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ANOTACE 

Bakalářská práce se věnuje problematice Diagnostiky dětí předškolního věku. Jejím cílem 

bylo zjištění, jakým zpŧsobem pracovnice z MŠ se této problematice věnují. 

Práce byla rozdělena na dvě základní části. Teoretickou část a praktickou část. 

Teoretická část je zaměřena na zpracování problematiky z pohledu odborných zdrojŧ, 

popisuje, jaké nejčastější metody jsou pro děti předškolního věku pouţívány, na školní zralost 

a připravenost dítěte, jako asi nejznámější diagnostiku dítěte předškolního věku. 

Praktická část je vytvořena z výsledkŧ dotazníkového šetření. Jejím cílem bylo zjistit, jak jsou 

děti v předškolním věku hodnoceny, zda si jejich projevŧ v předškolním zařízení všímají 

i pracovnice MŠ, jakým zpŧsobem jsou výsledky předávány rodičŧm. 

Klíčová slova 

Diagnostika, předškolní věk, hra, učitelka MŠ, školní zralost, pozorování, anamnéza, vnímání, 

speciálněpedagogická diagnostika, speciální pedagog, rozhovor, kresba, pedagog. 

ABSTRACT 

The thesis deals with the issue of Diagnosis preschool children. Its aim was to assess how 

workers from nursery with this issue. 

The work is divided into two parts - the theoretical part and the practical part. 

The theoretical part focuses on the issues from the perspective of expert sources, describes the 

most common methods that are used for preschool age children, child’s readiness for the 

school, also known as the diagnosis of preschool age. 

The practical part presents survey results. Its aim is to determine how the preschoolers are 

assessed, whether nursery workers notice their expressions in pre-school and pay attention, 

how the results are communicated to parents. 

Keywords 

Diagnosis, pre-school age, play, kindergarten teacher, school readiness, observation, history, 

perception, special education diagnosis, special education teacher, interview, drawing, 

teacher. 



 

VERMERK 

Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Frage der Diagnose der Kinder im Vorschulalter. 

Ihr Ziel war es, zu beurteilen, wie sich die Mitarbeiterinnen im Kindergarten mit dieser 

Problematik beschäftigen. 

Die Arbeit wurde in zwei Teile geteilt. In einen theoretischen sowie in einen praktischen Teil. 

Der theoretische Teil konzentriert sich auf Prozess der Fragestellungen (/konzentriert sich auf 

die Problematik) aus Sicht der Fachquellen. Er beschreibt, welche Methoden am häufigsten 

verwendet werden, um die Schulreife und Bereitschaft des Kindes im Vorschulalter 

festzustellen. (Popisuje, které metody jsou nejčastěji pouţívány ke zjištění školní zralosti a 

připravenosti dítěte předškolního věku.) 

Der praktische Teil besteht aus Umfrageergebnissen. Sein Ziel war es, festzustellen, wie die 

Vorschulkinder bewertet werden, ob ihr Benehmen von den Mitarbeiterinnen im Kindergarten 

berücksichtigt wird und auf welche Art und Weise die Eltern über die Ergebnisse informiert 

werden. 

Stichwörter 

Diagnostik, Vorschulalter, Spielen, Kindergärtnerin, Schulreife, Beobachtung, Anamnese, 

Wahrnehmung, Heilpädagogische Diagnostik, Sonderpädagoge, Interview, Zeichnung, 

Pädagoge.



 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

Seznam zkratek je uveden v jejich abecedním pořadí. 

ČR  Česká republika 

MŠ  mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

OLV  orientační logopedické vyšetření 

PPP  pedagogicko-psychologická poradna 

RPV PV rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

RVP  rámcový vzdělávací program 

SPC  speciálněpedagogické centrum 

SŠ  střední škola (ve smyslu celého sekundárního vzdělávání) 

SVP  středisko výchovné péče 

VOŠ  vyšší odborná škola 

VŠ  vysoká škola 

ZŠ  základní škola



1 

I ÚVOD ............................................................................................................................... 4 

II DIAGNOSTIKA ............................................................................................................... 6 

2.1 Definice diagnostiky ........................................................................................................ 6 

2.2 Pedagogická diagnostika ................................................................................................. 7 

2.3 Význam diagnostiky ........................................................................................................ 8 

2.4 Speciálněpedagogická diagnostika .................................................................................. 9 

2.4.1 Dělení speciálněpedagogické diagnostiky ............................................................. 10 

2.5 Oblasti pedagogické diagnostiky ................................................................................... 12 

2.5.1 Diagnostika motorických schopností ..................................................................... 12 

2.5.2 Diagnostika rozumových schopností ..................................................................... 14 

2.5.3 Diagnostika mluvních schopností .......................................................................... 15 

2.5.4 Diagnostika laterality ............................................................................................. 15 

2.5.5 Diagnostika zrakového vnímání ............................................................................ 16 

2.5.6 Diagnostika sluchového vnímání ........................................................................... 17 

III METODY DIAGNOSTIKY ........................................................................................... 19 

3.1 Poţadavky na diagnostické metody ............................................................................... 19 

3.2 Pozorování ..................................................................................................................... 20 

3.3 Rozhovor ....................................................................................................................... 22 

3.4 Dotazník ........................................................................................................................ 23 

3.5 Anamnéza ...................................................................................................................... 24 

3.6 Hra ................................................................................................................................. 24 

3.7 Analýza kresby .............................................................................................................. 26 

IV ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚJÍCÍ DIAGNOSTIKU ............................................................... 28 

4.1 Speciálněpedagogická centra ......................................................................................... 28 

4.2 Pedagogickopsychologické poradny ............................................................................. 30 

4.3 Střediska výchovné péče ............................................................................................... 31 

4.4 Další zařízení ................................................................................................................. 32 



2 

V ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAVENOST .................................................................... 33 

5.1 Školní připravenost ........................................................................................................ 33 

5.2 Školní zralost ................................................................................................................. 34 

5.2.1 Znaky školní zralosti .............................................................................................. 35 

VI PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................... 38 

6.1 Cíl praktické části .......................................................................................................... 38 

6.2 Stanovení cílŧ ................................................................................................................ 38 

6.3 Pouţité metody .............................................................................................................. 38 

6.3.1 Dotazník ................................................................................................................. 38 

6.4 Popis výzkumného vzorku ............................................................................................ 39 

VII VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŦ .................................................................................. 40 

7.1 Dotazovaná zařízení ...................................................................................................... 40 

7.2 Pracovní zařazení dotazovaných ................................................................................... 41 

7.3 Personální obsazení ....................................................................................................... 42 

7.4 Počty dětí ve třídě .......................................................................................................... 42 

7.5 Interval hodnocení ......................................................................................................... 43 

7.6 Spolupracující zařízení .................................................................................................. 44 

7.7 Získání materiálŧ pro hodnocení ................................................................................... 45 

7.8 Informace o chování ...................................................................................................... 47 

7.9 Sledování výsledku činností dětí ................................................................................... 48 

7.10 Moţnosti konzultace .................................................................................................... 49 

7.11 Práce s předškolními dětmi ......................................................................................... 50 

7.12 Program pro předškolní děti ........................................................................................ 51 

VIII ZÁVĚR ........................................................................................................................... 52 

8.1 Zhodnocení předpokladŧ ............................................................................................... 52 

8.2 Navrhovaná opatření...................................................................................................... 52 

IX POUŢITÉ ZDROJE ........................................................................................................ 54 



3 

9.1 Tištěné zdroje ................................................................................................................ 54 

9.2 Další zdroje .................................................................................................................... 56 

X PŘÍLOHY ....................................................................................................................... 57 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................. 58 



4 

I ÚVOD 

Práce se věnuje problematice diagnostiky dítěte v předškolním věku. Předškolní věk, je v této 

práci vymezen od 3 let do 6 let (7 let), neţ dítě nastupuje k povinné školní docházce. 

Děti v předškolním věku jsou velmi vnímavé, ale také citlivé a zranitelné. Je vhodné věnovat 

jim v tomto období dostatek času a pozornosti ve všech oblastech. 

Po dlouhou dobu, v naší i světové minulosti, bylo dítě bráno jako „malý dospělý“. Dětství 

nebyla věnována ţádná speciální pozornost. Aţ po vydání spisu Ellen Keyové „Století dítěte“ 

začíná obrat. Řada psychologŧ, pedagogŧ, lékařŧ, dalších odborníkŧ a laikŧ začíná věnovat 

oblasti dětství čas, myšlenky a vědecká bádání. Předškolní věk je pro dítě velmi dŧleţitý, 

ovlivňuje celkový pozdější vývoj jedince. 

V předškolním období je moţné pozorovat u dětí mnoho změn. Je dŧleţité věnovat této 

vývojové etapě dostatek pozornosti. Pokud jsou objeveny u dítěte nějaké nedostatky, je 

ideální doba začít s nimi pracovat. Čím dříve jsou rŧzné nedostatky, handicapy či naopak 

nadání u dítěte objeveny, tím bývá většinou jejich náprava lepší, ucelenější a podaří se 

předejít mnoha komplikacím. I malé nedostatky mohou během počátku vzdělávání dítěti 

značně uškodit a znesnadnit mu další rozvoj ve vzdělání. 

Mnoho osob má předškolní věk spojený pouze s diagnostikou školní zralosti. V předškolním 

období se jedná o velmi dŧleţitou diagnostiku, ale tvoří jen zlomek toho, co je moţno 

v předškolním období diagnostikovat. 

Dnešní předškolní zařízení nejsou pouhou „opatrující“ institucí, po dobu, kdy se dítěti 

nemohou věnovat rodiče. Mateřská škola (dále jen MŠ) (děti navštěvují MŠ nejčastěji), patří 

mezi vzdělávací instituce. Dítě zde má být rozvíjeno a připravováno pro další vzdělávání. 

Děti tráví v předškolním zařízení poměrně mnoho času. Díky vzniku a rozvoji rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní zařízení (dále jen RVP PV) nemusí učitelky přísně 

dodrţovat dané osnovy. Měl by zde být prostor, ve kterém se mohou kaţdému dítěti věnovat 

individuálně a pozorovat jeho vývoj. 

„K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní 
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docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, 

zařazení dítěte do jiné mateřské školy.“
1
 

Toto opatření, vydané Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen MŠMT), 

zaručuje dětem před nástupem do povinné školní docházky jejich umístění do předškolního 

zařízení, pokud rodiče projeví zájem. Problém ovšem nastává u dětí mladších (ve věku od 3 

do 5 let), pro které často není v těchto zařízeních místo. Rodiče musí proto hledat jiná řešení. 

Děti zŧstávají delší dobu doma (nejčastěji s matkou), do předškolního zařízení se dostávají 

později, jejich nedostatky mohou být, i přes veškerou péči rodičŧ, odhaleny později. Dítě 

potřebuje ke svému vývoji přítomnost svých vrstevníkŧ, od kterých se učí mnoha sociální 

i dalším dovednostem. 

  

                                                 
1
 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). § 34, 

odstavec 4. 
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II DIAGNOSTIKA 

Diagnostika je uváděna téměř ve všech oblastech praxe. Jedná se tedy o velmi široký obor, 

který je vhodné specifikovat, v jakém oboru bude diagnostika prováděna. 

Pojem diagnostika je odvozen z řečtiny, znamená rozlišování, konstatování. Termín byl 

po dlouhou dobu pouţíván pouze v medicíně, z ní se rozšiřovala diagnostika do dalších oborŧ 

biologických, technických i společenskovědních (
2
). S rozvojem oborŧ byl převzat 

i do psychologie a pedagogiky. 

Diagnostika v oblasti pedagogické je nazývána pedagogická diagnostika (uvedeno dále).  

2.1 Definice diagnostiky 

„Diagnostika zkoumá průběh dosavadního vývoje člověka i s jeho etiologií. Její poznatky 

slouží k výchově a vzdělávání jedinců s postižením, k umožnění co nejširšího rozvoje jejich 

osobnosti, a tak i k určení možností jejich socializace ve společnosti.“
3
 

Diagnostika je brána jako proces. Jeho výsledkem je diagnóza, zjištění stavu, v jakém se 

jedinec nachází, jeho současný stav. V tomto procesu je snaha zjistit co nejvíce objektivní 

aktuální stav jedince s porovnáním s normou pro stejnou věkovou skupinu. 

„Diagnóza jako výsledek diagnostikování je doporučením pro rozhodování o variantách příští 

výchovné strategie: buď rozvoj dispozic nebo změny požadavků, event. vstřícně obojího.“
4
 

Cíl diagnostiky je odvíjen od oblasti, ve které je prováděna. V medicíně chce lékař zjistit 

onemocnění. V psychologii je zaměření na psychické vlastnosti, procesy, stavy, v sociální 

diagnostice je cíl ve zjišťování vlivu výchovy, vztahŧ v okolí, sociálního prostředí, atd. 

Diagnostika nevyţaduje nutně diagnózu, někdy je pouze součástí dílčího hodnocení. 

„Cílem diagnostiky je rozpoznat obtíže, odlišit normální odchylky (například ve školních 

výkonech) od poruchy a stanovit diagnózu a její závažnost.“
5
 

Diagnostikování by mělo být prováděno od odborníka v dané oblasti. Učitelka MŠ mŧţe 

většinou provádět jen orientační vyšetření či diagnostiku, která mŧţe slouţit jako podklad 

pro další odborné vyšetření dítěte. 

                                                 
2
 KOLLÁRIKOVÁ, Z., 2001 

3
 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. str. 57. 

4
 HRABAL, V., Diagnostika: Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace 

statistiky. 2002. str. 35. 
5
 MERTIN, V. Individuální vzdělávací program. 1995. str. 28 
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Při provádění diagnostiky je nutná komplexní spolupráce s dalšími odborníky (např. lékař, 

psycholog, speciální pedagog, logoped, sociální pracovník a další odborníci) a to podle oblasti 

diagnostiky. (
6
) Jedině touto spoluprácí se dochází k objektivnímu závěru a diagnóze. 

Odborníci, kteří se na diagnostikování jedince podílí, by měli být zvoleni podle problémŧ, 

které jedinec má. Získané poznatky je vhodné prŧběţně analyzovat, vyhodnocovat, doplňovat 

a vzájemně předávat. Díky této spolupráci je moţné problémy jedince vidět z mnoha oblastí. 

Je vhodné, aby výsledky z jednotlivých oblastí byly srozumitelné pro ostatní případně, aby 

mohlo dojít ke konzultaci výsledkŧ mezi odborníky. Tento přístup je označován jako 

komplexní diagnostika (nebo také komplexní přístup). Kromě odborníkŧ je vhodné zapojit 

do diagnostiky i osoby, které jsou s jedincem v blízkém, kaţdodenním kontaktu (rodina, 

učitelé, přátelé, atd.).(
7
) 

2.2 Pedagogická diagnostika 

Pedagogická diagnostika spadá pod pedagogické vědy. Je brána jako komplexní proces, kde 

jeho cílem je zhodnocení, posouzení vzdělávacího procesu a jeho všech aktérŧ. (
8
). 

Pŧvodně se pedagogická diagnostika zaměřovala pouze na ţáka či studenta. V poslední době 

se rozsah diagnostikování rozvinul z jednotlivce na celé skupiny i rodiče ţákŧ (vliv 

na výchovu a vzdělávání). Širší záběr pedagogické diagnostiky umoţnil rozšířit získané 

poznatky z pedagogické diagnostiky. Objevila se tím i nevýhoda, která je dána zvýšením 

náročnosti na diagnostickou práci. 

Pedagogickou diagnostiku provádí nejvíce učitel, dále vychovatel či výchovný poradce ţáka 

(jedince), kteří s ţákem pravidelně pracují. Učitel při diagnostice zjišťuje úroveň vědomostí, 

dovedností (včetně sociálních), zájem ţáka ve volném čase, vliv společnosti na ţáka, třídní 

kolektiv, školní i domácí prostředí, které ţáka obklopuje, nesmí být vynechána ani učitelova 

práce a zpŧsob, jakým s ţákem pracuje. (
9
) 

Podle cíle je volena metoda, jakou bude diagnostikování prováděno. Pokud potřebujeme 

diagnostikovat jedince v určité situaci, je moţné vyuţít rŧzných metod diagnostiky a jejich 

výsledky porovnat. I zde platí, není vhodné dělat závěry z jediného setkání nebo 

diagnostikování dítěte. 

                                                 
6
 PIPEKOVÁ, J., 2006 

7
 SLOWIK, J., 2007. 

8
 ZELINKOVÁ, 2001. 

9
 ZELINKOVÁ, O. 2001. 
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„Pedagogická diagnostika se zabývá zdravým jedincem, a proto může probíhat jak 

individuálně, tak i skupinově.“
10

 

Výsledky pedagogické diagnostiky by měly slouţit k dalšímu plánování učitelova 

vzdělávacího procesu. Někdy mohou být výsledky pedagogické diagnostiky označeny 

pojmem hodnocení (známky, pochvala, úsměv, hrozba, atd., od učitele). (
11

) 

2.3 Význam diagnostiky 

Význam pro učitelky 

„Učitelka mateřské školy skutečně provádí – záměrně i nezáměrně – pedagogicko-

psychologickou diagnostiku dítěte.“
12

 

Podle toho, jak se dítě projevuje, mŧţe s ním učitelka pracovat. Při přípravě programu 

pro děti se více mŧţe zaměřit na rozvoj nedostatkŧ dítěte. Je vhodné, aby učitelka znala 

diagnostiku dítěte (bylo-li dítě diagnostikováno odborníkem, rodiče nejsou povinni učitelce 

oznamovat výsledky). Znát diagnostiku dítěte (hlavně v případě postiţeného či s rŧznými 

nedostatky jedince) je dobré i k přípravě her a celkového vzdělávacího programu. Pokud je 

pro dítě nutné vytvoření individuálního vzdělávacího programu, je nutné, aby při jeho 

vytváření byla diagnostická zpráva a stav dítěte brán jako výchozí materiál. V případě, ţe dítě 

přechází pod vedení jiné učitelky, mŧţe být pedagogická diagnostika pro učitelku velmi 

přínosná a snadněji jí pomŧţe k adaptaci s dítětem. (
13

) 

Pokud rodiče informují učitelku o chystané návštěvě specializovaného pracoviště, je moţné 

aby, učitelka pro tohoto pracovníka vytvořit krátkou zprávu o dítěti v kaţdodenním chování, 

specialista většinou takovou charakteristiku uvítá. 

Význam pro rodiče a dítě 

„Důležité však je, aby rodiče znali smysl a význam cílevědomého poznávání dítěte, aby dobře 

věděli, že jejich dítě není „jen hodnoceno“.“
14

 

Pedagogická diagnostika od učitelky nebo od odborníka by měla rodičŧm pomoci. 

Diagnostika mŧţe ukázat kladné i záporné vlastnosti jedince, které by mohly být objeveny aţ 

později. Většina odborníkŧ zároveň poradí, jak s dítětem dále pracovat. Rodiče by měli 

                                                 
10

 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. str. 58. 
11

 KOLLÁRIKOVÁ, Z., 2001. 
12

 MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I. a kol Psychologie pro učitelky mateřské školy. 2003. str. 76 
13

 MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I., 2003 
14

 MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I. a kol Psychologie pro učitelky mateřské školy. 2003. str. 80 
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pochopit, ţe učitelka není protivníkem ve výchově. Naopak předškolní zařízení by mělo 

doplňovat výchovu v rodině. V případě, ţe se u dítěte objeví nedostatky, mŧţe je učitelka 

při kaţdodenních činnostech s dětmi rozpoznat mnohem dříve neţ sami rodiče. Má porovnání 

s ostatními dětmi a zná všeobecnou normu pro vývoj dítěte. 

Učitelka si během docházky dítěte všímá i jeho dobrých vlastností, předností a nadání, které 

se u dítěte mohu projevit, kterých si rodiče nemusejí při běţných činnostech s dítětem 

všimnout. (
15

) 

2.4 Speciálněpedagogická diagnostika 

Mezi historickými prameny se objevuje speciálněpedagogická diagnostika jiţ v díle J. A. 

Komenského, Informatorium školy mateřské. Zde je dána pozornost nástupu dítěte do školy, 

zda stupeň vývoje odpovídá vstupu do školy. 

„Obecným cílem speciálněpedagogické diagnostiky je co možná nejlépe a nejpečlivěji 

rozpoznat a charakterizovat konkrétní handicap, a to v oblasti fyzické, psychické a 

sociální.“
16

 

„Speciálněpedagogická diagnostika se zabývá rozpoznáváním podmínek, prostředků 

i efektivity, výchovy, vzdělávání, celkového rozvoje osobnosti a také enkulturace klientů – tedy 

osob s postižením.“
17

 

Moderní pojetí speciálněpedagogické diagnostiky je zaměřeno na jedince se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Diagnostika těchto jedincŧ se více soustředí na jejich dovednosti, 

schopnosti a moţnosti, lze je vyuţít pro rozvoj, výchovu, vzdělání či další práci s těmito 

jedinci. 

„Speciálněpedagogická diagnostika vyžaduje jen individuální přístup.“
18

 

Při speciálněpedagogické diagnostice je pracováno s jedincem co nejvíce individuálně, pouze 

výjimečně v malých skupinách. Cílem je posouzení individuálních zvláštností jedince, které 

mohou ovlivnit efektivitu výchovného pŧsobení včetně vnějších i vnitřních příčin. 

Speciálněpedagogická diagnostika se zaměřuje převáţně na jedince (děti), kteří potřebují 

z rŧzných dŧvodŧ speciální péči. Cílem je v tomto případě zjištění úrovně dítěte vzhledem 

                                                 
15

 MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I. 2003 

16 FISCHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a 

sociálním znevýhodněním. 2008. str. 26. 

17 SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. 2007. str. 51 

18 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. str. 58. 
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k jeho postiţení nebo vadě. Tvoří se základ pro speciálněpedagogické metody (např. 

reedukace, kompenzace, atd.).  

2.4.1 Dělení speciálněpedagogické diagnostiky 

Dělení speciálněpedagogické diagnostiky mŧţe být rŧzné. Záleţí na tom, z jakého pohledu je 

dělení zaměřeno. Zde jsou uvedena některá moţná dělení. 

1) Dle specifického cíle 

Speciálněpedagogická diagnostika má i své specifické cíle ve vztahu s diagnostikovaným 

jedincem. 

 Zda konkrétní jedinec spadá do oblasti speciální pedagogiky. 

 Zda je jedinec ohroţen vznikem handicapu. 

 V jaké fázi znevýhodnění je jedinec. 

 Příčiny vzniku znevýhodnění. 

 Následná péče o jedince. 

2) Dle druhu postižení (
19

) 

Jestliţe je jiţ znám druh postiţení, diagnostika se více zaměřuje pouze na tuto danou oblast. 

 Somatopedická – zaměření na tělesná postiţení a zdravotní oslabení. 

 Psychopedická – zaměřená na mentální postiţení. 

 Surdopedickou – zaměřená na sluchové vady a postiţení. 

 Logopedickou – zaměřená na vady a poruchy řeči a komunikace 

 Oftalmopedickou – zaměřená na zrakové poruchy a vady. 

 Etopedickou – zaměřená na poruchy chování, někteří autoři do této skupiny řadí 

i diagnostiku specifických vývojových poruchu učení. 

3) Dle vývojového stupně jedince 

Kaţdé vývojové období v ţivotě jedince má svá jednotlivá úskalí a specifika, která je třeba 

při diagnostickém procesu zohlednit. Existují vady, které se projeví aţ na určitém vývojovém 

stupni (např. specifické vývojové poruchy učení). (
20

) 

                                                 
19

 PIPEKOVÁ, J., 2006 
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 Raný věk – v tomto období je nejdŧleţitější včasné podchycení vady a zahájení 

speciálněpedagogické péče. Včasná péče napomáhá k minimalizaci dŧsledkŧ vady. 

 Předškolní věk – v tomto období je stále ještě dŧleţité včasné podchycení vady 

a zahájení péče. Na konci předškolního věku je nejčastější diagnostika školní zralosti 

a připravenosti. 

 Školní věk – na počátku tohoto období hraje dŧleţitou roli diagnostika školní zralosti. 

Školní období je dlouhá doba. Další diagnostika mŧţe být zaměřena např. specifické 

vývojové poruchy učení, volbu povolání, atd. Pokud bylo v předchozím období zjištěno 

postiţení, další diagnostika se od něj odvíjí, dochází i k zhodnocení předchozí péče. 

Dŧleţitost získávají zájmy jedince. Mohou se zde projevit i rozdílnosti mezi moţnostmi 

dítěte a poţadavky od jeho okolí (rodiny). 

 Dospělost – Pokud jde o postiţení, vychází z předchozích období, nebo se jedná 

o následek úrazu či nemoci. Dŧleţitou roli hraje prognóza, zda bude nutné člověka 

rekvalifikovat či ne. Je vhodné, pokud je moţnost, aby dospělý člověk našel sociální a 

pracovní uplatnění.  

 Období stáří – Většinou se jedná o získané postiţení. Dŧleţité je respektovat prostředí 

rodiny. Při činnostech s jedincem respektujeme dŧstojnost a potřebu klidu člověka 

vzhledem k jeho stáří. Dochází k úbytku psychických i fyzických sil, tím se objevují i nové 

problémy. 

4) Dle času provádění 

 Vstupní – při prvním setkání s jedincem zjišťujeme, na jaké úrovni jedinec je. 

 Prŧběţná – při práci s jedincem, poskytuje informace, jak se jedinec vyvíjí, jak mu 

pomáhá reedukace, či jiné zpŧsoby rehabilitace, atd. 

 Výstupní – při opouštění jedince ze  zařízení nebo z péče odborníka. Pokud jedinec 

přechází do jiného zařízení, mŧţe diagnostická zpráva z výstupního vyšetření být pouţita 

jako vstupní diagnostikou pro nové zařízení. 

5) Dle etiologie 

Jedná se o příčinu postiţení. (
21

) 

                                                                                                                                                         
20
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 Kauzální – příčina postiţení je u jedince známá. 

 Symptomatickou – příčina není známá, diagnostika odkazuje pouze na příznaky. 

2.5 Oblasti pedagogické diagnostiky 

Diagnostikovat mŧţeme mnoho oblastí. Jak bylo uvedeno, je nejvhodnější, pokud jsou oblasti 

propojeny a vzájemně se doplňují. Díky tomuto přístupu mŧţeme odhalit i malé nedostatky, 

které znesnadňují nebo znemoţňují další pokroky ve vývoji jedince. 

Jednotlivé oblasti osobnosti pro diagnostiku jsou vybrány podle toho, ţe jsou chápány jako 

velmi dŧleţité z pohledu speciálněpedagogické diagnostiky. 

Většinou platí, ţe diagnostiku jednotlivých oblastí mohou provádět pouze vyškolení 

pracovníci v dané oblasti. Jedná se přímo o studium v daném oboru (většinou vysokoškolské 

studium např. psychologie) anebo alespoň speciální školení (orientační logopedické vyšetření, 

dále jen OLV). 

V diagnostikování přihlíţíme k věku dítěte, osobnostním vlastnostem dítěte. Pokud je dítěti 

diagnostikováno nějaké postiţení, v dalších diagnostikách je nutno toto zohlednit. 

„Diagnostická činnost by měla být opakovatelná a dlouhodobá, abychom získali opravdu 

objektivní podklady pro stanovení diagnózy a prognózy dítěte.“
22

 

Dále jsou uváděny některé oblasti, které by měly být v předškolním věku alespoň orientačně 

diagnostikovány. Tyto oblasti jsou v tomto vývojovém období k podstatné pro další rozvoj 

jedince. 

2.5.1 Diagnostika motorických schopností 

„Motorika představuje celkovou pohybovou schopnost člověka. Souvisí s rozvojem řeči, 

myšlení a s lateralitou.“
23

 

Je moţno říci, ţe vývoj motoriky je základem a pro další oblasti vývoje dítěte. Pokud dítě 

v některých oblastech neprospívá, je vhodné sledovat, zda jeho problémy nevychází právě 

ze špatné motoriky. 

Motoriku je moţno dělit na tři základní skupiny. 

 Hrubá motorika – pohyby celého těla, velkých svalových skupin. 

                                                 
22

 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. str. 71. 
23

 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. str. 64. 
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 Jemná motorika – pohyby rukou, malých svalových skupin. 

 Oromotorika – pohyby artikulačních orgánu. Někdy je oromotorika začleněna do jemné 

motoriky. 

Diagnostika motoriky představuje ve speciální pedagogice širokou oblast vzhledem 

k vývojové úrovni jedince i další moţnosti v jeho ţivotě (pracovní přípravě). (
24

) 

Úroveň motoriky je moţné zjistit pomocí standardizovaných motorických testŧ nebo 

vývojových norem motoriky pro jednotlivá věková období. 

Motorika mŧţe být hodnocena nejčastěji ze tří pohledŧ. 

 Hlediska vývoje – jestli vývoj odpovídá dané normě. 

 Hledisko kvality – jak jsou pohyby přesné, koordinace pohybŧ. 

 Hledisko výkonu – jak je jedinec vytrvalý, rychlost pohybŧ. 

U hrubé motoriky jsou v diagnostice brány klíčové momenty ve vývoji v období raného 

dětství. Jedná se například o posazování, stoj bez obory, lezení, samostatná chŧze. Tyto 

informace získává většinou pediatr od rodičŧ, jiţ v prŧběhu vývoje dítě, při pravidelných 

pediatrických prohlídkách. Dále je sledováno, jak dítě zvládá chŧzi, běh bez překáţek 

i překáţkami, chŧze v nerovném terénu, atd. 

Jemná motorika při svém vývoji vychází z rozvoje hrubé motoriky. Pohyb ruky postupuje 

od ramene k prstŧm. Z tohoto vývoje je vhodné, aby se dětem dávali na kreslení a malování 

nejdříve velké formáty papírŧ (pokud moţno nejdříve na svislou plochu a poté teprve 

na kolmou) a později je zmenšovat. 

Diagnostika jemné motoriky je zjišťována hlavně podle manuální zručnosti. Jedná se 

o sledování koordinace pohybŧ (oblékání, jídlo, provlékání, atd.), rychlosti a přesnosti 

pohybŧ, horních končetin, dlaní a prstŧ. Tato diagnostika se dá pouţít i na zjišťování laterality 

(uvedeno dále). Při sledování jemné motoriky by měl být kladen i dŧraz na správné drţení 

psacího náčiní. Správný úchop tuţky je dobré u dítěte podporovat hned od počátku, kdy dítě 

začne brát do ruky psaní náčiní. (
25

) 

„U dětí raného a předškolního věku využíváme různé skládačky, kostky, puzzle, kdy 

hodnotíme nejen co dítě dovede zkonstruovat, ale i způsob provedení souhyby, spolupráci 

                                                 
24

 PIPEKOVÁ, J. 2006. 
25

 PIPEKOVÁ, J. 2006 
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obou rukou, všímáme si správnosti úchopů, přesnost v konstrukci, v cílení, což se projevuje 

také při navlékání drobných tvarů na bužírku či tkanici a je mimo jiné i ukazatelem kvality 

koordinace oko – ruka“.
26

 

Oromotorika je dŧleţitá k dobré výslovnosti dítěte, později k správnému nácviku čtení i psaní. 

Zaměřujeme se hlavně na pohyblivost rtŧ a jazyka. K diagnostice i samotnému procvičování 

v této oblasti pouţíváme některá oromotorická cvičení, např. vyplazování jazyka, olizování 

rtŧ, nafukování tváří, foukání do peříčka, atd. 

2.5.2 Diagnostika rozumových schopností 

Oblast je známá hlavně pod inteligenčními testy. Struktura testŧ mŧţe být velmi rŧzná. 

Nejčastěji se dělí na subtesty, jsou zjišťovány celkové, verbální a názorové rozumové 

schopnosti jedince. V  diagnostice se zaměříme na úroveň myšlenkových operací (analýza, 

syntéza a analyticko-syntetická činnost), které jsou součástí diagnostikování školní zralosti. 

V předškolním zařízení mohou být dělány orientační testy rozumových schopností k danému 

věku jedince. 

Rozumové schopnosti by měly být testovány jako celek a poté budou specifikovány 

na podoblasti (jiţ v kompetenci odborného pracoviště). V procesu diagnostikování 

rozumových schopností je nutné brát v úvahu věk diagnostikovaného jedince, některé 

myšlenkové operace jsou vývojově podmíněné. 

Základním pravidlem je postupovat od nejjednodušších činností ke sloţitějším. Před začátkem 

úkolu je nutno se přesvědčit, zda dítě (jedinec) daný úkol pochopilo. Pokud dítě nepochopí 

zadání, mŧţe se stát, ţe dojde k chybné diagnostice. (
27

) 

Součást inteligenčních testŧ tvoří také výkonové zkoušky, které jsou formou nonverbálního 

charakteru (tedy na neverbální, neřečové schopnosti). Cílem zkoušek je zjištění úrovně 

postřehu, logiky. Pokud se objeví nedostatky, měl by se jim psycholog (speciální pedagog) 

více věnovat. 

Při diagnostikování rozumových schopností je nutno vědět, zda diagnostikovaný jedinec 

nemá skryté smyslové vady (hlavně sluchové a zrakové), které svými projevy připomínají 

sníţené rozumové schopnosti. Všímáme si, zda dítě dokáţe získané poznatky pouţít v praxi. 

Úroveň rozumových schopností mŧţe být ovlivněna. 

                                                 
26

 PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. 1997. str. 45. 
27

 PIPEKOVÁ, J. 2006. 
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 Vnitřními činiteli (osobnost jedince, motivace k činnosti, aktuální tělesný i psychický 

stav jedince, psychické procesy, atd.). Tyto činitele nelze příliš ovlivnit. 

 Vnějšími činiteli (obsah poznatkŧ, osobnost učitele a jeho pŧsobení na jedince, klima 

zařízení a skupiny, ve které jedinec je, přístup rodiny, atd.). Tyto činitele lze ovlivnit. 

2.5.3 Diagnostika mluvních schopností 

Tato oblast diagnostiky je v těsném spojení s oromotorikou. 

Komunikace pomocí verbální (mluvené) řeči je v naší společnosti téměř základní. Pro děti 

předškolního věku je verbální komunikace nejčastějším zpŧsobem dorozumívání. 

Základem pro diagnostiku je navázání kontaktu s diagnostikovaným jedincem a získání jeho 

dŧvěry. V předškolním věku je proto vhodné provádět diagnostiku při hře s dítětem 

a v prostředí, které je mu známé a dítě se v něm cítí bezpečně. (
28

) 

Od slovních projevŧ se velmi často odvozuje i celkový stav a vývoj jedince (rozumová oblast, 

vnímání, paměť, představivost, atd.). Při diagnostice je nutno vycházet z věku dítěte. Vývoj 

hlásek se postupný a ukončuje se kolem 6. – 7. roku (někdy je uváděna hranice aţ 8 let). Jako 

vývoj hlásek, tak i rozvoj slovní zásoby je postupný. Učitelky v MŠ mohou za určitých 

podmínek (podle stupně dosaţeného vzdělání) provádět OLV. 

Mluvní projev je moţno rozdělit na formální a obsahovou stránku řeči. 

„Formální stránka řeči se týká vnějších projevů individuálních charakteristik jako výslovnost, 

artikulační obratnost, plynulost, tempo řeči, fonace atd.“
29

 

„Obsahová stránka je tvořena schopností formulovat vlastní myšlenky, což je podmíněno 

rozsahem slovní zásoby, úrovní osvojení pravidel gramatiky syntaxí apod.“
30

 

Do kaţdodenních činností s dětmi, by měly být zařazovány logopedické chvilky přizpŧsobené 

věku dětí. Jsou zaměřeny na správný nácvik dýchání, oromotorická cvičení. Tyto chvilky jsou 

i prevencí před některými poruchami řeči. 

2.5.4 Diagnostika laterality 

„Lateralita je důsledkem dominance jedné z mozkových hemisfér. V praktickém životě se 

projevuje jako převaha nebo upřednostňování některého z párových orgánů (např. ruka, 

noha, oko, ucho).“
31

 

                                                 
28

 PIPEKOVÁ, J., 2006 
29

 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. str. 72 
30

 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. str. 72 
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Diagnostika laterality získává dŧleţitost v době nástupu dítěte do školy. Při nástupu dítěte 

do první třídy by měla být lateralita ruky vyhraněná. (
32

). Tím je ulehčen nácvik psaní. Oblast 

laterality je úzce spojena s motorikou a to hlavně s oblastí jemné motoriky. 

Pojem lateralita znamená preferenci či dominantu jedné poloviny. Je velmi úzce spojena 

s dominantou jedné z mozkových hemisfér. Projevuje u člověka, ale i některých ţivočichŧ 

(nesouměrnost se u nich projevuje jednak ve stavbě těla, jednak i v uţívání jednoho 

z párových orgánŧ). Je proto dŧleţité, aby byla respektována lateralita jedince. Dnes je jiţ 

dokázáno, ţe přeučování levorukých jedincŧ na pravoruké je nevhodné a vede pouze k dalším 

problémŧm (např. neurotické obtíţe, koktavost, neklid, atd.). 

Nejčastěji je diagnostika laterality prováděna pozorováním dítěte v rŧzných situacích (házení, 

stavění věţe z kostek, kreslení, navlékání korálkŧ, natahování se po předmětech, otáčení 

za zvukem, atd.). Lateralitu je moţné diagnostikovat i podle nejrŧznějších zkoušek. 

Nejznámější je diagnostický test od Z. Matějčka a Z. Ţlaba. Tuto zkoušku mŧţe provádět 

i nevyškolený specialista (lékař, učitel, pracovník s dítětem, rodič, atd.), ale musí si nejdříve 

dŧkladně nastudovat prŧběh celé zkoušky. Výsledek je pouze orientační (
33

). 

K vyhranění laterality dochází u dětí přibliţně ve 4–tém roce ţivota, ale stává se, ţe 

vyhraněnost se ustálí aţ později. Většinou bývá lateralita vyhraněná dříve u děvčat. Pokud se 

u dítěte zjistí nevyhraněná lateralita, při nástupu do školy, většinou se doporučuje nácvik 

psaní pravou rukou (
34

). 

2.5.5 Diagnostika zrakového vnímání 

Dítě se rodí s vyvinutým zrakovým orgánem (není-li zrakový orgán poškozen v prenatálním 

období). Po narození dochází pouze ke zlepšení ostrosti zrakového vnímání (u zdravého 

orgánu). Zrakem přijímá jedinec aţ 80% podnětŧ ze svého okolí. 

Pokud jedinec trpí i lehkou zrakovou vadou, která není včas odhalena a diagnostikována, 

mŧţe zaostávat v rozumovém, motorickém i řečovém rozvoji. Mŧţe být špatně 

diagnostikován opoţděný vývoj, mentální retardace, nebo jiná postiţení. Z tohoto dŧvodu je 

dobré sledovat, jestli zrakový vývoj postupuje podle vývojových norem. 

                                                                                                                                                         
31

 PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a její využití v praxi speciální 

pedagogiky. 1. vyd. 1997. str. 49. 
32

 PIPEKOVÁ, J.,  
33

 KŘIŠŤANOVÁ, L., 1995. 
34

 PŘINOSILOVÁ, D., 1997. 
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Je vhodné, aby zrakové vnímání bylo dobře rozvinuto před zahájením školní docházky dítěte, 

bude mu ulehčena výuka. Rozvoj je dán celkovým vývojem jedince. Dále mŧţe být 

podněcováno pomocí nejrŧznějších her, cvičení a úkolŧ. 

Je zjišťováno, zda dítě rozezná dva stejné tvary mezi ostatními, skládání rozdělených obrázkŧ 

(u starších dětí puzzle odpovídající jejich věku), vkládání tvarŧ do příslušných otvorŧ, 

dokreslování obrázkŧ, vyhledání obrázku v překrývaných, atd. 

Zrakové vnímání podporuje i rozvoj řeči. Zrakem dítě pozoruje mluvidla jiných osob a učí se 

tak nápodobou. 

Orientační zkouška zrakového vnímání mŧţe být provedena i učitelkou v MŠ. Výsledek 

poskytuje informaci o úrovni zrakového vnímání, případně mŧţe poukázat na odchylky 

od normy. 

2.5.6 Diagnostika sluchového vnímání 

„Sluchové vnímání je schopnost přijímat, rozlišovat a interpretovat zvuky různé kvality 

(řečové i neřečové).“
35

 

Sluch je dŧleţitý pro vyváření řeči a její stavby. Pokud se dítě narodí s poškozeným sluchem 

(záleţí na stupni poškození) anebo ztratí-li sluch před ukončením vývoje řeči (vývoj řeči je 

ukončován kolem 8. roku ţivota), je dítě většinou neslyšící a řeč se u něj vyvíjí velmi málo či 

vŧbec. (
36

). 

Dítě mŧţe trpět pouze nedoslýchavostí, která nemusí být dlouho objevena. Dítě reaguje 

na silné zvukové podněty. Dítě nepozná, ţe slyší špatně. Děti s nedoslýchavostí se projevují 

ve společnosti jako pomalé, neposlušné (nereagují na tiché podněty) a mohou být někdy 

chybně označeni za mentálně postiţené. (
37

) 

Dnešní medicína a lékařské přístroje zvládají diagnostiku sluchu i u malých dětí, bez jejich 

spolupráce. Dříve byla u všech vyšetření nutná spolupráce dítěte, proto diagnostika byla 

moţná nejdříve kolem 3. roku ţivota dítěte. 

Sluchové vnímání je zjišťováno podle nejrŧznějších cvičení. Dítěti se dávají rozeznávat 

předměty podle zvuku, který vydávají (začínáme od zvukŧ známých a dobře rozeznatelných), 

rozlišení tónŧ, písní, atd. 

                                                 
35

 ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika individuální vzdělávací program. str 76 
36

 PŘINOSILOVÁ, D. 1997. 
37

 PŘINOSILOVÁ, D. 1997. 
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Diagnostika je dŧleţitá pro odhalení sluchových vad, ale mŧţe nám pomoci i při vadě řeči, 

kde neznáme příčinu. 

Orientační zkouška sluchu se provádí šeptanou i hlasitou řečí. Jejím cílem je odhalit, jestli 

dítě má zdraví sluch. Při provádění zkoušky má být dítě zdravé, bez rýmy a podobných 

onemocnění, které mohou výsledky zkoušky ovlivnit.(
38

) 

Dŧleţitou součástí ve sluchovém vnímání je fonematický sluch. Jedná se o sluchové 

rozlišování, rytmizaci, výslovnosti. Fonematických sluchem dítě rozlišuje diferenciace hlásek. 

Vývoj fonematického sluchu je postupný, měl by být ukončen před vstupem do povinné 

školní docházky, je jedním z předpokladŧ na výuku čtení a psaní. Fonematický sluch 

umoţňuje dítěti rozlišit stejná slova (pes – pes), rozlišení pouze jednou hláskou (ves – les), 

rozlišení délky (dal – dál), tvrdé a měkké souhlásky (dýka – díky), ostré a tupé sykavky (mísa 

– míša), apod. 

                                                 
38

 TOMICKÁ, V. 2006. 
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III METODY DIAGNOSTIKY 

Metody diagnostiky jsou určité zpŧsoby a postupy, které vedou k cíli, tedy k diagnóze. 

3.1 Poţadavky na diagnostické metody 

Výběr metody by měl odpovídat věku dítěte, případně pokud existují předchozí výsledky 

nebo podezření na postiţení, metoda by měla vycházet ze zjištěných moţností dítěte. 

Na zahájení volíme takové metody, při kterých se dítě uvolní, odstraní se stres a strach, který 

se mŧţe kvŧli nečekané situaci či prostředí objevit. Pokud jsou metody dobře zvolené, je 

moţné získat u dítěte dŧvěru a ochotu spolupracovat. 

„Nějaké jednoznačné pravidlo však stanovit nemůžeme. V úvahu je nutné brát časovou 

náročnost jednotlivých metod (jen výjimečně nejsme časově omezeni), jejich „výtěžnost“ 

(velmi vysokou mají např. testy inteligence), chování dítěte (klid – neklid), vnější okolnosti, 

jako je např. prostor vyšetřovny, možnost zaměstnat současně více dětí, uvolnit se pro dotaz 

rodičů nebo pro rozhovor s nimi apod. Mnohdy je účelné kromě práce individuálním přímém 

kontaktu vidět dítě i při samostatné práci, ve dvojici nebo i ve větší skupince.“
39

 

Na proces diagnostikování je ale vhodné nechat si dostatek času. 

Pouţité metody musí splňovat určitě poţadavky, které dělají metody objektivní a pouţitelné 

pro výzkum a diagnostiku. Tyto poţadavky nám dávají jistotu, ţe pouţité metody umoţňují 

konfrontaci výsledkŧ v porovnání se skupinou, věkovou normou či dalšími předem 

stanovenými kritérii. 

Objektivnost 

„Objektivnost rozumíme věcné, nezaujaté posouzení činností nebo výkonů.“
40

 

Nejčastěji bývá zajišťována testy, které jsou vţdy vyhodnocovány stejným zpŧsobem a podle 

určitých návodŧ, které nelze měnit. Jedná se o standardní testy. 

Testy jsou prováděny vţdy stejným, přesně daným zpŧsobem, to od jejich zadání přes prŧběh 

k vyhodnocení a interpretaci. Při opakovaném prŧběhu by mělo být dosaţeno stejných 

výsledkŧ, bez ohledu na osobu, která test zadávala a vyhodnotila. (
41

) 

Dŧleţité je, zda jsou otázky dobře formulovány a jedinec jim porozuměl. 

                                                 
39

 MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. str. 89-91. 
40

 MERTIN, V. GILERNOVÁ, I. a kol Psychologie pro učitelky mateřské školy. 2003. str. 77. 
41

 SVOBODA M., (ed)., 2001. 
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Validita 

„Historicky nejobvyklejší definice validního měření je, že nástroj měří to, o čem prohlašuje, 

že měří.“
42

 

Validita označuje platnost metody a jejich výsledkŧ. Jedná se o skutečnost, zda metody 

hodnotí opravdu to, co hodnotit má a chce. (
43

) 

Metoda je volena podle moţností jedince. Jestliţe má jedinec nějaké postiţení, metodu je 

nutno přizpŧsobit jeho postiţení tak, aby mohl daný úkol splnit, dle svých moţností (např. 

u jedince se slabozrakostí je nutno vytvořit takové podmínky, aby pomŧcky k metodě či 

pracovní listy k testu mohl vidět). 

Většina metod hodnotí jako primární jednu oblast, mohou však ukázat i další výsledky, které 

nepatří k primárnímu výsledku a pouze nás mohou nasměrovat k dalšímu šetření. 

Reliabilita 

Jedná se o přesnost a spolehlivost metody. Tedy jestli výsledek z dané metody není jen 

náhodný či zkreslený jev a nevznikl nějakým nedostatkem v měření. (
44

) 

Stejného výsledku by mělo být dosaţeno i s odstupem času. Výsledky by měly být zobecněny 

i v čase. Při opakování by mělo docházet k podobným výsledkŧm (i v rozmezí několika dní). 

Mělo by být zjištěno, zda metoda nemŧţe být ovlivněna aktuálním stavem jedince (hlavně 

jeho únavou nebo psychickým stavem) nebo dříve získanými zkušenostmi. (
45

) 

3.2 Pozorování 

Pozorování patří mezi základní diagnostické metody. Jedná se o velmi náročnou metodu. 

V předškolním věku je pouţívána pouze extrospekce (pozorování druhých lidí), tedy 

v předškolním věku pozorování dítěte dospělým (introspekci, sebepozorování, dítě samo 

z vývojového hlediska ještě nedokáţe). 

Metoda pozorování je brána jako nejpřirozenější metoda, kterou je moţné pouţít téměř 

v kaţdé situaci bez potřebné přípravy pomŧcek. 

„Pozorovanie znamená sledovanie činnosti žiaka a jej vyhodnotenie.“
46

 

                                                 
42

 MERTIN, V. Individuální vzdělávací program. 1995. str. 41. 
43

 PIPEKOVÁ, J. 2006. 
44

 MERTIN, V. 1995. 
45

 SVOBODA M., (ed)., 2001. 
46

 KOLLÁRIKOVÁ, Z. Předškolní a primární pedagogika. 2001. str. 248. 
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Od prvního dne v předškolním zařízení bývá dítě pozorováno. V této rovině se jedná většinou 

o pozorování nesystematické, bez konkrétního cíle. Pozorovatel (nejčastěji učitelka MŠ) by se 

při prvních setkání s dítětem měl/měla soustředit na celkové projevy dítěte. 

(
47

)Nesystematické (nestrukturované) pozorování by mělo být prováděno tak, ţe pozorovatel 

zapisuje co nejvíce jevŧ. V případě, ţe jsou zaregistrovány nějaké nedostatky či nápadnosti, je 

vhodné začít pozorovat systematicky. Nestrukturované pozorování, tedy nepřipravené, 

globálně zaměřené bychom měli pouţít spíše jako doplňkovou metodu k jiným. 

Pozorování mŧţe být strukturované (systematické), tedy předem připravené kategorie 

sledování a jejich zaznamenávání. Zde se jiţ soustředíme na jednu pozorovanou oblast. 

Aby pozorování splňovalo poţadavky, které jsou uvedeny výše, je nutno, aby pozorování 

bylo opakované, promyšlené, stanovený cíl, tedy zaměřené pouze na některou oblast. 

„Problémem pozorování je z velké množiny projevů vyčlenit (vyabstrahovat) to, co je 

podstatné z hlediska cíle pozorování, a to, co je pozorováno, označit správnou 

terminologií.“
48

 

Základem dobrého a kvalitního pozorování je stanovení cíle. Nesmí být opomenuta příprava 

pozorování. Záleţí na pozorovateli, jaký zpŧsob zaznamenávání pozorovaného zvolí. 

Je vhodné při pozorování dítěte v pedagogické situaci nebýt organizátorem této činnosti, ale 

pŧsobit v ní pouze jako pozorovatel, tím se zmenšuje moţnost uniknutí dŧleţitých momentŧ. 

Pokud je to moţné, celou situaci zaznamenáváme (videozáznam, u dětí musí souhlasit 

zákonný zástupce dítěte). K tomuto záznamu je moţno se vracet a plně se soustředit pouze 

na jeden prvek (komunikační projevy, motorické schopnosti, atd.). 

V případě, ţe chceme zvýšit reliabilitu pozorování vhodné je poţádat jinou učitelku (nebo 

osobu) o spolupráci a souběţnost pozorování předem domluveného projevu. Po ukončení 

pozorování výsledky prokonzultovat, porovnat. Nebo se kaţdý pozorovatel mŧţe zaměřit 

na předem určenou oblast. Pozorování mŧţe být prováděno i skrytě, v předškolním zařízení 

nejsou většinou pro tento zpŧsob pozorování vytvořené vhodné podmínky. Skryté pozorování 

je většinou prováděno ve specializovaných zařízeních, jde o zjištění chování dítěte 

v nejrŧznějších situacích). 

                                                 
47

 MERTIN, V. 1995 
48

 NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. 1998. str. 103 
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3.3 Rozhovor 

Metoda patří k náročným, je nutné se na ni připravit. Je vhodné vědět na co, jakým zpŧsobem, 

kdy, jak získané informace zaznamenávat a zpracovávat. 

U dětí předškolního věku není vhodné brát rozhovor jako základní metodu diagnostiky. 

Kladené otázky se musí přiměřit věku a z dŧvodu nízkých zkušeností a vědomostí nemusí být 

odpovědi dítěte adekvátní. Pokud je zvolena metoda rozhovoru s dítětem, je vhodnější 

i přítomnost zákonného zástupce, který nám mŧţe poskytnout dŧleţité či doplňující údaje. 

(
49

). 

„Rozhovorem získáváme informace o názorech, postojích, přání a obavách, informace 

o vnitřním světě dítěte.“
50

 

Prŧběh rozhovoru mŧţe být zaznamenáván pomocí nahrávacího zařízení nebo 

videozáznamem (pouze se svolením dotazovaného či jeho zákonných zástupcŧ). 

Rozhovor mŧţe být rozdělen na strukturovaný, kde jsou předem připravené otázky, na které 

jedinec odpovídá. Druhou moţností je nestrukturovaný (volný) rozhovor, kde nejsou 

připravené otázky. Tato moţnost je pro tazatele náročnější, aby udrţel téma rozhovoru k dané 

problematice. 

U rozhovoru s rodiči dítěte je dŧleţité, aby obě strany chtěly dítěti pomoci v jeho problémech 

a zároveň se plně respektovaly. Je dŧleţité, aby byl ponechán dostatek času a klidné prostředí, 

proto je vhodné si předem termín a čas rozhovoru domluvit. 

 „Rozhovor s rodiči slouží zejména k tomu, aby si učitel rozšířil poznatky, které má o dítěti, 

rodině, způsobu života, o názorech na vzdělání …., aby se lépe orientoval ve skutečnostech, 

které má k dispozici ve škole.“
51

 

Rozhovor s dítětem předškolního věku je vyuţíván v případě, ţe u dítěte jsou zjišťovány 

určité vědomosti nebo řečové schopnosti. Dítě je tázáno na základní informace ze svého okolí 

a vědomosti odpovídající jeho věku. Řízený rozhovor s dítětem předškolního věku bývá 

prováděn při zjišťování školní zralosti. Pokládané otázky by měly být uzpŧsobené věku dítěte. 

Kromě odpovědí by měly být sledovány i neverbální projevy dotazovaného, které často 

ukazují, jak se dotazovaný cítí, zda mu jsou kladené otázky příjemné a další vlastnosti jedince 

(
52

). 
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 MERTIN. V. 2003. 
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 TRPIŠOVSKÁ, D. Psychologická diagnostika pro učitele. 1997. str. 8. 
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3.4 Dotazník 

„Je to spôsob písemného kladenia otázok a získavanie písomných odpovedí.“
53

 

Dotazník v písemné podobě je pro děti v předškolním věku nepouţitelný, jelikoţ neumí číst 

ani psát a neporozumí poloţeným otázkám. Metoda je pouţívána pro zákonné zástupce 

dítěte.(
54

). 

S dotazníkem se rodiče často setkávají před nástupem do předškolního zařízení (MŠ). 

Zařízení tím získává základní údaje o dítěti a jeho stavu (zdravotní stav, individuální 

zvláštnosti, oblíbené činnosti, atd.), případně rodině dítěte. Tyto informace jsou dŧleţité 

pro učitelky zařízení, zlepšují přípravu programu a přístup k dítěti. Z tohoto dŧvodu je 

dŧleţité, aby zde byly uvedeny pravdivé informace. 

MŠ mŧţe rodičŧm předkládat také prŧběţný dotazník. Ten mŧţe být zaměřen jak na chod 

předškolního zařízení, i hodnocení jejich dítěte z pohledu rodiče. Hodnocení rodičŧ je 

zajímavé při porovnání hodnocení od učitelek ze zařízení. Porovnáním je moţné objevit, co je 

pro rodiče dítěte dŧleţité. Zároveň mŧţe být hodnoceno předškolní zařízení z pohledu rodičŧ. 

Učitelkám je tak dána zpětná vazba k jejich činnosti od rodičŧ. 

Dotazník mŧţe také sloţit jako součást doporučení pro odborné vyšetření dítěte 

na specializovaném pracovišti. K předání dotazníku do zařízení musí být dán souhlas 

zákonného zástupce dítěte. 

Neexistuje univerzální dotazník. Při jeho sestavování vycházíme z věku dítěte i oblasti 

problémŧ, které chceme zjistit. Z tohoto dŧvodu mají i rŧzná zařízení své dotazníky, které 

předkládají svým klientŧm k vyplnění. Zde je nutné předejít zkreslení informací o dítěti, které 

jsou známy z dotazníku. Pokud se jedná o problémové dítě, mŧţe být jiţ vyplňování 

dotazníku zkresleno postojem k dítěti (hlavně u dětí s poruchami chování). 

„Dotazník je využíván jednak jako žádost o první vyšetření, jednak v případě kontrolního 

vyšetření.“
55

 

Dotazníková šetření bývají v předškolním věku spíše jako doplňková metoda pro rodiče. 
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 KOLLÁRIKOVÁ, Z. PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika: Předškolní a elementárka pedagogika. 
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3.5 Anamnéza 

„Anamnézou (anamnésis – rozpomínání) rozumíme zjišťování údajů z minulosti jedince, které 

mají významný vztah k poznání osobnosti. Jejím cílem je získání a kategorizace relevantních 

údajů z minulosti, které pomáhají vysvětlit současný stav.“
56

 

Anamnéza by měla být zaměřena na celou osobnost jedince. Zpŧsob jakým je anamnéza 

zjišťována mŧţe být rŧzný (dotazník, rozhovor, předtištěné schéma, atd.). Je na uváţení 

pracovníka, jaká forma mu vyhovuje. (
57

). 

Z anamnézy je moţno vyčíst tvrdá data – dají se změřit, ověřit (datum narození, věk, věk 

rodičŧ, bydliště, atd.), ale i měkká data – nedají se změřit či jinak ověřit, (proţívání jedince, 

záliby, trávení volného času, postoj k rodině, atd.). 

U dětí předškolního věku je anamnéza sestavována většinou podle informací získaných 

od rodičŧ. Dítě v tomto věku nedokáţe příliš mluvit o svém dosavadním ţivotě. Je vhodnější, 

pokud pracovník tvořící anamnézu je pro rodiče známá osoba, ke které mají dŧvěru (pediatr 

dítěte, učitelka v MŠ). 

Anamnéza se dělí podle oblastí na rŧzné druhy. Nejčastěji na následující dva typy anamnézy. 

(
58

) 

 Rodinná anamnéza (RA) – údaje o rodině vyšetřovaného jedince (prarodiče, rodiče, 

sourozenci či další příbuzné osoby, bytové podmínky, atd.). 

 Osobní anamnéza (OA) – zaměřuje se na osobnost jedince a jeho dosavadní vývoj. 

Měla by být prováděna od prenatálního období do současného stavu. Zjišťované 

informace se týkají všech oblastí ţivota jedince. 

Anamnéza je většinou prováděna jako základní a první diagnostická metoda u většiny 

vyšetření a diagnostik. Většina odborníkŧ z anamnézy vychází. Z tohoto dŧvodu je dŧleţité, 

aby anamnéza byla podrobná. 

3.6 Hra 

„Hra je jednou z vývojových potřeb v předškolním věku a současně i nejpřirozenější aktivitou 

dítěte v tomto období. Jejím prostřednictvím se všestranně rozvíjí osobnost dítěte 

a prostřednictvím hry je také možno dítě diagnostikovat.“
59
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Hra je velmi úzce spjata s předškolním obdobím. Jedná se o období, kdy hra je hlavní náplní 

a činností dne. V předškolním věku si dítě hraje téměř neustále. Je vhodné, pokud bude dětské 

hře věnován dostatek pozornosti. V předškolním zařízení je hra hodně vyuţívaná metoda. (
60

) 

Dítě v předškolním období bere hru jako své váţné zaměstnání a činnost, které věnují plné 

soustředění. Ačkoliv si děti uvědomí, ţe „si jen hrají“ mluví s neexistujícími kamarády, věří 

tomu, čemu se ve hře věnují a proţívají. 

„Sledování hry dětí je naopak pro diagnostiku v mateřské škole časté a vlastně i nezbytné. 

Poskytuje cenné údaje o prožitcích dítěte, jeho aktuálním psychickém rozpoložení, 

zkušenostech, neboť kromě jiného je hra prostředkem sebevyjádření.“
61

 

Dětská hra (ať individuální nebo kolektivní) mŧţe učitelkám v předškolním zařízení mnoho 

odhalit z domácího ţivota v rodině, vývojového stavu i vlastnostech dítěte samotného, které 

se v běţných činnostech neprojeví. Ve hře mŧţe být posouzeno, jak si dítě hraje, jeho úroveň 

myšlení, obrazotvornosti, tvořivosti i celého vývoje atd. 

„Pokud chceme využít analýzy dětské hry (hl. u dětí předškolního věku) k diagnostickým 

účelům, zaměříme se především na to, zda je celková úroveň hry klienta v souladu 

s „ontogenetickou normou“ dětské hry, nebo zda došlo k její retardaci či urychlení.“
62

 

První moţností je pozorování dítěte při spontánní hře. Do této hry by dospělý neměl 

zasahovat. Snaţíme se co nejvíce postřehnout projevy dítěte. Pozorování při volné hře slouţí 

spíše jako orientační, vedoucí k dalšímu výběru diagnostických metod. Hru je v tomto případě 

vhodné hodnotit jako celek. (
63

) 

Druhou moţností je být hry přímo účastněn a dělat přímou intervenci. Tím je moţno odhalit 

moţnosti dítěte. Této formy se mohou účastnit i rodiče. Je dŧleţité, aby si rodiče s učitelkou 

předávali vzájemně informace, které získají při sledování volné hry dítěte. 

Při analýze hry je vhodné, aby dítě bylo pozorováno v rŧzných podobách hry (samostatně, 

s kolektivem dětí, hra s dospělým), do které se pozorovatel více či méně sám zapojuje. Pokud 

je pozorovatel součástí hry, je vyšší riziko nezachycení některých dŧleţitých poznatkŧ. 

Výhodou je, ţe pozorovatel mŧţe pracovat více s dítětem a vytvářet určité situace, ve kterých 

chce dítě vidět. 
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3.7 Analýza kresby 

Analýzu kresby by měl provádět odborník na tuto problematiku (psycholog, psychiatr). 

Učitelku v MŠ mŧţe kresba dítěte upozornit na moţné nedostatky či problémy dítěte. Děti 

v předškolním věku rády kreslí, berou kresbu jako zábavu a hru. Odborník v ní dokáţe mnoho 

získat. 

„Jediná kresba nemůže odhalit všechno.“
64

 

„K určení diagnózy nestačí pouze test; obrázek každého dítěte je nutné posuzovat také 

z hlediska sociálních a kulturních souvislostí. Jen tak lze dítě lépe poznat, je však  třeba 

dodat, že žádný „klíč ke obrázkům“ neexistuje.“
65

 

Kresba v sobě obsahuje herní i pracovní návyky. Tím je moţno o kreslícím jedinci získat 

mnohem více informací. 

„Kresbou vyjadřuje dítě svou osobnost, citové zaujetí, míru poznání světa, zájmové vyladění 

i lásku k lidem, ale i věcem, které stimulují jeho duševní růst.“
66

 

Kresba jedincŧ s postiţením se liší. Kaţdé postiţení či problémy dítěte se v kresbě objeví. 

Proto je vhodné, aby učitelka v MŠ dětskou kresbu prŧběţně sledovala a porovnávala. 

I rodiče dítěte by měli mít moţnost pravidelně sledovat výtvarné projevy svého dítěte. K tomu 

jsou ideální nástěnky či další prostory zařízení, kde je mohou rodiče vidět a porovnat 

s ostatními. 

Učitelka MŠ by měla mít základní znalost o vývoji dětské kresby. Tak je moţné sledovat 

dětskou kresbu a objevit v ní nedostatky. 

Vývoj kresby 

„Vývoj a zvláštnosti kresebného projevu jsou podmíněny psychickými vlastnostmi dítěte 

a vnějšími podmínkami, ve kterých žije. Kresebný projev se rozvíjí úměrně k možnostem, které 

dítěti ke kreslení nabízí jeho prostředí, a na tom také závisí úroveň kresby.“
67

 

 Období skvrn – první jsou skvrny a to bez ohledu na umělecké schopnosti dítěte, 

přibliţně do jednoho roku dítěte. 

                                                 
64

 DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. 2001. str. 16. 
65

 DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. 2001. str. 16. 
66

 ŠMARDA, I., ŘEZÁČ, J. Psychologická praktika. 1996. str. 22. 
67

 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. str. 65. 



27 

 Stadium čmáranic – dítě čmárá všemi směry a kreslící náčiní bere jako 

prodlouţenou ruku, jedná se o období mezi jedním a druhým rokem. 

 Stadium čáranic – dítě se snaţí napodobit psaní dospělých, začíná se objevovat 

záměr, u činnosti dítě nevydrţí dlouho, pŧvodní záměr kresby se během činnosti mění, 

často není dokončena, s tímto stadiem se mŧţe setkat ve věku dvou aţ tří let. 

 Stadium hlavonoţcŧ (univerzálních postav) – dítě svým výtvarným dílŧm dává 

obsah, začíná více kreslit postavy a s přibývajícím věkem přibývá postavám detaily, 

věkové rozmezí tohoto stadia je tři aţ pět let. 

 Intelektuální realismus – kresba vyjadřuje dětský svět, dítě zobrazuje to, co vidí a 

zná ze svého okolí, nejčastěji a nevýrazněji se toto období projevuje mezi pátým 

aţ sedmým rokem. 

 Vizuální realismus - dítě objektivněji začíná kreslit to, co opravdu vidí, dochází také 

k velkému skoku – dítě začíná zobrazovat postavu z profilu, stadium převaţuje mezi 

sedmým aţ dvanáctým rokem. 

 Zobrazování v prostoru - představuje poslední stádium, dítě ve svých kresbách 

zobrazuje prostor, po dvanáctém roce ţivota. 
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IV ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚJÍCÍ DIAGNOSTIKU 

V naší republice existuje poměrně široká síť poradenských i dalších zařízení, které se věnují 

pedagogické a speciálněpedagogické diagnostice. Zaměření i rozsah nabízených sluţeb mŧţe 

být velice široký. 

Diagnostika mŧţe být prováděna i na laické rovině. Jde spíše o zamyšlení nad dítětem v dané 

situaci. Tuto diagnostiku provádí třeba rodič či vychovatel dítěte. Diagnostika má informační 

charakter, který rodiče (nebo kdo tuto diagnostiku provádí) směřuje k vyhledání daného 

odborníka, který mŧţe stanovit profesionálně diagnostiku jedince, podle které se dá s dítětem 

dále pracovat. 

Je zřejmé, ţe v těchto pracovištích je potřebná specializace pracovníkŧ. Dále je vhodné, aby 

pracovníci měli otevřený přístup k dalším problematikám, které se nevyskytují přímo v jejich 

pracovišti, ale mohou s nimi souviset. Vhodná je alespoň znalost zařízení, kam mohou být 

klienti odeslání. V zařízeních by měli pracovat odborníci, kteří své kompetence získali 

v rámci odborného studia a v dalším celoţivotním vzdělávání. Jejich odbornost je vymezena 

např. zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláškou č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízení, zákonem 

č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) a jeho pozdější znění a další. 

Obsahem všech poradenských zařízení je vytváření vhodných podmínek pro tělesný, 

psychický a sociální vývoj jedince v prŧběhu jeho vzdělávání. Kaţdé poradenské zařízení je 

povinné vést dokumentaci o vyšetření, další péči jedince, spolupráci s dalšími poradenskými 

zařízeními či školami, atd. 

4.1 Speciálněpedagogická centra 

„Speciálně pedagogická centra jsou speciální školská zařízení, která se specializují na určitý 

typ zdravotního postižení – defektu.“
68

 

Existují speciálněpedagogická centra (dále jen SPC) pro děti: 

 Smyslově postiţené (sluchově, zrakově). 

 Tělesně postiţené. 

 Mentálně postiţené. 
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 S vadami řeči. 

 S kombinovanými vadami. 

Mezi zaměstnance SPC patří speciální pedagog (zaměření dle specializace SPC), psycholog, 

sociální pracovník. Dále zde mŧţe být pracovní kolektiv doplněn o další odborné pracovníky 

(logoped, psychoterapeut, fyzioterapeut, atd.). 

Činnost je zaměřena zejména na podporu klientŧ v předškolním věku v péči rodičŧ 

(zákonných zástupcŧ), na podporu klientŧ integrovaných do škol a školských zařízení, 

na podporu klientŧ s těţkým a kombinovaným zdravotním postiţením, kteří nemohou 

docházet do školy, zpravidla ve věku od 3 do 19 let. 

SPC svoji činnost zaměřuje na následující oblasti: (
69

) 

 Podpŧrnou činnost, podávání odborných informací z rŧzných oblastí (sociální 

podpora, moţnosti integrace, atd.). Poradenské, konzultační, terapeutické a metodické 

činnosti pro klienty, jejich rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu 

a pro pedagogické pracovníky. 

 Spolupráce s předškolním zařízením případně i další vzdělávání, kam dítě dochází. 

 Depistáţ klientŧ se zdravotním postiţením (dle specializace SPC) ve spádové oblasti 

stanovené zřizovatelem (často ve spolupráci s pediatry v dané oblasti). 

 Speciálněpedagogickou, psychologickou a sociální diagnostiku klientŧ. 

 Participaci při přípravě a zpracovávání individuálních výchovně-vzdělávacích 

a stimulačních programŧ pro děti a ţáky integrované do běţných škol, ve spolupráci 

s pedagogy. 

 Zpracovávání odborných podkladŧ a posudkŧ pro potřeby správních rozhodnutí 

o zařazení do systému vzdělávání a pro potřeby dalších správních řízení. 

 Poradenství k volbě vzdělávací cesty (kariérové poradenství) pro klienty se 

zdravotním postiţením. 

 Informační činnosti a propagaci sluţeb SPC pro širší veřejnost. 
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 Své sluţby nabízí ambulantně v prostorách SPC, ale pracovníci mohou své klienty 

navštěvovat v jejich přirozeném prostřední (rodina) i ve školských zařízeních nebo 

v zařízení, kde je dítě umístěno nebo integrováno. 

4.2 Pedagogickopsychologické poradny 

„Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) jsou bezesporu mezi veřejností nejznámějším 

typem poradenského zařízení zaměřeného na problematiku výchovy i školního vzdělávání dětí 

a mládeže“.
70

 

Základní pracovní sloţení pedagogickopsychologické poradny (dále jen PPP) tvoří psycholog, 

speciální pedagog (pracuje s jednotlivými klienty podle jejich diagnózy, spolupracuje 

na individuálních vzdělávacích plánech pro děti, atd.), sociální pracovník (je ve spojení 

s orgány, např. sociálně-právní ochrany dítěte, zajišťuje kontakty s klienty, atd.). Dále mŧţe 

být činnost poradny rozšířena o logopeda, psychopeda, tyflopeda, etopeda, fyzioterapeuta, 

surdopeda, atd. 

Činností PPP je péče o zdravý a přiměřený vývoj pro děti do 3 do 18 (19) let (po dobu školní 

docházky – hlavně MŠ, základní škola (dále ZŠ), střední škola (dále SŠ) a někdy i vyšší 

odborná škola (dále VOŠ) či vysoká škola (dále VŠ), v případě předchozí péče dítěte a 

studenta. Dále spolupracuje s rodiči a učiteli těchto dětí, ţákŧ a studentŧ. 

Funkce PPP bývá velmi rozsáhlá. Odvíjí se podle věku a postiţení či znevýhodnění klienta. 

PPP se často spoluúčastní na vzdělávacím procesu, zvláště v případech, kdy je vzdělávací 

proces znesnadněn. Na základě doporučení PPP je volena nebo upravována vzdělávací cesta 

ţákŧ. Při vedení dětí a ţákŧ PPP aktivně ovlivňují proces přijímání a upevňování poznatkŧ, 

postojŧ a hodnotové orientace (volba vhodného učebního stylu, rodinná terapie apod.). PPP 

napomáhají při rozvoji pedagogicko-psychologických kompetencí učitelŧ, participují se 

na činnostech v oblasti prevence sociálně patologických jevŧ u dětí a mládeţe a 

na kariérovém poradenství. 

PPP nejčastěji provádí tyto sluţby: (
71

) 

 Komplexní psychologickou, speciálněpedagogickou a sociální diagnostiku. 

 Psychologické, pedagogické, pedagogicko-psychologické a poradenské činnosti. 
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 Vyšetření školní zralosti pro přijetí nebo odklad povinné školní docházky (včetně 

vydání odborného posudku). 

 Zjištění individuálních předpokladŧ jedince. 

 Profesní orientace ţákŧ. 

 Diagnostiku specifických vývojových poruch učení. 

 Pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání ţákŧ s nejrŧznějším 

znevýhodněním. 

 Prevence i řešení problematiky školní neúspěšnosti. 

 Odborné konzultace pro pedagogické pracovníky, spolupráce se školami. 

 Spolupráce s dalšími odbornými institucemi (mŧţe se jednat o odborné instituce, kam 

bude dítě přemístěno např. diagnostický ústav, speciální školské zařízení, atd.). 

4.3 Střediska výchovné péče 

Středisko výchovné péče (dále SVP) je zařízení, které poskytuje podpŧrnou a preventivně 

výchovnou péči dětem a mládeţi, poradenskou péči dětem, rodičŧm a učitelŧm. Vychází 

ze vzájemné spolupráce rodiny, která chce řešit problémy a školním zařízením (pokud jej 

jedinec navštěvuje) a SVP. 

Mezi pracovníky SVP patří psycholog, etoped, sociální pracovník, odborní vychovatelé, 

učitelé. 

Sluţby poskytuje SVP ambulantně či formou pobytu (délka pobytu bývá většinou 8 týdnŧ). 

Obsah sluţeb vychází ze smlouvy mezi zařízením a zákonným zástupcem jedince. 

Mezi nejčastější sluţby lze zahrnout 

 Diagnostika psychologická, sociální, speciálně pedagogická (nejvíce etopedická). 

 Nejrŧznější typy terapií (nejčastěji rodinná, skupinová, individuální). 

 Rodinné souţití. 

 Mediace. 

 Podchycení poruch chování (hlavně u dětí z asociálního prostředí) 

 Školní výuka (v pobytové formě nabízené sluţby). 
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4.4 Další zařízení 

Kromě zařízení, která spadají do resortu školství, je dŧleţitá i diagnostika z resortu 

zdravotnictví (nejčastěji se jedná o následující). 

Pediatr 

Dětský lékař (pediatr) sleduje dětský vývoj jiţ od novorozeneckého věku dítěte. Kromě 

zdravotního stavu by mělo být dítě sledováno v celkovém rozvoji osobnosti (motorický vývoj, 

rozvoj řeči, zrakové vnímání, atd.). 

Při pravidelných prohlídkách by měla být vzájemná spolupráce rodiče a pediatra 

samozřejmostí. Lékař se věnuje vývoji motoriky (nejdříve je sledován vývoj a rozvoj hrubé 

motoriky) a smyslového vnímání. Jestliţe pediatr projeví podezření na hlubší postiţení, měl 

by rodičŧm předat základní informace o moţném postiţení, doporučení na péči 

u specializovaných lékařŧ (neurolog, oční lékař, atd.), kteří mohou lépe dítě vyšetřit a 

případně diagnostikovat. 

Odborní lékaři 

K těmto specialistŧm bývají většinou rodiče s dítětem odesláni na podkladě vyšetření 

u pediatra. Na těchto pracovištích bývá kvalitní přístrojové vybavení, které dokáţe 

diagnostikovat problémy jedince velmi kvalitně. Rodiče zde mohou získat kvalitní informace, 

o tom, jak dále pracovat s dítětem, o rehabilitačních pomŧckách, atd. 

Při setkání je dŧleţité, aby si odborný lékař nechal pro prvním setkání dostatek času 

na seznámení s rodinou a jejím problémem. Rodiče také potřebují získat vŧči lékaři dŧvěru. 

Rodiče by měli pochopit, ţe odborní lékaři nechtějí jejich dítěti ubliţovat, ale naopak, pomoci 

mu, podpořit dítě v dalším vývoji. 
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V ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAVENOST 

Mezi nejčastější diagnostiku v předškolním věku, patří v uţším slova smyslu diagnostika 

školní zralosti, tedy jestli je dítě po všech stránkách svého vývoje připraveno 

k nástupu povinné školní docházky. 

Vstup do školy je pro dítě významnou událostí v jeho ţivotě, výrazně se mění ţivotní situace 

dítěte a objevuje se nová role školáka, proto jsou otázky školní zralosti a připravenosti 

v období kolem šesti let dŧleţité. (
72

) 

„Nástup do školy prezentuje dítěti jeho rodina jako důležitý sociální mezník.“
73

 

Ţivot dítěte ve škole začíná být pevně organizovaný, jednotlivé činnosti mají pevný rytmus, 

vyţaduje se spoluúčast na ţivotě třídního kolektivu. Impulzivní chování dítěte se postupně 

mění v chování disciplinovanější. Škola je jednak místem učení a výkonŧ, ale téţ místem 

socializace. Začátek školní docházky bývá ukazatelem toho, zda je pro vstup do školy dítě 

zralé, a jak je na školu připravené. Pro úspěšnou adaptaci na školu jsou potřebné kompetence 

podmíněné zráním – pouţívá se pojem školní zralosti. Anebo se na nich ve větším míře podílí 

učení – pouţívá se pojem školní připravenosti. Dítě potřebuje, aby ke vstupu do školní 

docházky došlo do určitého vývojového stupně. (
74

) 

„V takové vývojové proměně je i podstata školní zralosti a připravenosti: dílčí schopnosti 

a dovednosti jsou na takové úrovni, že se mohou stát prostředkem k dalšímu rozvoji.“
75

 

Dnešní náplň mateřských škol je vymezena Rámcovým vzdělávacím programem 

pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Zde jsou uvedeny výstupy, kterých by 

předškolní dítě mělo dosáhnout. Jejich dosáhnutí není pro dítě povinné, jelikoţ v ČR není 

docházka do předškolního zařízení povinná. Pro dítě je tedy vhodné, pokud předškolní 

zařízení navštěvuje, alespoň poslední rok před školní docházkou, ale záleţí na rozhodnutí 

zákonných zástupcŧ dítěte. (
76

) 

5.1 Školní připravenost 

„Klasifikace složek školní připravenosti není zatím systematická.“
77
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Existují děti, které se zdají být zralé pro školu po stránce rozumové, tělesné i sociální. V praxi 

se ale přesto mŧţe ukázat, ţe nejsou schopné školního učení. Nedovedou totiţ přiměřeně plnit 

školní povinnosti, podřídit se školnímu řádu, osvojit si ţádoucí normy chování. Tyto děti 

prokazují nepřipravenost pro školní vyučování.(
78

) 

Základem školní připravenosti jsou kompetence vázané na učení, závislé na specifickém 

pŧsobení sociálního prostředí a osvojování si nových rolí. Mnoţství povinností, poţadavkŧ a 

nárokŧ na začátku školní docházky zatíţí v rŧzné míře mnoho prvňáčkŧ. Problémy vznikají 

hlavně tam, kde byla příprava na školu v rodině nedostatečná, či slabší; nedostatek podnětŧ, 

psychická traumatizace, citová a morální karence (strádání). 

Škola je reprezentantem obecných hodnot společnosti. Dítě si přináší určité zkušenosti, 

ţivotní hodnoty, zpŧsob chování osvojených v předškolním věku. V některých rodinách chybí 

smysl školního vzdělání. Škola se mŧţe stát zbytečnou povinností, dítě není ke školní práci 

motivováno. (
79

) 

Pro adaptaci dítěte na roli školáka je významná schopnost verbální komunikace. Komunikační 

pohotovost souvisí se slovní zásobou, dostatkem řečových podnětŧ, ale i  s vadami řeči. 

Celkové narušení aktivního řečového projevu má negativní sociální odezvu. Dítě nemŧţe 

uspět, pokud nezvládne jazyk na dostatečné úrovni. Dítě před vstupem do školy projde 

obdobím her. Vedle toho i pohybová aktivita, zpěvní činnosti, atd. Dŧleţitá je podnětná 

stimulace v tomto období. V problematice školní připravenosti hrají nezanedbatelnou úlohu 

předškolní zařízení (MŠ). 

„Jde zároveň o charakteristiku komplexní, která zahrnuje stupeň biologického a psychického 

vývoje dítěte, sociální a výchovné vlivy i požadavky školy.“
80

 

5.2 Školní zralost 

Pojem školní zralosti a otázky s ní spojené najdeme jiţ ve Velké didaktice J. A. Komenského. 

Hlavním a zpravidla rozhodujícím kritériem pro přijetí do první třídy (v ČR) je věk dítěte 6 

let. V naší oblasti má tato věková hranice přibliţně stoletou tradici. Díky tomuto mezníku 
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stačí převáţná většina šestiletých dětí vyhovět poţadavkŧm první třídy, ale existují odchylky. 

(
81

) 

„Otázka školní zralosti je mnohostranná“.
82

 

Školní zralost by měla být screeningově vyšetřena u většiny dětí před nástupem do povinné 

školní docházky. Pokud dítě v jednotlivých oblastech selhává, je vhodné udělat podrobnější 

vyšetření dítěte. Vyšetření by mělo být provedeno speciálně vyškolenými pracovníky, 

většinou z PPP. K vyšetření mŧţe dojít přímo v předškolním zařízení, nebo 

ve specializovaném pracovišti. 

Určité procento šestiletých dětí nemá poţadované znaky školní zralosti. Vstup do školy by 

pro ně byl psychickým traumatem, začátkem nepřetrţitých neúspěchŧ. Je vhodné v tomto 

zajistit na vyšetření školní zralosti, při zjištění nedostatkŧ poţádat o odklad povinné školní 

docházky. Aby vstup do školy byl pro dítě přínosem, není moţné, aby přinášel nezvládnutelné 

potíţe, komplikace, problémy. 

„Avšak existuje určité riziko, že k žádoucí vývojové proměně nedojde u všech dětí ve stejné 

době a rovnoměrně ve všech oblastech. Vzhledem k tomu je třeba před zápisem do školy 

provést orientační screeningové vyšetření školní zralosti, a pokud by se to ukázalo nutné, 

i podrobnější psychologické vyšetření.“
83

 

5.2.1 Znaky školní zralosti 

K 31. 8. (příslušného roku) má mít dítě 6 let. Dítě prŧměrně vyzrává aţ v 6,5 letech. Chlapci 

se vyvíjejí později (většinou) – hlavně v oblasti jemné motoriky (projeví se v psaní) 

a soustředění. Často platí, ţe pro dívky narozené v červenci a srpnu a chlapci od března výše 

je lépe volit odklad školní docházky. Není to pravidlo. Při jakékoliv nejistotě o školní zralosti 

je vhodné zvolit návštěvu odborného pracoviště a nechat dítě vyšetřit. (
84

) 

„Doba nástupu do školy nebyla stanovena náhodně. Ve věku šesti až sedmi let dochází 

k různým vývojovým změnám, které jsou podmíněny zráním i učením (tj. realizací genetických 

dispozic, které se rozvíjejí pod vlivem vnějšího prostředí.“
85
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Školně zralé se mohou projevovat i děti narozené po 31. 8. aktuálního roku. Děti narozené 

v době od 1. 9. do 31. 12. příslušného roku mohou být přijaty ke školní docházce v roce, kdy 

dovrší 6 let. O přijetí musí poţádat zákonný zástupce a podmínkou je doporučující vyjádření 

odborného pracoviště. K povinné školní docházce mohou nastoupit i děti, narozené v období 

1. 1 do 30. 6. následujícího roku, a bude jim 6 let do konce 1. třídy. K jejich přijetí je nutná 

ţádost zákonného zástupce s doporučujícím vyjádřením poradenského zařízení a odbornou 

lékařskou zprávou od pediatra nebo praktického lékaře pro děti a dorost. (
86

) 

Školní zralost lze rozdělit na tři základní oblasti. (
87

) 

1) Somatická zralost 

Znamená, ţe dítě svým vzrŧstem, váhou i fyzickými dispozicemi zvládne školní docházku. 

Somatickou zralost by měl posoudit pediatr při pravidelné prohlídce (lékařská prohlídka by 

měla být mezi 5 ½ aţ 6 rokem). 

Je vhodné, pokud dítě dosáhne určité výšky (uvádí se alespoň 105 – 120 cm) a určité váhy 

(uvádí se alespoň 20 kg), jelikoţ školní docházka vyţaduje fyzickou zdatnost. 

Nutné je zváţit i zdravotní stav dítěte. Pokud je dítě často nemocné, musí být na delší dobu 

vyřazeno z kolektivu, mŧţe mít problémy s doplněním učiva. Zdravotní stav dítěte je v tomto 

případě vhodné nechat vyšetřit imunologickým pracovištěm. 

Někdy se pouţívá „Filipínská míra“. Jedná se o velmi orientační vyšetření, které nemŧţe být 

základem pro diagnostikování somatické zralosti. Dítě si má dominantní rukou dosáhnout 

přes temeno hlavy na druhé ucho. (
88

) 

Dalším znakem je výměna mléčného chrupu za trvalý. Při výměně chrupu se mohou objevit 

vady řeči. Dŧvodem jsou chybějící zuby a tím špatné postavení mluvidel. Většinou se jedná 

o přechodný stav. Pokud nevymizí po nárŧstu trvalého chrupu, je vhodné zahájit 

logopedickou péči. 

2) Sociální zralost 

Dítě by mělo před nástupem do školy dosáhnout určitého sociální stupně, aby zvládlo školní 

docházku. Do této zralosti spadá vztah k ostatním lidem i vlastní osobě. 
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Dítě by mělo být méně závislé na rodičích, zvládat od nich odloučení (na několik hodin). 

Kromě toho by si dítě mělo umět vytvořit vztahy s vrstevníky a spolupracovat s nimi. Mělo 

by umět přijmout autoritu dospělého a umět s ním jednat (přiměřeně věku). 

Při činnostech by dítě mělo umět pracovat samostatně i ve skupině. Vyuţívat motivaci k učení 

a školní činnosti. 

Emocionální zralost jedince je velmi dŧleţitá. Jedinec by měl umět ovládat své city 

a impulzivní jednání (typické pro předškolní věk). Dítě by mělo zvládat přijímat úspěch 

i poráţku. 

Je dŧleţité, aby dítě zvládlo i základy sebeobsluhy, tedy oblékání, hygienu, stravování 

(příborem). Tím je mu usnadněn přechod do školy. 

3) Psychická zralost 

Psychická zralost závisí na vývoji centrální nervové soustavy (dále CNS). Obsahuje myšlení, 

představivost, pozornost, vnímání a paměť. Je dŧleţité, aby dítě dosáhlo v tomto potřebné 

úrovně. 

„Zrání organismu dítěte, především jeho CNS, se projevuje v celkové reaktivitě, stabilitě 

a odolnosti vůči zátěži.“
89

 

Při posuzování školní zralosti je vhodné, aby školní zralost byla dosaţena v co nejvíce 

oblastech. 

„Školní zralost je jedním z předpokladů úspěšnosti ve škole. Jed především o určitou úroveň 

zralosti CNS, která se projevuje celkové reaktivitě dítěte, zejména v odolnosti a schopnosti 

koncentrace pozornosti. Zráním CNS je podmíněna také lateralizace ruky a rozvoj 

senzomotorických dovedností.“
90

 

Rozhodnutí, zda dítě nastoupí do povinné školní docházky či mu bude ponechán rok odkladu 

školní docházky, záleţí na rozhodnutí zákonných zástupcŧ dítěte. Rodiče by si měli uvědomit, 

ţe pokud je jejich dítě na školu nezralé či nepřipravené a přesto nastoupí, mohou se u dítěte 

projevit nejrŧznější problémy. Jen dítě připravené a zralé na školu mŧţe podávat výsledky, 

které odpovídají jeho vrozeným dispozicím (či se liší jen velmi minimálně). Kladné 

hodnocení dítěte v počátcích jeho školní docházky jej motivují k další činnosti a posilují jeho 

celkovou osobnost. 
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VI PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 Cíl praktické části 

Cíle praktické části jsem rozdělila na dvě části. První je věnována oblasti diagnostiky dětí 

v předškolním věku, jaké jsou nejčastější metody od pracovníkŧ v předškolním zařízení 

(učitelky MŠ). Druhá část je zaměřena na zjišťování předpokladŧ školní zralosti. 

6.2 Stanovení cílů 

1) Lze předpokládat, ţe nejvíce vyuţívané metody pedagogické diagnostiky, 

v předškolním věku, jsou pozorování a analýza hry. 

2) Lze předpokládat, ţe odchylky od vývojové normy dítěte (sluchové vnímání, špatná 

výslovnost, motorická neobratnost, zrakové vnímání, atd.) objeví spíše učitelky MŠ 

při práci s dětmi a doporučí rodičŧm další vyšetření na odborném pracovišti. 

3) Lze předpokládat, ţe učitelky MŠ zjišťují předpoklady (sluchové vnímání, vývoj 

motoriky, rozumové schopnosti, lateralitu, atd.) pro školní zralost dětí před nástupem 

do povinné školní docházky. 

4) Lze předpokládat, ţe učitelky MŠ se snaţí o pravidelné hodnocení dětí v jejich vývoji. 

6.3 Pouţité metody 

K ověření stanovených cílŧ bylo pouţito metod slouţících k získávání údajŧ, konkrétně 

dotazníkŧ (dotazník je v příloze této bakalářské práce), které byly rozdány do předškolních 

zařízení. 

6.3.1 Dotazník 

Dotazník je sloţen z 12 otázek. 9 otázek je uzavřených, 2 otázky polozavřené a jedna 

uzavřená otázka. 

Celkově bylo odesláno 80 dotazníkŧ do rŧzných MŠ z Libereckého, Ústeckého, 

Středočeského kraje a Prahy. Počet navrácených dotazníkŧ byl 25, tedy 20% i přes opakované 

odeslání dotazníku s ţádostí o jejich vyplnění. Z  navrácených dotazníkŧ byl 1 vyplněn pouze 

částečně, a proto nebylo moţné pouţít vyhodnocení u všech otázek. 

U některých otázek bylo více odpovědí. Z dŧvodu malé návratnosti dotazníkŧ byly i tyto 

dotazníky vyhodnoceny. Několik uvedených otázek i nabízelo moţnost odpovědět více 

odpověďmi. 
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6.4 Popis výzkumného vzorku 

Dotazník byl vyplňován učitelkami MŠ a asistentkami pedagogŧ v MŠ. Dotazník byl odeslán 

a předán do několika zařízení pro děti předškolního věku. Jednalo se o několik speciálních 

mateřských škol, mateřských škol, a soukromých subjektŧ věnujících se dětem předškolního 

věku. 

Jednalo se o pracovnice rŧzného věku a délky praxe. 
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VII VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 

7.1 Dotazovaná zařízení 

Vaše zařízení je 

Speciální mateřská škola 8 

Mateřská škola se speciálními třídami 0 

Mateřská škola (integrace dětí s postiţením) 2 

Mateřská škola (bez integrace dětí s postiţením) 15 

Jiné (prosím uveďte) 0 

 

 

Z navrácených dotazníkŧ byly vyplněny 8 pracovnicemi speciální MŠ, 2 pracovnicemi MŠ 

s integrovanými dětmi a 15 z MŠ (bez integrace dětí s postiţením). V dále uvedených 

zařízeních nebyla ţádná odpověď. Nebylo tedy moţné určit, zda jsou vyplněny učitelkami 

MŠ či asistentkami pedagogŧ. 
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7.2 Pracovní zařazení dotazovaných 

Na jaké pozici v zařízení pracujete? 

Učitelka MŠ 17 

Asistentka pedagoga 3 

 

 

Tato otázka nebyla vyplněna u všech navrácených dotazníkŧ. Z celkového počtu 25 

navrácených dotazníkŧ u 5 nebyla odpověď uvedena. Jelikoţ odpovědi byly dobrovolné, 

nemusely být uvedeny všechny. Neúplné dotazníky nemusely být vyřazeny. 

Dotazníky byly vyplněny 17 učitelkami a 3 asistentkami pedagogŧ. 

  

0

5

10

15

20

Učitelka MŠ Asistent/ka pedagoga

Pozice dotazovaných



42 

7.3 Personální obsazení 

Kolik tříd má Vaše předškolní zařízení a kolik pedagogických pracovníků připadá na jednu 

třídu (pokud žádný, napište 0). 

Kaţdé zařízení má jiný počet tříd. Prŧměrný počet tříd z vyplněných dotazníkŧ, zaokrouhleně 

na celá čísla, byl 4. Počet tříd v zařízení se pohyboval od jedné aţ po sedm tříd na jedno 

zařízení. 

Prŧměrný počet zapsaných dětí se lišil podle typu zařízení. 

Speciální mateřské školy měli prŧměrně 12 zapsaných dětí na jednu třídu. Prŧměrný počet 

dětí v mateřské škole s integrovanými dětmi byl 18. Počet zapsaných dětí pro mateřské školy 

bez integrace dětí byl 23. 

7.4 Počty dětí ve třídě 

Kolik máte zapsaných dětí ve „Vaší“ třídě 

Počty zapsaných dětí na třídu se také lišily podle typu zařízení, kde byl dotazník vyplňován 

(stejně jako v předchozí otázce). 

Počet dětí před nástupem do povinné školní docházky byl rŧzný. Od 0 aţ po 20. Z celkového 

počtu 25 dotazníkŧ bylo uvedeno, ţe 5 pracovnic nemá vŧbec ve své třídě děti před nástupem 

do povinné školní docházky. Podle poznámky od dotazovaných se jedná o nově otevřená 

zařízení, kde jsou přijaty pouze děti ve věku 3-4 let. 

Děti s odkladem školní docházky byl u zařízení také rŧzný. Jestliţe ve třídě byly dětí 

před nástupem do povinné školní docházky, bylo zde i několik dětí s odkladem školní 

docházky. 
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7.5 Interval hodnocení 

V jakém intervalu provádíte hodnocení schopností a vlastností dětí? (prosím, označte 

odpověď) 

1 x ročně (konec školního roku) 2 

2 x ročně (pololetí, konec školního roku 13 

3 x ročně (kaţdé 4 měsíce) 2 

4 x ročně (kaţdé 3 měsíce) 2 

Kaţdý měsíc 1 

Kaţdý týden 0 

Nehodnotíme 0 

Jiný (prosím uveďte jaký) 6 

 

 

Nejčastější interval hodnocení dětí byl uveden 2 x ročně (pololetí, konec školního roku), a to 

v 13 odpovědích. Druhým nejčastějším intervalem, v 6 označení, byl uveden jiný. Zde byl 

prostor pro uvedení jaký interval, bylo zde uvedeno, individuálně, dle vývojových změn u 

dětí.  

0

2

4

6

8

10

12

14

Interval hodnocení



44 

7.6 Spolupracující zařízení 

6) Spolupracujete se zařízením, které má nebo může se souhlasem rodičů, provádět 

screeningová vyšetření nebo přímo odborná vyšetření na diagnostiku dítěte? 

Ne, ţádné nespolupracuje 10 

Ano, je součástí zařízení (uveďte prosím jaké) 4 

Ano, pracovník dochází jednou za školní rok (napište, prosím, o jakého 

odborníka se jedná) 
0 

Ano, pracovník dochází za školní rok (uveďte přibliţný interval), 

(napište, prosím, o jakého odborníka se jedná) 
2 

Ne, ţádné nespolupracuje, ale měli bychom zájem o spolupráci zejména s 

(doplňte a jaké zařízení/ spolupráci s odborníkem by jste měli zájem) 
9 

 

 

S 10 zařízeními nespolupracuje ţádné zařízení. Součástí zařízení jsou 4, která mohou 

dotazovanou činnost provádět, jednalo se o SPC. Jednou ročně nenavštěvuje zařízení ţádný 

odborník. Přibliţně 5 krát ročně navštěvuje odborník (foniatr, psycholog, speciální pedagog) 

dvě zařízení. Celkem 9 zařízení by ráda navázalo spolupráci s odborným zařízením. Největší 

zájem bylo logopeda, dětského psychologa.  
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7.7 Získání materiálů pro hodnocení 

Jak způsobem sbíráte informace pro hodnocení dítěte? (Možno označit více nabídek, 

v tomto případě je označte podle nejvyužívanější = 8 po nepoužívané = 0) 

Pozorováním dítěte v řízené činnosti 141 

Pozorování dítěte ve volné činnosti 158 

Rozhovorem s dítětem 110 

Rozhovor s rodiči dítěte 120 

Analýza hry 118 

Rozbor kresby 94 

Videozáznam činnosti 4 

Jiné (prosím uveďte) 4 

 

 

Pro vyhodnocení otázky číslo 8 bylo pouţito sečtení podle čísla označení. Tedy čím větší 

počet bodŧ, tím patří daná činnost k vyuţívanějším. 
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Mezi nejvíce vyuţívané je uváděno pozorování dítěte ve volné činnosti. Druhou 

nejvyuţívanější metodou bylo vyhodnoceno pozorování dítěte v řízené činnosti. Rozhovor 

s rodiči dítěte byl zařazen jako třetí nejvyuţívanější pro hodnocení dítěte. Čtvrtou metodou 

pro hodnocení dítěte je vyuţívána analýza hry. Jako pátý byl uváděn rozhovor s dítětem. 

Rozbor kresby byl vyhodnocen jako šestý. Společně byl zhodnocen videozáznam činnosti a 

jiné. Mezi jinými byly jako informace pro hodnocení uvedeny např. pracovní listy, testové 

metody. 
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7.8 Informace o chování 

Informujete rodiče o chování a výsledcích činností jejich dítěte? 

Ne 0 

Ano, písemné zprávy 3 

Ano, konzultační hodiny, či domluvené 

schŧzky s rodiči 

3 

Ano, s rodiči se snaţíme mluvit denně 20 

Jiné (prosím, uveďte) 0 

 

 

Nejvíce pracovnic se snaţí s rodiči mluvit denně, 20 dotazovaných. Tím dochází k aktuálnímu 

předávání informací o dítěti a jeho chování v prŧběhu dne. Dále dostávají rodiče písemné 

zprávy a mají moţnost vyuţít konzultačních hodin či domluvených schŧzek shodně od 3 

dotazovaných. 
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7.9 Sledování výsledku činností dětí 

Všimli jste si, zda se rodiče zajímají o výsledky činností svých dětí z průběhu pobytu v MŠ 

(zařízení)? 

Ano, sledují nástěnky, výstavní prostory MŠ/ našeho zařízení 13 

Ano, sledují nástěnky, povídají si o činnostech s dětmi 17 

Ano, ptají se učitelek na práci dětí během dne 17 

Ne, nezajímají/neptají se 2 

Nevím, jestli se rodiče zajímají 0 

 

 

Rodiče se poměrně zajímají o výsledky svých dětí z pobytu zařízení. Shodně u 17 

dotazovaných rodiče sledují nástěnky, o činnostech si s dětmi povídají a zároveň se ptají 

učitelek na práci dětí během dne. 13 dotazovaných odpovědělo, ţe rodiče sledují výstavní 

prostory MŠ/zařízení. Nezájem rodičŧ byl uveden ve dvou dotaznících s poznámkou, ţe se 

jedná pouze o některé rodiče. Na moţnost nevím, jestli se zajímají, bylo 0 odpovědí. 

Na tuto otázku bylo odpovězeno opakovaně od respondentŧ i v jednom dotazníku. Tato volba 

respondentŧ je zřejmě dána moţností odpovědí a tím, ţe ve většině případŧ se rodiče 

o výsledky dětí zajímají a to jak pozorováním práce dětí tak i rozhovorem s pracovnicí MŠ. 
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7.10 Moţnosti konzultace 

Pokud se u dětí objeví nějaké problémy, které neodpovídají správnému vývoji dítěte v jeho 

věku, (špatná výslovnost, sluchové vnímání, zrakové vnímání, atd.), tak problematiku 

konzultujete (možno označit více nabídek) 

S rodiči dítěte 17 

S odborníkem v dané oblasti 4 

S vedením MŠ 6 

S rodiči dítěte, kde se domluvíme na další práci s dítětem, včetně předání 

dalších informací o moţnosti diagnostiky dítěte 
12 

Nekonzultuji 0 

 

 

Problémy dítěte, které se objeví, jsou nejčastěji konzultovány s rodiči dítěte, celkem 17 

dotazovaných. S rodiči dítěte, kde se domluvíme na další práci s dítětem, včetně předání 

dalších informací o moţnosti diagnostiky dítěte konzultuje 12 respondentŧ. S vedením MŠ 

probíhá konzultování u 6 dotazovaných. S odborníkem v dané oblasti konzultují 4 dotazovaní. 

V otázce mohlo být označeno více odpovědí. Je zde shoda mezi nabízenými moţnostmi 

(moţnost a) , d), kde se vychází z konzultace s rodičem). 
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7.11 Práce s předškolními dětmi 

Pracujete individuálně s dětmi, které jsou před nástupem do povinné školní docházky (5 – 7 

let) nebo s odkladem školní docházky? (Odpověď prosím označte). 

ANO 20 

NE 5 

 

 

Individuálně se pracuje s dětmi před nástupem do povinné školní docházky a s odkladem 

povinné školní docházky u 20 respondentŧ. 5 dotazovaných uvedlo, odpověď ne 

s poznámkou, ţe jejich zařízení je nově otevřeno (funguje rok) a jsou zde zatím děti ve věku 3 

a 4 let. 
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7.12 Program pro předškolní děti 

Má Vaše předškolní zařízení speciální třídu, program pro děti s odkladem školní docházky? 

Třídu 3 

Program pro děti v rámci třídy dle 

vzdělávacího programu 

15 

Program mimo vzdělávací program, činnost 

je vedená např. jako „krouţek“ 

2 

Jiné (prosím uveďte) 0 

Ţádný program není připravován 5 

 

 

Program v rámci třídního vzdělávacího programu je připravován u 15 dotazovaných. Ţádný 

program není připravován u 5 respondentŧ a to z dŧvodu, ţe v dané věkové kategorii nemají 

ţádné děti. 3 dotazované mají vlastní třídu pro tuto věkovou skupinu. Program mimo 

vzdělávací program, činnost vedenou např. jako krouţek“ uvedly dvě dotazované.
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VIII ZÁVĚR 

8.1 Zhodnocení předpokladů 

V kapitole 6.2 jsou uvedeny předpoklady práce, které jsou v praktické části ověřovány. 

1) Lze předpokládat, ţe nejvíce vyuţívané metody pedagogické diagnostiky, 

v předškolním věku, jsou pozorování a analýza hry. 

Uvedený předpoklad byl ověřen pouze částečně. Z provedeného dotazníkového šetření bylo 

zjištěno, ţe pozorování dítěte předškolního věku v řízené a volné činnosti patří 

k nejvyuţívanější metodě pedagogické diagnostiky. Analýza hry byla uvedena aţ jako čtvrtá 

nejvyuţívanější metoda. 

2) Lze předpokládat, ţe odchylky od vývojové normy dítěte (sluchové vnímání, špatná 

výslovnost, motorická neobratnost, zrakové vnímání, atd.) objeví spíše učitelky MŠ 

při práci s dětmi a doporučí rodičŧm další vyšetření na odborném pracovišti. 

Učitelky MŠ se při své práci snaţí u dětí objevit jejich nedostatky a vývojové odchylky. Svá 

zjištění pravidelně konzultují s rodiči dítěte, snaţí se o kaţdodenní rozhovory s rodiči dítěte, 

kde si s rodiči předávají poznatky o dítěti. Předpoklad byl naplněn. 

3) Lze předpokládat, ţe učitelky MŠ zjišťují předpoklady (sluchové vnímání, vývoj 

motoriky, rozumové schopnosti, lateralitu, atd.) pro školní zralost dětí před nástupem 

do povinné školní docházky. 

Předpoklad práce byl naplněn. Ve všech zařízeních, kde jsou děti ve věku před nástupem 

do povinné školní docházky je s dětmi pracováno tak, aby byli zjištěny jejich předpoklady, 

schopnosti, vlastnosti umoţňující bezproblémový vstup do povinné školní docházky. Pokud je 

moţnost, je pro děti v této věkové skupině vytvořena samostatná třída. V ostatních případech 

je připravován třídní vzdělávací program tak, aby mohlo být dítě na předpoklady sledováno. 

4) Lze předpokládat, ţe učitelky MŠ se snaţí o pravidelné hodnocení dětí v jejich vývoji. 

Předpoklad práce byl splněn. O pravidelné hodnocení se snaţí podle dotazníkového šetření 

všechny učitelky MŠ a to alespoň v intervalu 2 krát v roce (pololetí a konec školního roku). 

Dále je uváděno i prŧběţné hodnocení podle vývojových změn dítěte. 

8.2 Navrhovaná opatření 

Diagnostika dětí předškolního věku je velmi obsáhlou kapitolou. Učitelky v MŠ děti sledují a 

hodnotí téměř kaţdý den. Sledují jejich individuální projevy chování, změny, hry, atd. 
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Interval hodnocení by měl být tedy prŧběţný, dle vývoje jednotlivého dítěte. V dnešním počtu 

dětí v předškolních zařízeních, často kolem 23 dětí není ale moţné po celý den sledovat kaţdé 

dítě ve všech jeho probíhajících aktivitách. 

Dŧleţitá je vzájemná komunikace mezi učitelkami MŠ a rodiči dítěte. Při rozhovorech 

dochází k předání dŧleţitých informací. Jednak učitelka získává informace o rodině dítěte 

(podnětnost prostředí, vztahy v rodině) ale i o projevech dítěte mimo kolektiv dětí. Rodiče by 

si měli uvědomit, ţe učitelka v MŠ hodnotí dítě k jeho prospěchu a mŧţe mu napomoci k jeho 

rozvoji. 

Kaţdé zařízení pouţívá vlastní formu hodnocení dítěte. Při odchodu dítěte do jiného (jiné 

předškolní zařízení, základní škola) by bylo vhodné, aby budoucí pracovnice měla moţnost se 

s hodnocením dítěte seznámit a prostudovat si jej. Snadněji pak mŧţe s dítětem navázat 

kontakt a připravovat mu náplň dne tak, aby bylo dítě rozvíjeno ve svých nedostatcích a 

zároveň posilováno v dobrých činnostech a vlastnostech.
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