovat v rámci elektronických záznamů

v počítači (Lechta 2003. s. 199).
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 5 Terapie  u  narušené  komunikační

schopnosti

Pro terapie narušené komunikační schopnosti  aplikujeme cíle jako pro terapii

z obecného  hlediska.  Jedním z cílů,  jak  uvádí  Lechta  (2005),  je  změnit  nebo  snížit

příčinu narušené komunikační schopnosti. Tento cíl lze naplnit v případě, že se jedná

o lehkou vadu sluchu. U dětí s mentální retardací a vývojovou dysfázií je kladena za cíl

modifikace poruchy, u některých lze využít kompenzační strategie. Důležitým bodem je

do terapie zahrnout i blízké okolí dětí, a to hlavně rodinu.

 5.1 Terapie u vývojové dysfázie

Předpokladem  úspěšné  terapie  u  vývojové  dysfázie  je  týmových  přístup

odborníků. Důležité je, aby byla terapie zaměřena na všechny složky osobnosti. Terapie

by měla zahrnovat rozvoj zrakového i sluchového vnímání, hrubé a jemné motoriky,

grafomotoriky, myšlení, pozornosti, paměti a prostorového vnímání. Veškeré rozvíjení

těchto  dovedností by  mělo  být  soustavné  a  neizolované.  K  tomu,  aby  mohla  být

nastavena  správná  terapie,  je  potřeba  vycházet  z  kvalitní  diagnostiky.  U  vývojové

dysfázie a u dětí s narušeným vývojem řeči využíváme několik přístupů (Lechta 2005,

s. 44).

Terapie  může  být  řízena  logopedem.  Tento  druh  terapie  je  vysoce  ovlivněn

lidským faktorem – logopedem. Logoped volí pomůcky, materiál a celý proces terapie

řídí a koriguje. Nevýhodou této terapie je, že je to pro děti nepřirozený proces a jsou

pouze  jeho  pasivním  účastníkem.  Aktivity  zvolené  pro  tento  druh  terapie  nejvíce

posilují fonologickou a gramatickou stránku řeči. Terapie řízené logopedem jsou vhodné

pro  děti  s  nízkým intelektem,  které  potřebují  vedení.  Logoped  jim poskytuje  jasné

instrukce a odpovídající zpětnou vazbu. Odlišnou terapií je terapie zaměřená na dítě, jak

uvádí ve své publikaci Lechta (2005). Při této terapii si dítě samo volí téma, kterému se

chce  věnovat.  Je  to  terapie,  jejíž  principy  se  přibližují  metodám  alternativního

vzdělávání. Hlavním aktérem je dítě, které terapii řídí. Takto zaměřená terapie je pro
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dítě přirozená a dítě není limitováno očekáváním logopeda. Terapii zaměřenou na dítě

dále dělíme na facilitační hru a globální jazykový přístup. Samotná terapie zaměřená na

dítě je vhodným doplňkem k ostatním terapiím. Potenciál této terapie je v celostním

rozvoji komunikačních dovedností u dětí do tří let. V rámci hybridní terapie mluvíme

o kombinaci dvou předešlých terapií. Lechta (2005) uvádí, že hybridní terapie je vysoce

účinná pro děti s vývojovou dysfázií v předškolním věku, protože dítě celý akt vnímá

jako hru, což je u této věkové skupiny žádoucí a prospěšné. U dětí s vývojovou dysfázií

je možnost využít prvky z augmentativní a alternativní komunikace. Lechta tvrdí, že

správně nastavená alternativní a augmentativní komunikace nezpomaluje samotný vývoj

mluvené  řeči.  Použití  AAK  u  dětí  s  vývojovou  dysfázií  podněcuje  snahu  záměrně

komunikovat  a  zlepšuje  pozornost  dětí.  Uplatněním  alternativní  a  augmentativní

komunikace u dětí s vývojovou dysfázií se podrobně zabývají Martinsen a Tetzchner

(Lechta 2005, s. 47).

 5.2 Terapie u dyslálie

Terapii dyslálie nelze spojovat s nápravou výslovnosti. Terapie dyslálie je složitý

proces, který má několik fází, jež na sebe navazují. První z nich je vyvozování nového

zvuku. Dále následuje identifikování nového zvuku s hláskou. Po identifikaci následuje

správné zafixování nové hlásky a celý proces je ukončen automatickým používáním

nové hlásky při běžné komunikaci. Všem zmíněným fázím předchází přípravná cvičení.

Úkolem  přípravných  cvičení  je  stimulovat  motoriku  respiračních  cest,  motoriku

mluvních orgánů a sluchovou diferenciaci (Lechta 2005, s. 175).

Cviky zaměřující  se  na  orofaciální  (mluvní)  orgány  vycházejí ze  základních

fyziologických činností, jako je dýchání a polykání. Jedná se foukání, nafukování tváří,

olizování rtů, zvedání jazyka a mnoho dalšího. Velkým trendem v terapii dyslálie je

dnes myofunkční terapie, která má v logopedii velký přínos. Hlavním cílem myofunkční

terapie je napravit polykací reflex a napravit souhru oka a ruky. Myofunkční terapie je

složena z několika fází. První z nich je nácvik klidového postavení jazyka a následuje

posilování svalů v oblasti obličeje a nácvik správného polykání.
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 6  Specifika  grafomotoriky  u  dětí  s

narušenou komunikační schopností

V rámci grafomotoriky u dětí s narušenou komunikační schopností nehodnotíme

jen grafomotoriku jako samostatnou oblast.  Úzkou souvislost mezi motorikou a řečí

zmiňoval  v  minulém století  Miloš  Sovák  –  i  řeč  je  podle  něj  druhem motorického

projevu člověka. Lidská řeč a pohybové dovednosti se navzájem ovlivňují a úzce spolu

souvisejí. Právě vztah mezi řečí a motorikou je zřetelný v období, kdy dítě poznává své

okolí a začíná se samo pohybovat a zároveň se učí mluvit.  Sám Sovák (1978) ve své

publikaci uvádí, že pokud je u jedince diagnostikována mozková dysfunkce, nebo se u

něj vyskytuje tělesné postižení,  můžeme u něho pozorovat i  narušenou komunikační

schopnost.

U  dětí  s  narušenou  komunikační  schopností  můžeme  pozorovat  odchylky

v grafomotorických dovednostech v porovnání s intaktními dětmi stejného věku. Děti

s narušenou  komunikační  schopností  činnosti  spojené  s  kreslením  nevyhledávají.

Převážná část těchto dětí nemá osvojené správné návyky, jako je úchop psacího nástroje

a správné držení těla. Nápadné nedostatky jsou u dětí s vývojovou dysfázií v oblasti

koordinace  pohybů.  Takové  děti  nejsou  schopné  vykonávat  přesné  pohyby,  a  to  se

odráží při nedostatcích v grafomotorice. Dysfatické děti nejsou schopné správně držet

psací nástroj a nejčastěji ho nesprávně drží v celé dlani. Kresba dysfatiků je nepřesná

a zobrazované  tvary  jsou  často  deformované.  Linie  jsou  nepřesně  napojované,

rozdvojené. Objekty kresby jsou většinou soustředěné do jednoho místa a překrývají se.

Kresba je chudá a málo detailní. Výsledný obrázek je nepřehledný a nelze specifikovat,

co dítě  nakreslilo.  Právě kresba je výborným vodítkem při  diagnostice (Škodová aj.

2007).

Důležité  je  u  dětí  s  komunikačními  problémy  rozvinout  pozitivní  vztah  ke

kreslení obecně a pomoci jim osvojit si správné návyky, kterými jsou: správné držení

těla  i psacího  nástroje  a  uvolněnost  ruky.  Než  začneme  s  dětmi  nacvičovat

grafomotoriku  prostřednictvím  pracovních  listů,  je  dobré  zařadit  přípravná  cvičení,
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která  dítě  motivují  a  uvolní  mu  svaly ruky.  Využíváme k  tomu jednoduchá  cvičení

doprovázená  říkankami.  Veškerá  cvičení  by neměla  být  časově  náročná  a  po  jejich

skončení by mělo dítě zažít pocit úspěchu, že úkol zvládlo.
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 7 Praktická část

 7.1 Cíle výzkumu a metodologie

Hlavním  cílem  výzkumu  bylo  analyzovat  rozdíly  v  grafomotorice  u  dětí

předškolního věku z intaktní společnosti a u předškolních dětí s narušenou komunikační

schopností. Výzkum se opírá především o analýzu pracovních listů.

 Dílčí cíle byly stanoveny následovně:

• pochopení a zvládnutí vypracování pracovního listu,

• jednotlivé  provedení  grafomotorických  prvků  (vodorovná  čára,  kruh,  zuby,

vlnovka, horní a dolní oblouk,

• hygienické  návyky  při  grafomotorice  (úchop  psacího  nástroje,  držení  těla,

lateralita, uvolněnost ruky,

• vypracování kazuistik.

Na základě zvolených cílů byly vypracovány výzkumné otázky:

1 Jaké jsou obsahové rozdíly ve vypracovaných listech u dětí intaktních a u dětí

s narušenou komunikační schopností?

2 Jaké  jsou  rozdíly  v  osvojených hygienických  návycích  při  grafomotorických

činnostech u dětí intaktních a u dětí s narušenou komunikační schopností?

 7.2 Postup v průběhu výzkumného šetření

Před  zahájením  kvalitativního  výzkumu  bylo  nutné  stanovit  hlavní  cíle  a

výzkumné otázky. Jako metodologii kvalitativního výzkumu autorka zvolila kazuistiky,

analýzu vypracovaných pracovních listů a aktivní pozorování dětí při plnění úkolů z

oblasti  hrubé  motoriky,  jemné  motoriky  a  spontánní  kresby.  Výzkumné  šetření

probíhalo  na  dvou  pracovištích:  v  běžné  mateřské  škole  a  v  logopedické  poradně.

Pracovní listy si autorka sama vytvořila a jsou zaměřené na jednotlivé grafomotorické

prvky, které by děti  měly zvládnout v jednotlivých věkových etapách. Autorka bude
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postupovat  od  jednodušších  ke  složitějším  prvkům.  Děti  budou  jednotlivé

grafomotorické  prvky  vypracovávat  v  pořadí  vodorovná  čára,  kruh,  vlnovka,  horní

oblouk, dolní oblouk.

Během výzkumu byla zvolena individuální  práce,  aby měla autorka možnost

detailně sledovat chování a pracovní návyky dětí.  Analýza a vyhodnocení získaných

materiálů následovaly po zpracování všech kazuistik. Samotné vyhodnocení pracovních

listů autorka konzultovala s pedagogy z mateřské školy a s pracovnicí z logopedické

poradny. Celé šetření bylo zakončeno zodpovězením výzkumných otázek a navržením

vhodné terapie. Výzkum probíhal od listopadu 2017 do března 2018.

 7.3 Charakteristika místa výzkumu a výzkumného vzorku

Výzkumná část pro děti bez narušené komunikační schopnosti probíhala v běžné

mateřské škole.  Mateřská škola  se nachází  v  malém horském městě.  Samotný areál

mateřské školy je situován na okraj města do klidného venkovského prostředí. Budova

školy  je  nově  zrekonstruována  a  její  okolí  doplňuje  udržovaná  prostorná  zahrada.

Mateřská škola má tři oddělení, která jsou rozdělena do dvou velkých tříd. Pedagogický

sbor se skládá ze tří  učitelek a je doplněn jednou asistentkou pedagoga. Z mateřské

školy byli do výzkumného šetření zařazeni dva chlapci a dvě dívky. Výzkumný vzorek

dětí s narušenou komunikační schopností byl vybrán v logopedické poradně, kam tyto

děti pravidelně docházejí. Byli  vybráni dva chlapci a jedna dívka. Vzhledem k přání

zachování anonymity školy, poradny a dětí byla jména dětí změněna. Udávaný věk dětí

je uveden k březnu roku 2018. Pro průběh šetření byla použita odborná kniha od Jiřiny

Bednářové Diagnostika dítěte předškolního věku. Kniha byla použita pro její ucelené

zpracování jednotlivých dílčích funkcí představených na stupnici, která pomáhá určit,

zda dítě danou dovednost ovládá vzhledem ke svému věku.
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 7.3.1 Vlastní výzkum

Adélka

Věk: 5,9 let

Osobní anamnéza: Těhotenství a samotný porod bez komplikací.

Rodinná anamnéza: Adélka pochází z úplné rodiny a má staršího bratra (7 let).

Otec  i  matka  Adélky mají  vysokoškolské  vzdělání.  Matka  studovala  na  Karlově

univerzitě FTVS. Otec má vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie.

Komunikace: První slova používala již před dosažením prvního roku. Zhruba ve

dvou  letech  začala  mluvit  v  jednoduchých  větách.  Ve  třech  letech  nastoupila  do

mateřské  školy.  Ráda  navazuje  kontakt  s  ostatními  dospělými  a  je  plnohodnotným

komunikačním partnerem. Nedávno docházela na logopedii s nesprávnou výslovností

hlásky S. Nyní je již hláska plně zautomatizována a vyslovována správně.

Vývoj  kresby:  Adélka  velmi  ráda  kreslí  a  tuto  činnost  vyhledává  doma  i  v

předškolním  zařízení.  U  kreslení  vydrží  trávit  hodiny  času.  Její  kresby  jsou  vždy

detailně propracované a dobře rozvržené. Motivem její kresby jsou reálné objekty, ale

na papír ráda přenese i svou fantazii. Nejčastěji kreslí svou rodinu a pohádkové postavy.

Vzhledem  k  tomu,  že  kreslí  často  postavy,  jsou  její  kresby  postav  propracované

a odpovídají věku.

Hrubá motorika: Hrubá motorika je u Adélky na velmi dobré úrovni. Její pohyby

jsou velmi dobře koordinované a veškeré úkoly zvládla na první pokus bez dlouhého

vysvětlování  (viz  Tab.  1).  Ve  svém  volném  času  navštěvuje  několik  pohybových

kroužků. Jedním z nich je gymnastika, kterou si zvolila sama, a v zimních měsících

dochází na lyžařské tréninky. Lyžuje od svých tří let.
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Tab. 1: Hrubá motorika

Skok sounož Zvládá sama a bezchybně

Přeskok přes čáru Zvládá sama a bezchybně

Chůze po schodech (nahoru i dolů) Zvládá sama a střídá správně nohy

Skok na jedné noze Zvládá sama

Přechod přes kladinu Zvládá sama

Přeskok přes překážku snožmo Zvládá sama

Jemná motorika: Úkoly na jemnou motoriku byly zvolené tři. Navlékání korálků

nečinilo Adélce žádný problém a úkol zvládla bez pomoci (viz Tab. 2). Pří navlékání

korálků se zaměřila i na střídání čtyř barev kuliček, a tím poukázala na svou preciznost

a pečlivost při plnění úkolů.

Při stříhání byla Adélka samostatná a nedožadovala se žádné pomoci. Problém jí

nečinilo ani stříhat objekty menšího rozměru. Během stříhání postupovala rozvážně. Po

dokončení  aktivity  si  své  pracovní  místo  bez  upozornění  sama  uklidila.  Mimo

mateřskou  školu  ještě  dochází  do  kroužku  Šikovných  ručiček,  kde  jsou  rozvíjeny

činnosti zaměřené na rukodělnou činnost.

Tab. 2: Jemná motorika

Navlékání korálků Zvládá bez obtíží

Stříhání Zvládá samostatně

Dotkne se bříškem každého prstu na ruce

bříška palce

Zvládá samostatně a v tempu
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Lateralita a návyky při kreslení a grafomotorických činnostech: Adélka již má

vyhraněnou lateralitu pravé ruky. Správné držení tužky ještě není plně zautomatizováno.

Tužku drží příliš blízko hrotu a prsty nemají dostatek prostoru k pohybu. Pokud je na

špatné  držení  tužky  upozorněna,  držení  opraví.  Adélka  tužku  drží  příliš  křečovitě

a pohyb  tužky  vychází  z  přílišného  ohýbání  zápěstí.  Poloha  dolních  končetin  byla

v pořádku. Poloha hlavy nebyla správná, byla příliš blízko k desce psacího stolu.

Pracovní list č. 1  vodorovná čára (Obr.  1):  Pro vypracování úkolu si Adélka

zvolila  modrou pastelku,  kterou držela v pravé ruce.  Úkolem bylo dokreslit  formou

vodorovné čáry příčky pro žebřík. Pro lepší představivost vedení linie bylo nutné spojit

dva stejně barevné puntíky. Než Adélka začala spojovat, správně určila barvy puntíků.

Zvolila správný postup odshora dolů a malování vodorovné čáry vedla správně zleva

doprava. Tužku držela velmi křečovitě a snažila se vytvořit rovnou linií. Linii vytvořila

nepřerušovanou a poměrně rovnou. Velmi zajímavé bylo, že než vedla linii pastelkou,

zkusila si jednotlivé puntíky spojit nanečisto pravým ukazováčkem.

Pracovní  list  č.  2  kruh (Obr.  1):  Grafomotorický  prvek kruh Adélka  zvládla

výborně. Nejprve si obtáhla předkreslené kruhy. Během toho se stihla rozpovídat o tom,

že  s babičkou  v  létě  dělají  domácí  marmeládu.  Pro  dokreslení  kruhu do zavařovací

sklenice zvolila červenou barvu záměrně, aby kruhy vypadaly jako třešně. Sama ještě

domalovala  zelenou  pastelkou  stopky, aby  přidala  na  reálnosti  obrázku.  Vytvořené

kruhy byly podobné velikosti.  Tentokrát Adélka kruhy dokreslovala odspoda nahoru.

Linie kruhu jsou bez napojování a kruh je vždy uzavřen. Při kreslení nedržela pastelku

tak křečovitě jako v případě prvního pracovního listu. Pastelku uchopila blízko hrotu.

Pracovní  list  si  tentokrát  natočila  úhlopříčně  na  levou  stranu.  Vyhraněnou  lateralitu

potvrdila i kreslením kruhu zleva doprava.

Pracovní  list  č.  3  vlnovka (Obr.  2):  Pro  nakreslení  vlnovky  Adélka  zvolila

modrou  barvu  bez  rozmýšlení.  Než  se  dala  na  obtáhnutí  vlnovky,  byla  nejistá.

Přemýšlela,  k  čemu  tam  jsou  potřeba  ty  puntíky.  Obtáhnutí  si  pro  pocit  jistoty

zopakovala. Při nácviku tohoto grafomotorického prvku měla více uvolněnou ruku než

u předchozích cvičení. Tužku nedržela tak nízko a úchop byl správný špetkový. U druhé
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vlny krásně  drží  linii.  Opět  zopakovala  správný postup  práce  odshora  dolů  a  zleva

doprava. Linie nejsou kostrbaté a vlny jsou plynulé. Na poslední vlně je vidět, že se

snažila udržet i stejnou výšku obou vln. Před celým procesem, než měla vlnu namalovat

pastelkou, si dráhu předkreslila třikrát nanečisto pravým prostředníčkem.

Pracovní list č. 4 zuby (Obr. 2): Před tím, než se Adélka pustila do kreslení zubů,

měla sama říci,  kde ještě takové zuby můžeme najít.  Slovo zub jí evokovalo mnoho

objektů. K dokreslení zubů si Adélka zvolila žlutou pastelkou. Zároveň věnovala výběru

pastelky  velkou  pozornost,  aby byla  dostatečně  ořezaná.  Linie  zubů  na  sebe  přímo

navazuje a  je  nepřerušená.  Po celou dobu udržela Adélka stejnou výšku zubů.  Tlak

pastelky  byl  v prvním  případě  větší  než  u  druhého  pokusu.  Zub  vždy  dotáhla  k

předkreslené linii.

Pracovní  list  č.  5  horní  oblouk (Obr.  6):  V  případě  horního  oblouku

předkreslenou linii obtáhla přesně. Adélce se podařilo na první oblouk plynule navázat

oblouk druhý. Podle tloušťky linie pastelky je vidět, v jakých místech Adélka na papír

vytvářela největší tlak. Fáze největšího tlaku je vidět vždy, když napojuje další oblouk.

Na posledním řádku, kde měla vytvořit  své oblouky bez překreslení,  je vidět,  že se

soustředila  na  to,  jak oba oblouky napojit,  a  došlo  k  překřížení  linie.  Opět  udržela

stejnou výšku oblouků.

Pracovní list č. 6 dolní oblouk (Obr. 6): Než začala Adélka kreslit dolní oblouk,

snažila se pochopit, proč jsou na pracovním listě hodiny. Staré hodiny zvané pendlovky

neznala,  proto bylo nutné samotný pohyb kyvadla nacvičit  nejprve celou rukou bez

pastelky.  Pak  sama  uznala,  že  bude  malovat  mističky,  které  jí  jednotlivé  oblouky

připomínají.  Pracovní list  si natočila hodně doprava,  až tak,  že měla papír  skoro ve

vodorovné poloze. Linie oblouku byla nepřerušovaná, ale Adélka znovu vytvářela velký

tlak na papír. Pastelku držela ve své pravé ruce blízko hrotu. Během cvičení měla mírně

vystrčený jazyk, který potvrzoval velkou dávku soustředěnosti. Jednotlivé oblouky na

sebe navazují a jsou v jedné rovině.
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Denis

Věk: 5,3 let

Osobní anamnéza: Bez nápadností.

Rodinná anamnéza: Denis žije se svou maminkou, mladším bratrem a dědečkem

v rodinném domě. Jeho otec žije v Praze a má možnost si Denise jednou za čtrnáct dní

brát na víkend. Možnost vidět svého syna Denisův tatínek využívá jen minimálně.

Komunikace: První slova začal používat po prvním roce života. V jednoduchých

větách začal mluvit kolem dvou a půl let.

Vývoj  kresby:  Denis  kresbu  nevyhledává.  Spontánní  kresba  mu  činí  potíže,

protože nemá dostatečnou fantazii, a namalovat obrázek podle vlastní fantazie mu činí

problém. Pokud kreslí  podle  předlohy,  takové problémy nemá.  Jeho obrázky nejsou

detailně propracované. Před volnou kresbou preferuje omalovánky.

Hrubá  motorika:  Úkoly  zaměřené  na  hrubou  motoriku  Denis  zvládl.  Během

plnění úkolů si nebyl nikdy stoprocentně jistý a svou schopnost znevažoval (viz Tab. 3).

Ve  svém  volném  čase  navštěvuje  několik  pohybových  kroužků.  Jedním  z  nich  je

parkour pro děti a v zimě dochází na lyžařské tréninky. Mimo tyto všechny aktivity ho

maminka pravidelně připravuje na dětské běžecké závody.

Tab. 3: Hrubá motorika

Skok sounož Zvládá sám a bezchybně

Přeskok přes čáru Zvládá sám a bezchybně

Chůze po schodech (nahoru i dolů) Zvládá sám a střídá správně nohy

Skok na jedné noze Zvládá sám

Přechod přes kladinu Zvládá sám (s opatrností)

Přeskok přes překážku snožmo Zvládá sám (nejistota)
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Jemná motorika:  První  úkol  navlékání  korálků Denise neoslovil.  Činnost  mu

nešla. Ruce se mu při ní třásly a po chvíli činnosti nechal a rozplakal se (viz Tab. 4).

Při stříhání byl Denis samostatný a nečinilo mu žádný problém. Vzhledem ke

své lateralitě nebyl tak pečlivý a rychlý, jak by se dalo předpokládat, ale úkol splnil.

Tab. 4: Jemná motorika

Navlékání korálků Nezvládá

Stříhání Zvládá samostatně (není tak pečlivý)

Dotkne se bříškem každého prstu na ruce

bříška palce

Zvládá s dopomocí

Lateralita  a  návyky  při  kreslení  a  grafomotorických  činnostech:  Denis  ve

veškerých aktivitách upřednostňoval levou ruku. Při kreslení a vypracování pracovních

listů měl svou levou ruku nepřirozeně vytočenou. Při sezení na židli byl příliš vzdálený

od stolu a neustále hledal vhodnou polohu k sezení.

Pracovní list č. 1  vodorovná čára (Obr. 4): Instrukce k prvnímu úkolu Denis

pochopil  a nebylo  potřeba  mu  je  vícekrát  opakovat.  Již  při  hledání  pastelky  Denis

působil neklidně. Pastelku v levé ruce neustále přehmatával a bylo vidět, že neví, jak

nejlépe ji uchopit. Následně se ujišťoval, že pastelku drží správně. Postup práce byl u

Denise  neuspořádaný.  Nejprve  spojil  červená  kolečka  a  linii  vedl  zprava  doleva.

Následně postupoval od červených koleček nahoru.  S papírem neustále pohyboval a

výsledné linie nebyly rovné, ale kostrbaté. Po dokončení pracovního listu nebyl se svým

výkonem spokojený. Při práci si neustále přesedával a svůj trup nakláněl do stran.

Pracovní list č. 2  kruh (Obr. 4): Pracovní list č. 2 byl zaměřen na kruh. Úkol

Denis  pochopil  a  kolečka  maloval  do  předem nakreslené  zavařovací  sklenice.  Před

samotným kreslením se ujišťoval, co má dělat, když se mu tam kolečka nevejdou. Pak

se ale úkolu chopil. Jednotlivé kruhy nemají přesný tvar a ani předkreslené linie nejsou

plynule  následované.  Jednotlivé  kruhy  jsou  ale  uzavřené  a  nejsou  mnohokrát

napojované. Některé kruhy Denis i dobrovolně vybarvil. Během kreslení kruhů nebyl

tlak  na  papír  velký.  Systém  kreslení  byl  od  spodní  části  sklenice.  Pastelku  měl
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uchopenou v levé ruce a s lehkou odchylkou se snažil udržet špetkový úchop. Z pohledu

správného sezení měl svou pravou nohu pokrčenou pod sebou.

Pracovní list č. 3  vlnovka (Obr. 5): Než se pustil do nácviku vlnovky, vybarvil

Denis sám z vlastní  iniciativy předkreslenou loď. Na kresbu vlnovky zvolil  modrou

barvu. Předkreslenou linii obtahoval od pravého okraje směrem k levému. Pracovní list

si natočil směrem doleva do vodorovné polohy. Předkreslenou linii si obtáhl dvakrát.

V některých místech napojoval a na papír  vyvíjel  velký tlak pastelkou a dopustil  se

několika nepřesností.  Na posledním řádku,  kde měl  vlnu provést  sám, chtěl  nejprve

začít  od levého okraje.  Svou chybu si  uvědomil  a hrot pastelky přesunul na pravou

stranu. Vlny jsou v některých místech napojované. Stejnou velikost a tvar vln neudržel.

Některé vlny jsou více špičaté.

Pracovní list č. 4 zuby (Obr. 5): Před zahájením grafomotorického cvičení Denis

správně zhodnotil  vlastnosti  zubů na  pile.  Zdůraznil  důležitost  jejich  ostrosti  a  sám

vyprávěl o tom, jak s dědečkem připravuje dřevo na zimu. Postup Denisovy práce byl

od spodní části papíru nahoru. Jednotlivé zuby na sebe dobře navazují i přesto, že Denis

postupoval zprava doleva. Na dolních zubech v pravé části je vidět slabá linie pastelky,

v místech,  kde měl  Denis  uvolněnou ruku.  V místech,  kde se soustředil  na správné

napojení  zubů,  je  linie  silnější.  Během kreslení  zubů měl  židli  příliš  odstrčenou od

pracovního stolu a hlavu měl v malém rozestupu od desky stolu.

Pracovní list č. 5 horní oblouk (Obr. 6): Při obtahování předkreslených oblouků

dodržel správný směr a linie na sebe navazují.  Na posledním řádku, kde neměl linii

předkreslenou, zvládl sám nakreslit tři horní oblouky. Oblouky na sebe nejsou přímo

napojené, ale velikost posledních dvou je totožná.

Pracovní list č. 6  dolní oblouk (Obr. 6): Držení linie u předkreslených dolních

oblouků nedělalo Denisovi problém. V prostředním řádku Denis kreslil zprava doleva.

Na posledním řádku také, důsledkem čehož se mu všechny oblouky vedle sebe nevešly

a první dva se překrývají.
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Terezka

Věk: 6 let

Osobní anamnéza: Bez zvláštností.

Rodinná anamnéza: Terezka žije v úplné rodině se svou maminkou, tatínkem a

dvěma staršími sourozenci. Její rodiče mají společnou firmu.

Komunikace: První slova používala v roce a třech měsících. Zhruba ve dvou a

půl letech začala mluvit v jednoduchých větách.

Vývoj kresby: Terezka velmi ráda kreslí a vytváří své vlastní obrázkové knihy.

Kresba bez předlohy jí nedělá problém. Výsledné obrázky jsou vždy barevně sladěné a

detailní. V případě, že se jedná o kresbu postavy, jde o velmi dobře zvládnutou kresbu

vzhledem k jednotlivým proporcím těla. Objekty na výkresu jsou vždy reálné a dobře

rozpoznatelné. Kreslení se vydrží věnovat dlouze a vytrvale.

Hrubá  motorika:  S  úkoly  zaměřené  na  hrubou  motoriku  neměla  Terezka

problém. Vše plnila s rozvahou a opatrností (viz Tab. 5).

Tab. 5: Hrubá motorika

Skok sounož Zvládá sama

Přeskok přes čáru Zvládá sama

Chůze po schodech (nahoru i dolů) Zvládá sama a střídá správně nohy

Skok na jedné noze Zvládá sama

Přechod přes kladinu Zvládá sama

Přeskok přes překážku snožmo Zvládá sama

Jemná motorika: Navlékání korálků Terezku bavilo a nečinilo jí žádný problém.

U aktivity strávila delší čas, protože chtěla vytvořit náramky pro všechny členy rodiny

(viz Tab. 6). Náramky odstupňovala i podle velikosti, největší pro tatínka a maminku

a nejmenší pro sourozence.

Ani stříhání  pro Terezku neznamenalo  žádný problém, i  doma neustále  něco

stříhá a tvoří. Vše měla precizně a rychle vystřižené.
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Tab. 6: Jemná motorika

Navlékání korálků Zvládá bez obtíží

Stříhání Zvládá samostatně

Dotkne se bříškem každého prstu na ruce

bříška palce

Zvládá samostatně a v tempu

Lateralita  a  návyky  při  kreslení  a  grafomotorických  činnostech:  Terezka  je

vyhraněný pravák. Úchop tužky má správně osvojen ve špetce.

Pracovní list č. 1 vodorovná čára (Obr. 7): Terezka spojování stejně barevných

puntíků zvládla bez zaváhání. Barevné puntíky spojovala pastelkou stejné barvy. S tímto

grafomotorickým cvičením si precizně poradila. Linie má přesné a rovné. Postup práce

byl odshora dolů ve směru od levého okraje k pravému.

Pracovní list č. 2  kruh (Obr. 7): Další pracovní list s grafomotorickým prvkem

kruhu  zvládla  Terezka  v  rychlém  a  pečlivém  pracovním  tempu.  Při  obtažení

předkreslených kruhů neměla problém. Linii kruhu držela. Před samotným kreslením

kruhu do sklenice si nejprve sama promýšlela, kam jednotlivá kolečka umístí, chtěla

jich  nakreslit  o mnoho  více  než  Adélka.  Svou práci  si  nejprve  rozplánovala.  Kruhy

zakreslovala odspodu nahoru. Pastelku uchopila do špetky v pravé ruce a papír si mírně

natočila. Sezení u stolečku neměla správné a na pravé noze si seděla. Zpočátku na hrot

tužky vynakládala větší tlak, to se s přibývajícími kolečky zlepšilo a na pastelku tak

netlačila. Během práce si zpívala písničku z pohádky Tři bratři.

Pracovní list č. 3  vlnovka (Obr.  8):  Grafomotorický prvek vlnovka nebyl pro

Terezku ničím náročný. Z obrázku je možné vidět, že tam, kde musí respektovat linii,

tlačí  na  hrot  pastelky  více.  V  posledním  řádku  je  linie  vlnovky  rovná.  Čára  není

napojovaná. První dvě vlnovky na posledním řádku jsou stejně velké, čím více se blížila

k pravému okraji, tím více se snažila vlnovku zvětšit. Pastelku držela v pravé ruce a její

úchop byl správný. Sezení měla správné, jen postavení hlavy bylo příliš blízko papíru.

Pracovní list č. 4  zuby (Obr. 8): Na tom to pracovním listu je vidět Terezčin

smysl pro detail. Jednotlivé zuby na sebe navazují a velikostně jsou si dost podobné.
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Především konec prvního řádku je ukázkový. Tentokrát úchop pastelky nebyl správný.

Pastelku držela příliš nízko. Linie zubů na začátku řádku je silná, protože vyvíjela silný

tlak na hrot pastelky.

Pracovní list č. 5  horní oblouk (Obr.  9):  Horní oblouk Terezce nečinil  žádný

problém. Oblouk je veden rovně a není napojován. Úkol zvládla v rychlém tempu a ve

zbytku času domalovala květinu a berušku. U jednotlivých oblouků ctila stejnou výšku.

Pracovní list č. 6  dolní oblouk (Obr. 9): Při kreslení dolního oblouku neměla

Terezka problém.  Odhadla  na  obou řádcích  velikost,  aby byl  počet  oblouků  stejný.

Provedení jednotlivých oblouků je přesné, rovné a drží v jednom řádku.

Jitka

Věk: 4,4 let

Diagnóza: Opožděný vývoj řeči (půl roku dochází do logopedické poradny).

Osobní anamnéza: Není známo.

Rodinná  anamnéza:  Jitka  vyrůstá  s  maminkou  a  dvěma  staršími  sestrami.

Maminka je vyučená cukrářka a pracuje jako pomocná síla v obchodě. Otec Jitky ani

otec starších sester s rodinou nežije. Celá rodina žije v malém bytě 2+kk.

Komunikace: První slova začala používat zhruba ve třech letech. Dnes mluví jen

v jednoduchých  větách,  ve  kterých  se  vyskytují  dysgramatismy.  Nesprávně  časuje

i skloňuje.  Používá převážně slovesa v infinitivu.  Nedokáže převyprávět  jednoduchý

příběh a problém jí dělá pojmenování základních objektů.

Vývoj  kresby:  Jitka kreslení  dobrovolně  nevyhledává.  Pokud maluje,  jsou to

nerozpoznatelné  jednoduché  objekty  typu  kruhu  nebo  zcela  neidentifikovatelných

čáranic.  Lidskou  postavu  nenakreslí  a nezvládne  ani  hlavonožce,  kterého  by  měla

vzhledem ke svému věku zvládnout.

Hrubá  motorika:  Vzhledem  k  dovednostem  vycházejícím  z  hrubé  motoriky

nebyla Jitka obratná. Problém jí dělaly skoky přes čáru i skok na jedné noze. Vzhledem
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ke svému věku by měla zvládnout sejít schody a střídat při tom obě nohy (viz Tab. 7).

Některé úkoly jí musely být několikrát předvedeny.

Tab. 7: Hrubá motorika

Skok sounož Nezvládá

Přeskok přes čáru Zvládá s obtížemi

Chůze po schodech (nahoru i dolů) Zvládá sama, ale nestřídá správně nohy

Skok na jedné noze Nezvládá ani s pomocí

Přechod přes kladinu Zvládá sama

Přeskok přes překážku snožmo Nezvládá ani s pomocí

Jemná motorika: U navlékání korálků nevydržela a během aktivity se jevila jako

velmi roztržitá. Korálky se jí kutálely po zemi a navlékání jí činilo obtíže (viz Tab. 8).

Potíže měla i při stříhání. Nejprve nedokázala sama správně uchopit nůžky, následně

nedokázala stříhat podle předkreslené linie.

Tab. 8: Jemná motorika

Navlékání korálků Zvládá s pomocí

Stříhání Nezvládá

Dotkne se bříškem každého prstu na ruce

bříška palce

Nezvládá

Lateralita a návyky při kreslení a grafomotorických činnostech: Při činnostech

ruce střídala a její lateralita není vyhraněná. Pastelku držela v pěsti.

Pracovní list č. 1 vodorovná čára (Obr. 10): Grafomotorický nácvik vodorovné

čáry  a pochopení  úkolu  bylo  pro  Jitku  náročnější.  Pokyn  jí  byl  zopakován  dvakrát

i s názornou ukázkou. Při práci bylo vidět, že jí dělá problém zkoordinovat pohyb očí

a tužky při spojování stejně barevných koleček. Linie její vodorovné čáry je kostrbatá.

Při tahu vodorovné čáry a vytvoření spojnice mezi dvěma body nebylo potřeba vytvořit

dlouhou linii,  i  přesto  nedokázala všechny body správně spojit.  Spojení  oranžových
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bodů  úplně  vynechala.  Čára  mezi  modrými  body  je  nepřesně  napojovaná  a  mezi

jednotlivými úseky vznikla mezera.  Pastelku držela v dlani a palec přitom směřoval

nahoru.  Tento  úchop  je  vzhledem  k  jejímu  věku  nesprávný.  Jitka  byla  u  činnosti

netrpělivá a při aktivitě opouštěla své pracovní místo. Pastelku měla uchopenou v pravé

ruce.

Pracovní  list  č.  2  kruh (Obr.  11):  Kruh jako grafomotorický prvek,  který by

standardně  mělo  dítě  zvládnout  okolo  třetího  roku  života,  dělal  Jitce  problém.  Při

názorné ukázce na obrázkových kartičkách (slunce a domeček) měla ukázat, kde vidí

kolečko.  Nedokázala  správně  odpovědět  ani  při  opakování  otázky.  Kruh  dle

předkreslené linie dokázala obkreslit přesně. V případě, že měla sama nakreslit kruh, byl

to problém. Nedokázala vytvořit uzavřený kruh a často linii nepřesně napojovala. Jitka

nedokázala  využít  volný prostor  pro kreslení  kruhů a kruhy umisťovala  těsně vedle

sebe. Pastelku měla uchopenou v levé ruce celou dlaní.

Pracovní list č. 3  vlnovka (Obr. 11): Před samotným zpracováním pracovního

listu jsme se pokusily s Jitkou uvolnit pohyb obou rukou (vzhledem k její nevyhraněné

lateralitě). Cvik spočíval v pohybu celé ruky a simuloval tvar vlny. Pohyb měl vycházet

z paže. Toto cvičení jsme opakovaly třikrát na každou ruku. Cvik byl prováděn ve stoje.

Po uvolnění obou končetin jsme se přesunuly k pracovnímu listu. Z pracovního listu je

vidět,  že prvek Jitce činil  při  znázornění  problém. Linie jsou nepřesné,  napojované.

V řádku, kde měla vlnovku obkreslit, nebyl problém tak velký. V posledním řádku, kde

měla sama mezi body vytvořit vlnovku, se dožadovala pomoci. Na konci úkolu se sama

pochválila.  Pastelku  držela  v  pravé  ruce.  Postup  práce  měla  následovný:  nejprve

obtahovala prostřední vlnovku a pak se přesunula na první řádek.

Pracovní list č. 4  zuby (Obr. 11): Obrázek na pracovním listu poznala a z její

reakce bylo zřejmé, že ví, k čemu samotná pila slouží. Pantomimou předvedla řezání

pilou. V jednoduché větě sdělila: „Tatí má.“ Zuby dokázala obtáhnout na prvním řádku

a dokázala  je  i  sama  napodobit.  Opět  postupovala  od  spodní  části  papíru  nahoru.

V posledním  řádku  je  vidět,  že  nedokázala  udržet  předkreslenou  linii.  Zuby  má

zakreslené pod čarou i nad čarou. Jednotlivé zuby se v některých místech překrývají.
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Úkol chtěla mít rychle hotový a znovu se pochválila. Pracovní list si chtěla odnést domů

a odmítala ho vrátit. Pastelku držela v pravé ruce v celé dlani s polohou palce dole.

Pracovní list č. 5  horní oblouk (Obr. 12): Horní oblouk byl pro Jitku náročný.

Linie je nepřesná,  napojovaná a tvar oblouku v části  s předkreslenou linií  nezvládla

napodobit. Bez předkreslené linie měla snahu horní oblouk vytvořit, ale nakreslila jen

kostrbatou vodorovnou čáru. Pastelku držela v pravé ruce v celé dlani, u činnosti stála.

Pracovní list č.6 dolní oblouk (Obr. 12): V porovnání s horním obloukem byl pro

ni  dolní  oblouk  snazší.  Na  prvním řádku  dokázala  udržet  předkreslené  linie.  Často

napojovala, ale k tvaru dolního oblouku se přiblížila. Na posledních dvou řádcích měla

dolní oblouk vytvořit sama. Na prostředním řádku se čáry překrývají. Pastelku držela

v pravé ruce celou dlaní a palec směřoval nahoru. Při práci se snažila být rychlá, ale

chvílemi byla až roztržitá. Hodiny z obrázku nepoznala.

Lukáš

Věk: 6 let

Diagnóza: Vývojová dysfázie (v péči logopeda 1 rok).

Osobní  anamnéza:  Těhotenství  matky  probíhalo  standardně  bez  komplikací.

Porod byl protrahovaný a komplikovaný.

Rodinná anamnéza: Lukáš žije se svou maminkou, tatínkem a starším bratrem.

Jeden týden se o Lukáše a jeho bratra stará otec a další týden matka. Víkendy tráví

všichni společně. Nastavení střídavé péče je dáno tím, že rodiče mají v Praze firmu a na

jejím chodu se oba podílejí.

Komunikace: První slova používal až ve třech letech. V jednoduchých větách

začal mluvit až s nástupem do mateřské školy okolo 4,5 let. Komunikaci jako takovou

nevyhledává. Velmi často ve svém projevu zadrhává, protože nedokáže zformulovat, co

chce sdělit. Komunikaci s vrstevníky nevyhledává a dětem se vyhýbá. V případě, že

nedokáže něco sdělit, je vůči sobě agresivní (mlátí se do hlavy).
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Vývoj kresby: Kresbu nevyhledává a na aktivity, které jsou s kresbou spojené,

reaguje s ؘ odporem a se strachem, že to nezvládne.  Pokud má nakreslit  postavu, pak

výsledný obrázek připomíná hlavonožce. S přihlédnutím k jeho věku je to nedostačující.

Hrubá  motorika:  Aktivity  zaměřující  se  na  hrubou  motoriku  zvládl  bez

zásadnějších problémů. Výraznější problém měl pouze při skoku snožmo přes natažené

lano asi dvacet centimetrů nad zemí. Přeskočení lana Lukáš vnímal jako těžký úkol a

nevěřil si. Opět se u něho projevila agrese. Začal se pěstí mlátit do hlavy. Když úkol

splnil, byl na sebe pyšný a usmál se (viz Tab. 9).

Tab. 9: Hrubá motorika

Skok sounož Zvládá sám

Přeskok přes čáru Zvládá sám

Chůze po schodech (nahoru i dolů) Zvládá sám

Skok na jedné noze Zvládá s obtížemi

Přejde přes kladinu Zvládá sám

Přeskočí snožmo nízkou překážku Zvládá s obtížemi

Jemná motorika: Navlékání korálků ho neoslovilo, ale i přesto s pomocí dokázal

pár  korálků  navléknout.  Na  stříhání  podle  předem  předkresleného  tvaru  reagoval

slovem:  „Nuda“  (viz  Tab.  10).  V mateřské  škole  si  rád  hraje  s  legem,  ze  kterého

nejraději staví letadla.

Tab. 10: Jemná motorika

Navlékání korálků Zvládá s pomocí

Stříhání Zvládá

Dotkne se bříškem každého prstu na ruce

bříška palce

Nezvládá

Lateralita a návyky při kreslení a grafomotorických činnostech: Při činnostech

využíval výhradně pravou ruku a jeho lateralita je již vyhraněná. Úchop pastelky byl
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„hrníčkový“,  pastelku  drží  palec  a  je  podepřena  prsteníčkem.  Poloha  prostředníčku

a ukazováčku je také nesprávná, protože jsou k pastelce přiloženy seshora.

Pracovní list č. 1 vodorovná čára (Obr. 13): Tvar vodorovné čáry Lukáš zvládl

bez problému. Linie je rovná a bez napojování.

Pracovní  list  č.  2  kruh (Obr.  13):  Kruh zvládl  také  bez  větších  problémů,  u

tohoto prvku nebyl tak důsledný jako v případě vodorovné čáry. Kruhy soustředil do

spodní  části,  některé  na  sebe  přesně naléhají  nebo se překrývají.  Některé  linie  jsou

nedotažené.

Pracovní list č. 3  vlnovka (Obr. 14): Vlnovku Lukáš zvládl dobře, občas čáru

musel napojovat.

Pracovní  list  č.  4  zuby (Obr.  14):  Zuby na  pracovním listě  nedokázal  tvořit

jedním tahem. Jednotlivé zuby kreslil jako obrácenou střechu. V řádku je vidět, že jsou

zakreslené od větších k menším.

Pracovní list č. 5 horní oblouk (Obr. 15): Horní oblouk Lukáš zvládl bez obtíží.

Pastelku držel v pravé ruce. Tlak na pastelku nebyl výrazný a jeho ruka byla uvolněná.

Pracovní list č. 6 dolní oblouk (Obr. 15): Dolní oblouk byl zakreslen přesněji než

oblouk horní. Jednotlivé oblouky dokázal Lukáš nakreslit stejně velké a blízko sebe.

Viktor

Věk: 5,3 let

Diagnóza: Vývojová dysfázie.

Osobní anamnéza: Bez záznamu.

Rodinná anamnéza: Viktor je se svou sestrou po rozvodu rodičů svěřen do péče

svého otce a jeho přítelkyně. Maminku navštěvuje jeden víkend v měsíci.

Komunikace: Informace o jeho prvních slovech si otec nepamatuje. Řeč je u

Viktora dobře srozumitelná. Objevuje se u něho špatná výslovnost hlásek R a Ř. Zcela

dobré výsledky nemá Viktor při popisu obrázku, při kterém těžko nalézá vhodná slova.
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Obtížně formuluje delší věty. V případě, že má seřadit obrázky podle děje, činí mu to

obtíže.

Vývoj  kresby:  Kreslení  nevyhledává.  Vzhledem  ke  svému  věku  nezvládne

namalovat lidskou postavu, ale hlavonožce.

Hrubá motorika: Viktor je fyzický zdatný. Po názorné ukázce zvládá veškeré

pohybové úkoly bez pomoci. Sám oznámil, že rád lyžuje a bruslí (viz Tab. 11).

Tab. 11: Hrubá motorika

Skok sounož Zvládá sám

Přeskok přes čáru Zvládá sám

Chůze po schodech (nahoru i dolů) Zvládá sám

Skok na jedné noze Zvládá sám

Přechod přes kladinu Zvládá sám

Přeskok přes překážku snožmo Zvládá sám

Jemná  motorika:  Při  činnostech  orientovaných  na  jemnou  motoriku  se  jeví

nešikovně.  Problém mu dělá  navlékání  korálků,  velmi  zdlouhavě  uchopuje  kuličku,

která se mu následně vysmekává. Přesto, že při navlékání musí vynaložit velké úsilí, má

s činností trpělivost. Při stříhání obrázků nedokázal samostatně zkoordinovat práci obou

rukou. Nejprve nevěděl,  jak správně uchopit  nůžky,  a  následně si  nedokázal druhou

rukou obrázek přidržovat (viz Tab. 12).

Tab. 12: Jemná motorika

Navlékání korálků Zvládá s pomocí

Stříhání Zvládá s pomocí

Dotkne se bříškem každého prstu na ruce

bříška palce

Nezvládá

Lateralita a návyky při kreslení a grafomotorických činnostech: Nůžky i pastelku

uchopil do pravé ruky. Úchop pastelky nemá správně osvojený. Pastelku drží nesprávně
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čtyřmi prsty (palcem, ukazováčkem, prostředníčkem a podpírá ji  prsteníčkem).  Celé

uchopení je křečovité.

Pracovní list č. 1 vodorovná čára (Obr. 16): Při tomto grafomotorickém cvičení

Viktor lehce zmatkoval. Nanečisto prstem kolečka spojil správně. V momentě, kdy držel

pastelku a měl spojovat, nedokázal udržet koncentraci na body, které měl spojit, a lehce

chyboval.  Jeho  nervozita  ustoupila,  když  odešel  jeho  otec.  Poslední  tři  body spojil

správně. Poslední spojnice se mu podařila pěkně rovná. Pastelku měl uchopenou v pravé

ruce a  bříška všech čtyř  prstů (ukazováčku,  prostředníčku,  prsteníčku a malíčku)  se

opírala o pastelku a oproti nim byl postavený palec. Úchop byl nesprávný, po opravení

Viktor správný úchop dlouze nedržel a sklouzl ke svému špatně osvojenému úchopu.

Pracovní list č. 2 kruh (Obr. 16): Kruh zvládl dobře. Tvar kruhu byl v některých

případech více hranatý než kulatý. Útvary směřoval k levému kraji. Cvičení mu přišlo

jednoduché a odmítl obtáhnout připravenou linii kruhu. Všechny kruhy měl uzavřené

a dotažené. Pastelku držel v pravé ruce, úchop byl opět nesprávný. Při práci byl výrazně

sesunut na židličce a opíral se o opěradlo.

Pracovní  list  č.  3  vlnovka (Obr.  17):  Při  obtažení  připravené vlnovky neměl

Viktor problém. V některých místech nebyla linie napojená, ale výsledný tvar vlnovku

připomínal. Na posledním řádku, kde měl vlnovku sám mezi body vytvořit, mu dělalo

problém  pochopení  instrukce.  Nejprve  si  myslel,  že  má  body  propojit.  Další  dva

„kopečky“ udělal nad zakreslenými body.

Pracovní list č. 4  zuby (Obr. 17): Zuby zvládl dobře, zakreslení zubu držel v

jedné linii a dokázal je na sebe i napojit. Postup práce volil odspoda nahoru. Nejprve

začal uprostřed řádku. V prvním řádku se mu již zuby podařily dobře. Některé zuby

nebyly dotažené, ale povedlo se mu udržet přibližně stejnou velikost a tvar.

Pracovní list č. 5 horní oblouk (Obr. 18): Horní oblouk s předkreslením dokázal

namalovat bez problémů. Nakreslit svůj oblouk mu dělalo větší obtíže. Z namalované

linie je vidět, že tlak na pastelku není velký.
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Pracovní list č. 6 dolní oblouk (Obr. 18): Obtáhnout dolní oblouk Viktor zvládne.

V případě, že má sám dolní oblouk namalovat, nemá vzhledem ke svému věku takové

problémy. Oblouk ještě není tak dotažený, ale spodnímu oblouku se přibližuje. Linie je

rovná. Pastelku tentokrát držel v levé ruce.
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 7.4 Analýza závěrů výzkumného šetření a návrhy pro praxi

Výzkum  probíhal  od  listopadu  2017  do  března  2018  v  nepravidelných

intervalech.  Do  celého  výzkumu  bylo  zahrnuto  šest  dětí  –  tři  děti  bez  narušené

komunikační schopnosti a tři děti s narušenou komunikační schopností (lehké podoby

vývojové dysfázie a opožděný vývoj řeči). Celého výzkumu se účastnili chlapci i dívky

ve  věku  od  čtyř  do  šesti  let.  Pracovní  listy  byly  zaměřené  na  provedení

grafomotorických prvků, které by děti  měly během svého vývoje od tří  do šesti  let

zvládnout.

Na  základě  sledování  dílčích  cílů  lze  odpovědět  na  stanovenou  výzkumnou

otázku č. 1: „Jaké jsou obsahové rozdíly ve vypracovaných listech u dětí intaktních a u

dětí  s narušenou  komunikační  schopností?“  Ze  získaných  materiálů  lze  soudit,  že

z obsahové  stránky  u  dvou  pozorovaných  skupin  nalezneme  rozdíly  u  jednotlivých

grafomotorických  prvků.  U  dětí  s  narušenou  komunikační  schopností  se  objevila

nedostatečnost ve schopnosti vést nepřerušovanou, rovnou linii. Skupina intaktních dětí

si  dokázala  lépe  naplánovat  umístění  grafomotorických  prvků  na  papír  a  udržet

vodorovný směr jejich zakreslení. Děti bez narušené komunikační schopnosti dokázaly

velikost znázorňovaných prvků přizpůsobit  formátu papíru A4 a zvolily spíše menší

velikost  a větší  množství  zobrazených  prvků.  Grafomotorické  prvky  na  sebe  lépe

napojily. Obsahově kvalitnější provedení pracovních listů tedy zvládly děti bez narušené

komunikační schopnosti, u kterých byla větší vůle a chuť grafomotorické úkoly plnit.

Adéla: Zvládla všechny grafomotorické prvky a žádný jí nedělal problém.

Denis: Grafomotorické prvky nebyly esteticky zdařilé a oproti Adélce a Terezce

nevytvářely zdařilý dojem. Za příčinu lze považovat jeho levou lateralitu.

Terezka: Terezka má všechny grafomotorické prvky zvládnuté a jejich provedení

bylo pečlivé.

Jitka:  Z obsahového hlediska  grafomotorické  dovednosti  neodpovídají  jejímu

věku. V situaci, kdy měla útvar zobrazit sama bez obkreslení, s tím měla problém. Čáry

na sebe nenavazovaly a prvky se překrývaly.
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Lukáš: Lukáš dokázal vypracovat všechny pracovní listy. První čtyři prvky mu

nedělaly  problém.  Linie  na  sebe  navazovaly  a  byly  rovné.  Některé  prvky  se  mu

překrývaly a měl problém s umístěním na malý formát papíru, který ho znejistil.

Viktor:  U Viktora se v grafomotorice projevily nedostatky v jemné motorice.

Činnosti zaměřené na jemnou motoriku mu dělaly problém, který se promítl při vedení

pastelky ve vzniku nepřesných a kostrbatých linií. Jednotlivé výkony nebyly vyrovnané.

Vodorovná čára v pracovním listě č. 1 by mu vzhledem k věku neměla činit problém,

ale problém nastal nejprve v nepochopení instrukce k úkolu. Z obsahového hlediska

jsou u Viktora vidět velké výkyvy.

Na  základě  výzkumu bylo  zjištěno  v  souvislosti  s  výzkumnou  otázkou  č.  2

„Jaké  jsou  rozdíly  v  osvojených  hygienických  návycích  při  grafomotorických

činnostech?“,  že  skutečně  existují  určité  rozdíly  mezi  intaktními  dětmi  a  dětmi  s

narušenou  komunikační  schopností.  Děti  bez  komunikačních  problémů  měly  lépe

osvojený  správný  úchop  pastelky  –  špetkový.  Ve  skupince  dětí  s  narušenou

komunikační schopností nebyl úchop správně osvojen a ani po opravení nesprávného

držení svůj úchop nezlepšily. Pokud byl sledován tlak tužky na papír, tak nebyly mezi

oběma  skupinami  zaznamenány nápadné  rozdíly.  Tlak  na  tužku  vyvíjely  jak  děti  s

narušenou komunikační schopností, tak děti intaktní. Větší rozdíly byly pozorovány v

oblasti držení těla – intaktní děti měly rovnější držení těla a jejich pozice při plnění

grafomotorických cvičení byla z hlediska správného držení těla vhodnější než u dětí

s narušenou komunikační schopností.

Vzhledem k informacím, které byly zjištěny na základě výzkumného šetření,

byly vytvořeny některé návrhy pro praxi. Pro děti s narušenou komunikační schopností

by bylo vhodnější zvolit větší formát pracovního listu než A4. Jako dobrá cvičná plocha

by  se  mohla  jevit  plocha  stolu  pokrytá  balicím  papírem.  Vzhledem  k  tomu,  že

s grafomotorikou souvisí dovednosti z hrubé a jemné motoriky a zrakového vnímání,

bylo  by  vhodné  se  těmto  činnostem  před  grafomotorickou  chvilkou  více  věnovat.

Cvičení by měla být zaměřena tak, aby dítě ve svých pohybech končetinou získalo větší

přesnost.  Výzkumné  šetření  také  u  většiny  dětí  zjistilo  nedostatek  ve  správném
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(špetkovém)  úchopu psacího  nástroje,  proto  by děti  měly  být  ke  správnému držení

vedeny a motivovány.  Motivaci  lze  provést  básničkou  či  speciální  pomůckou,  která

umožní správné osvojení úchopu.

Shrnutí doporučení pro praxi na základě empirických poznatků:

Na  základě  výše  uvedené  analýzy  můžeme  uvést  následující  stručná

nejdůležitější doporučení:

 Rozvoj  zpěvu  a  recitace  říkanek a  doplnit  je  pohybovým doprovodem.  Tyto

činnosti  poslouží  k   rozvoji  kognitivních,  komunikačních,  sluchových

schopností.

 Před nácvikem grafomotoriky nesmíme zapomínat na rozcvičení napjatých svalů

rukou. Cvičení by mělo být motivováno jako hra. Důležité je podporovat radost

ze  svobodného  pohybu  a  grafického  vyjádření.  Pohyb  může  být  doprovázen

vhodně zvolenou písní, která bude pro děti svým textem atraktivní a zábavná.

 Dobré je volit časově méně náročné úkoly, které dětem přinesou větší potěšení a

radost ze splnění.

 Podpora  hrubé  motoriky  prostřednictvím  dětské  jógy  umožní  lepší  vnímaní

vlastního tělesného schématu.

 Relaxace  by   měla  být  součástí  každé  řízené  činnosti.  K  relaxaci  mohou

posloužit masážní míčky, vybarvování dětských mandal.

 Vždy je potřeba věnovat pozornost osobnostním rysům každého dítěte a jeho

individuálním potřebám (věk, druh narušené komunikační schopnosti) a aktivity

těmto potřebám přizpůsobit.

 Důležité  je  před  každou  aktivitou  navodit  správnou  atmosféru  a  motivaci

(říkanka, hádanka, obrazový materiál, video).
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Závěr

Bakalářská  práce  se  věnuje  tématu  grafomotoriky  u  předškolních  dětí  s

narušenou komunikační schopností. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část.

Kapitoly  z teoretické  části  charakterizují  předškolní  věk  v  oblasti  tělesného  vývoje

dítěte,  verbálních dovedností  a poznávacích procesů. V kapitole o předškolním věku

jsou  shrnuty  charakteristiky  tohoto  vývojového  období.  Kapitoly  věnující  se

problematice  narušené  komunikační  schopnosti  popisují  jednotlivé  poruchy,  jejich

etiologii a možné projevy. Samostatnou kapitolu tvoří diagnostika a terapie vybraných

poruch. Vzhledem k tématu bakalářské práce se jedna kapitola věnuje také specifickým

znakům grafomotoriky u dětí s narušenou komunikační schopností.

Empirická část je zaměřena přímo na porovnání grafomotoriky u předškolních

dětí  intaktních a předškolních dětí  s narušenou komunikační schopností.  Výzkum se

opíral  o kvalitativní  šetření  založené  na  vypracování  kazuistik,  na  analýze

vypracovaných pracovních listů a na aktivním pozorování dětí při plnění úkolů z oblasti

hrubé i jemné motoriky. Do výzkumu byly náhodně vybrány tři děti bez komunikačních

problémů a tři děti s vývojovou dysfázií a opožděným vývojem řeči.

Hlavním  cílem  bakalářské  práce  bylo  analyzovat  rozdíly  v  grafomotorice  u

intaktních  dětí  předškolního  věku  a  předškolních  dětí  s  narušenou  komunikační

schopností.  Během  výzkumu  byly  zodpovězeny  obě  výzkumné  otázky.  Vzhledem

k provedenému výzkumu  a  dostupným materiálům lze  mezi  oběma  skupinami  najít

obsahové a hygienické rozdíly v grafomotorice. Hlavní i dílčí cíle bakalářské práce byly

naplněny. 

Ve shrnutí byla uvedena nejdůležitější doporučení pro praxi. Výsledky šetření

mohou  posloužit  pedagogům v další  práci  s těmito  dětmi,  především v  mateřských

školách a v prvních ročnících prvního stupně základních škol.
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Obr. 1: Adélka - vodorovná čara a kruh



Obr. 2: Adélka - vlnovka a zuby



Obr. 3: Adélka horní a dolní oblouk



Obr. 4: Denis - vodorovná čára a kruh



Obr. 5: Denis - vlnovka a zuby



Obr. 6: Denis - horní a spodní oblouk



Obr. 7: Terezka - vodorovná čára a kruh



Obr. 8: Terezka - vlnovka a zuby



Obr. 9: Terezka - horní a dolní oblouk



Obr. 10: Jitka - vodorovná čára a kruh



Obr. 11: Jitka - vlnovka a zuby



Obr. 12: Jitka - horní a spodní oblouk



Obr. 13: Lukáš - vodorovná čára a kruh



Obr. 14: Lukáš - vlnovky a zuby



Obr. 15: Lukáš - horní a dolní oblouk



Obr. 16: Viktor - vodorovná čára a kruh



Obr. 17: Viktor - vlnovka a zuby



Obr. 18: Viktor - horní a dolní oblouk


