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Anotace 

Teoretická část práce se zabývá rozvojem pohybových dovedností u dětí s poruchami 

autistického spektra (PAS). Obsahuje údaje o motorických deficitech, kterým je třeba 

věnovat pozornost a tím dosáhnout lepšího vývoje v oblasti pohybu a samostatnosti. 

V praktické části jsou uvedeny možnosti rozvoje pohybových dovedností u dětí s PAS. 

V závěru je proveden kvantitativní výzkum ohledně pohybových dovedností dětí 

s PAS a míra důležitosti nácviků pohybových dovedností. 
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Abstract 

The theoretical part of this Bachelor paper deals with the development of locomotion 

skills of children with Autism Spectrum Disorders (ASD). The Bachelor work 

contains data of locomotion deficits to which there must be given a lot of attention 

and thus achieve better results of the development in the the locomotion and 

independence. 

In the practical part there are listed some options of locomotion development of 

children with the Autism Spectrum Disorders. 

As the last part of the Bachelor work, a quantitative research was carried out 

regarding the skills of children with Autism Spectrum Disorders and the degree of 

importance of locomotion skills. 
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ÚVOD 

Problematice poruch autistického spektra (dále PAS) se věnuji přibližně osm let. Za 

tyto roky jsem nasbírala zkušenosti a informace týkající se práce s dětmi trpících 

autismem. Přes pět let pracuji ve třídě pro děti s poruchami autistického spektra. Žáci 

mne stále překvapují novými obraty ve svém chování a vývoji. 

Bakalářská práce má název „Rozvoj pohybových dovedností u dětí s poruchami 

autistického spektra“, zaměřím se na možnosti rozvoje jemné a hrubé motoriky u dětí 

s PAS. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, zahrnující kvantitativní výzkum.  

Teoretická část obsahuje popis jednotlivých pervazivních vývojových poruch, 

výchovu a vzdělávání dětí s PAS a jejich metody, motorické schopnosti dětí a rozvoj 

pohybových dovedností u dětí s PAS. 

V praktické části jsou zachyceny pohybové dovednosti tělesné, výtvarné a pracovní 

výchově dětí s PAS.  

Předmětem výzkumu je dlouhodobé pozorování dětí s PAS při nácviku pohybových 

dovedností při tělesné výchově, při výtvarné a pracovní výchově a vyplnění dotazníků 

rodičů dětí s PAS ohledně pohybových dovedností a aktivit. Dovednosti dětí s PAS 

jsem v rámci výzkumu rozdělila na školní a rodinné prostředí pro porovnání aktivit, 

které jsou rozvíjeny ve škole a které v domácím prostředí, kde se děti cítí přirozeněji. 

Cílem je zjistit, jaké aktivity jsou vhodné pro rozvoj jemné a hrubé motoriky. 

Závěr bude obsahovat navržená opatření týkající se rozvoje jemné a hrubé motoriky u 

dětí s PAS.  
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I TEORETICKÁ ČÁST 

1 Pervazivní vývojové poruchy 

Pervazivní vývojové poruchy, mezi něž patří poruchy autistického spektra (dále PAS) 

patří dle MKN-10 mezi poruchy psychického vývoje. Jedná se o Dětský autismus, 

Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, Atypický autismus, Jiná dezintegrační porucha 

v dětství, Jiné pervazivní vývojové poruchy, Nespecifikované pervazivní vývojové 

poruchy, Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby. 

U poruch autistického spektra se musí vyskytovat vždy kombinace projevů, které jsou 

stěžejní pro diagnózu, projevy jsou určeny tzv. triádou problémových oblastí 

v komunikaci, sociální interakci a hře. Dále mohou být přidruženy dílčí symptomy, 

které však nejsou rozhodující pro diagnózu. 

2 Popis jednotlivých poruch 

2.1 Dětský autismus 

Dětský autismus (dále jen DA) patří mezi nejzávaznější poruchy autistického spektra 

kvůli kombinaci klinické závažnosti, který bývá různý, od mírné formy až po těžkou 

symptomatiku. Problémy se musí projevit v každé části diagnostické triády 

(kvalitativní narušení sociální interakce, narušená komunikace a hra, omezené 

stereotypní chování a zájmy). Přidružená mentální retardace je přibližně ve dvou 

třetinách případů. 

Tato vývojová porucha je považována za celoživotní. DA bývá diagnostikován do 

věku 36 měsíců dítěte. Porucha je častější u chlapců.  

Lidé s autismem a mentální retardací potřebují doživotně asistenci. Záleží na 

prognóze, která zahrnuje míru mentální retardace, úroveň samostatnosti, vrozené 

dispozice a kvalitu vzdělávacího programu, kam bylo dítě umístěno (Thorová, 2006 ). 
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2.1.1 Diagnostická kritéria pro dětský autismus dle MKN-10 

1. Autismus se projevuje před 3. rokem věku dítěte 
2. Kvalitativní narušení sociální interakce nepřiměřené hodnocení společenských emočních situací 
  

 
nedostatečná odpověď na emoce jiných lidí 

  
 

nedostatečné přizpůsobení sociálnímu kontextu 
  

 
omezené používání sociálních signálů 

  
 

chybí sociálně-emoční vzájemnost 

  
 

slabá integrita sociálního, komunikačního a emočního 
chování 

3. Kvalitativní narušení komunikace nedostatečné sociální užívání řeči bez ohledu na úroveň 
jazykových schopností 

  
 

narušená fantazijní a sociálně napodobivá hra 

  
 

nedostatečná synchronizace a reciprocita v konverzačním 
rozhovoru 

  
 

snížená přizpůsobivost v jazykovém vyjadřování 
  

 
relativní nedostatek tvořivosti a představivosti v myšlení 

  
 

chybí emoční reakce na přátelské přiblížení jiných lidí 

  
 

narušená kadence komunikace a správného užívání důrazu v 
řeči, které moduluje komunikaci 

  
 

nedostatečná gestikulace užívaná ke zvýraznění komunikace 

4. Omezené, opakující se stereotypní 
způsoby chování, zájmy a aktivity 

rigidita a rutinní chování v široké škále aspektů 
každodenního života (všední zvyky, hry) 

  
 

specifická přícylnost k předmětům, které jsou pro daný věk 
netypické 

  
 

lpění na rutině, vykonávání speicálních rituálů 

  
 

stereotypní zájmy - např. data, jízdní řády 
  

 
pohybové stereotypie 

  
 

zájem o nefunkční prvky předmětů (např. omak, vůně) 

    
odpor ke změnám v běžné průběhu činností nebo v detailech 
osobního prostředí  

Nespecifické rysy strach, fobie 
  

 
poruchy spánku a příjmu potravy 

  
 

záchvaty vzteku, agrese a sebezraňování (zejména u těžké 
MR) 

  
 

většinou chybí spontaneita, iniciativa a tvořivost při 
organizování volného času 

    
potíže s vytvořením myšlenkové osnovy při rozhodování při 
práci i přestože schopnostmi na úkoly stačí 

 

 

2.2 Atypický autismus 

Atypický autismus je označení pro poruchu, která vykazuje symptomy dětského 

autismu, avšak nesplňuje celou triádu diagnostických kritérií. U dítěte najdeme řadu 
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specifických sociálních, emocionálních a behaviorálních symptomů, které mají lidé 

s autismem. 

Pro diagnózu atypického autismu neexistují žádné testovací škály, vždy je 

odpovědnost na příslušném odborníkovi, který diagnózu určí. Typické jsou potíže při 

navazování kontaktů a vztahů s vrstevníky, neobvyklá přecitlivělost na vnější podněty, 

sociální vztahy nebývají tolik narušeny jako u dětského autismu. 

Atypický autismus je diagnostikován zejména v těchto případech: 

• První symptomy autismu byly zaznamenány až po třetím roce života. 

• Abnormní vývoj je zaznamenán ve všech třech oblastech diagnostické triády, 

nicméně v menším rozsahu. 

• Není naplněna diagnostická triáda. 

• Autistické chování je součástí těžké mentální retardace, kvůli které nelze 

přesně určit míru splnění diagnostické škály. 

Osoby s atypickým autismem mají některé oblasti méně narušené než osoby 

s dětským autismem. Vývoj dílčích dovedností je u těchto osob velmi nerovnoměrný. 

Z hlediska náročnosti péče a potřeby intervence se atypický autismus neliší od 

dětského autismu. (Thorová,   ) 

2.3 Aspergerův syndrom 

Aspergerův syndrom bývá laicky nazýván sociální dyslexií. Jedná se o různorodý 

syndrom, jehož symptomatika plynule přechází do normy a je obtížné určit, zda se 

nejedná jen o sociální neobratnost spojenou s více vyhraněnými zájmy a výraznější 

osobností. 

Aspergerův syndrom má svá specifika, která mohou být stejně závažná, i když 

kvalitativně odlišná od ostatních poruch autistického spektra. Lidé s Aspergerových 

syndromem mají intelekt v pásmu normy. Úroveň dosaženého vzdělání a 

sebeobslužných dovedností není u lidí s Aspergerovým syndromem bohužel zárukou 

samostatného života v dospělosti. 

Ze zkušeností vyplývá, že někteří lidé s Aspergerovým syndromem jsou pasivní a 

nemají problémy s chováním. S pomocí různých sociálních nácviků a individuálního 
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empatického přístupu zvládnou běžnou školní docházku. Pokud mají štěstí na výběr 

povolání a najdou vhodného životního partnera, mohou vést zcela normální život. 

Lidé z okolí je mohou považovat za zvláštní, trochu jiné nebo introvertní. 

Na druhé straně jsou lidé s Aspergerovým syndromem, resp. děti, které nezvládnou 

kvůli problémovému chování docházku do mateřské školy bez asistenta. I během 

školní docházky bývá u těchto dětí přítomen asistent pedagoga, který dítěti pomáhá a 

snaží se jej vhodně socializovat. Tito lidé v dospělosti nemohou najít zaměstnání a 

životního partnera často ani nehledají. 

Typické znaky dětí s Aspergerovým syndromem: 

• ve věku pěti let děti mluví plynule, mají čistou výslovnost a dobrou slovní 

zásobu, 

• učí se mluvit zpaměti, recitují dlouhé pasáže z knih nebo úryvky z pohádek, 

• řeč je mechanická a formální s grimasami dospělých lidí, 

• pragmatický deficit řeči, tzn. obsah neodpovídá kontextu dané situace, 

• ulpívání na tématu svého zájmu (vesmír, dopravní značky a prostředky, 

vlajky, značky aut, mapy, počítače..), 

• pedantství a dodržování přesných rituálů, 

• nechápou pravidla společenského chování, 

• nedokáží se orientovat ve výrazu tváře ostatních lidí, 

• nerozumí ironii, často ani humoru, obsah chápou doslovně, 

• obtížně navazují přátelství, pokud o něj vůbec stojí, 

• nechápou pravidla her, soutěživost, 

• působí egocentricky a chybí jim empatie, 

• snadno podléhají stresu, mají sklony k sebepodhodnocování, 

• náladovost, záchvaty vzteku, úzkostnost. 

Bohužel někdy vedou tyto osobnostní rysy k tomu, že mohou mít lidé 

s Aspergerovým syndromem problémy s alkoholem a u dospívajících se setkáváme se 

sebevražednými výhružkami nebo dokonce i pokusy o ni. 

Na druhé straně mohou být lidé s Aspergerovým syndromem nadaní v určité oblasti 

svého zájmu, kdy svými znalostmi a dovednostmi převyšují své vrstevníky, pedagogy 
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či spolupracovníky. Jejich nadání se může týkat téměř všech oblastí, literární, 

matematické či paměťové. 

Aspergerův syndrom lze také dělit z hlediska funkčnosti na nízkofunkční a 

vysokofunkční. Samozřejmě velkou roli hraje vývoj dítěte a prostředí, ve kterém 

vyrůstá, speciální pedagogický a výchovný přístup. Velmi důležitá je včasná 

intervence, kdy je možné s dítětem intenzivně pracovat a vštěpovat správné návyky a 

působit na jeho sebevědomí. (Thorová, 2006 ) 

2.4 Dětská dezintegrační porucha 

Syndrom poprvé popsal v roce 1908 speciální pedagog z Vídně Theodor Heller. 

Publikoval případ 6 dětí, u kterých mezi třetím a čtvrtým rokem došlo k výraznému 

regresu a nástupu těžké mentální retardace, ačkoli předtím vývoj probíhal zcela 

uspokojivě. Po období normálního vývoje, které trvá u dezintegrační poruchy 

minimálně dva roky, nastává z neznámé příčiny regres v doposud nabytých 

schopnostech. Nástup poruchy je udáván mezi druhým a desátým rokem věku, 

nejčastěji se objevuje mezi třetím a čtvrtým rokem. Zhoršení stavu může být náhlé 

nebo může trvat několik měsíců a je vystřídána obdobím stagnace. Po tomto období 

může, ale také nemusí, nastat opětovné zlepšování dovedností. Norma není již nikdy 

dosažena. 

Na rozdíl od dětského autismu se dezintegrační porucha liší pozdější dobou nástupu 

prvních symptomů, ztráta dovedností je markantní. 

Někdy se tato porucha nazývá „pozdní začátek autismu“.V praxi se s dětskou 

dezintegrační poruchou setkáváme zřídka. Pro rodiče je především obtížné smířit se s 

tím, že jejich děti přestaly zvládat dovednosti, které dříve běžně ovládaly.  

2.5 Rettův syndrom 

Thorová (2006) Rettův syndrom popisuje jako syndrom doprovázený těžkým 

neurologickým postižením, které má pervazivní dopad na somatické, motorické i 

psychické funkce, poprvé ho popsal rakouský dětský neurolog A. Rett, který v roce 

1966 publikoval popis 21 dívek a žen s identickými symptomy, kterých si ve své 

klinické praxi všiml. Syndrom se však do obecného povědomí dostal až v roce 1983. 

V roce 1999 Huda Zoghbi z USA objevil gen (MECP2) situovaný na raménku 
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chromozomu X, který je podle dosavadních výzkumů odpovědný za vznik 77-80 % 

případů Rettova syndromu (Huppke 2000, Kerr 2001 in Thorová 2006). Zbylých 

20 % až 23 % jsou dívky, u nichž se nepotvrdí na základě dosavadních limitovaných 

znalostí genetická porucha, ale splňují klinická kritéria Rettova syndromu.Tento 

syndrom v klasické formě postihuje pouze dívky, chlapcům stejná mutace genu 

způsobí natolik těžkou encefalopatii, že plod nebo novorozenec nepřežije.  

Vývoj Rettova syndromu je popisován modelem 4 stádií: 

• stádium časné stagnace,  

• rychlá vývojová regrese,  

• pseudostacionární stadium,  

• stádium pozdní motorické degenerace. 

Thorová (2006) rozdělila vývoj Rettova syndromu do těchto fází:  

• období normálního vývoje,  

• objevení prvních symptomů,  

• období vývojové regrese,  

• období relativní stabilizace,  

• období pozdějšího zhoršení motorických funkcí,  

• období dospívání a dospělosti.  

2.6 Jiné pervazivní vývojové poruchy 

Diagnostická kritéria pro jiné pervazivní vývojové poruchy nejsou přesně definována. 

Thorová (2006) uvádí 2 kategorie dětí. 

• Kvalita komunikace, sociální interakce i hry je narušena, nicméně nikoli do 

míry, která by odpovídala diagnóze autismu nebo atypickému autismu. 

Symptomatika je různorodá, jednotlivé symptomy mohou být totožné s 

chováním dětí s autismem, ale nikdy se nevyskytují v dané kategorii ve větším 

množství. Zároveň některé dílčí schopnosti v triádě odpovídají či se blíží 

normě.   

• Druhou skupinu dětí tvoří děti s výrazně narušenou oblastí představivosti. 

Typická je malá schopnost rozeznávat mezi fantazií a realitou a vyhraněný 
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zájem o určité téma, kterému se intenzivně věnují. Způsob sociálního chování 

a komunikace vykazuje minimum znaků typických pro autismus. � 

V raném a předškolním věku doporučuje Thorová (2006) využít diagnózu pervazivní 

vývojové poruchy nespecifikované (F84.9). Diagnóza je přechodná, dítě je dále 

diagnosticky sledováno a porucha se stanoví v pozdějším věku. 

3 Triáda problémových oblastí 

3.1 Sociální interakce a sociální chování 

Výrazně narušená schopnost přiměřeně užívat neverbální chování v různých 

sociálních situacích (týká se postoje těla, gest, mimiky, očního kontaktu). 

• Neschopnost vytvářet vztahy s vrstevníky s přihlédnutím na dosaženou 

vývojovou úroveň. 

• Malá schopnost spontánně sdílet s ostatními radost a zájmy, mít potěšení ze 

společné činnosti (chybí sdílená pozornost). 

• Nedostatečná schopnost sociální a emocionální empatie (př. nezúčastní se 

jednoduchých sociálních hříček, preferuje činnosti o samotě, ostatní lidi může 

využívat jako pomocníky nebo „mechanické pomůcky“). 

3.2 Komunikace  

• Opožděný vývoj řeči nebo se řeč nevyvine vůbec. Dítě se nesnaží tento 

nedostatek kompenzovat jiným alternativním způsobem komunikace (např. 

mimikou, gesty). 

• U dětí, které mají vyvinutou řeč, je výrazně postižená schopnost iniciovat 

nebo udržet smysluplnou konverzaci s ostatními. 

• Stereotypní a opakující se používání řeči nebo vlastní žargon. 

• Chybí různorodá, spontánní, symbolická a sociálně napodobivá hra 

odpovídající vývojové úrovni. 
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3.3 Představivost, zájmy a hra  

• Nápadně výrazné zaujetí pro jednu nebo více činností, které je abnormální 

buď svojí intenzitou nebo předmětem zájmu (např. astrologie, meteorologie, 

statistika, dopravní prostředky). 

• Zjevné ulpívání na specifických, nefunkčních rituálech a rutinní činnosti, 

odpor ke změnám (mladší děti mohou mít katastrofální reakce na drobné 

změny jako je např. změna záclon, změna polohy jídelního stolu, vyžadování 

stále stejné cesty…). 

• Stereotypní a opakující se motorické manýrování (třepání či kroutivé pohyby 

rukama a prsty nebo komplexní specifické pohyby celým tělem). 

• Nepřiměřeně dlouho trvající zaujetí částmi předmětů nebo těla. 

3.4 Nespecifické rysy  

• Nerovnoměrný profil kognitivních schopností (např. hyperlexie), 

• problémy s užíváním jazyka a jeho gramatickou strukturou, užívání 3.osoby 

singuláru namísto 1.osoby „já“, 

• upřednostňování periferního zrakového vnímání před přímým pohledem, 

• snížená schopnost imitace pohybů, nachýlená chůze či chůze po špičkách, 

tleskání, luskání prsty, 

• fascinace pohybem - roztáčení hraček, otvírání a zavírání dveří, fén či jiné 

otáčející se předměty, 

• neobvyklé reakce na smyslové podněty, např. hypersenzitivita na zvuky, 

světla nebo doteky, nepřiměřené reakce na vůně a pachy, 

• nepřiměřené emocionální reakce - bezdůvodný pláč nebo smích, střídání 

nálad, afekty, úzkost, absence strachu v nebezpečných situacích, 

• problémy s chováním, agresivita, sebezraňování,  

• problémy se spánkem, s jídlem.  

  



 19 

4 Motorika dětí s poruchami autistického spektra 

4.1 Úrovně motoriky u dětí s poruchami autistického spektra 

Dle Thorové (2006) se setkáváme s různými typy vývoje motoriky: 

• Motorické vývojové milníky může dítě s PAS zvládnout v normě, v prvním 

roce života se může objevovat hypertonie nebo naopak hypotonie. 

• Koordinace pohybů jemné a hrubé motoriky bývá problematická, u dětí s 

Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem je v předškolním 

věku neobratnost velmi výrazná. U dětí s PAS jsou problémy s úchopem 

pastelek, stavením stavebnic, tedy s jemnou motoriku. To samé se týká hrubé 

motoriky - ježdění na kole nebo cviky vyžadující koordinaci činí též problém. 

Problémy s hrubou motorikou, jako je např. balanc, jsou připisovány disfunkci 

mozečku.  

• Vývoj motoriky je v pořádku a dítě je považováno za velmi neobratné, tzn. že 

motorické dovednosti odpovídají normě ještě ve věku čtyř let a velmi 

kontrastují s vývojem řeči, který je opožděný. Děti zvládají sebeobslužné 

činnosti.  

• Vývoj a úroveň motoriky jsou opožděné, ale odpovídají mentálnímu věku 

dítěte - vývoj motoriky je v souladu s celkovým vývojem dítěte. 

• Intraoblastní nerovnoměrný vývoj motoriky, neobratnost dětí s PAS se může s 

postupem času vytrácet a zautomatizované pohyby jako jsou plavání, oblékání 

aj. nedělají dětem problémy. Proti tomu učení se novým pohybům je zapotřebí 

intenzivní trénink a může být pro děti nepříjemné. V tomto případě mohou 

děti vykazovat známky dyspraxie (motorickou neobratnost) nebo 

dyskoordinace.  

Ke zhoršení motorického vývoje dochází u dětí s PAS jen vzácně a to v případě dívek 

s Rettovým syndromem, zde dochází k regresi v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(ztráta úchopových vlastností řízených a ovlivnitelných vůlí).  

Podle Thorové (2006) se děti s PAS mohou vyznačovat buď hyperaktivitou, rychlými 

nervózními pohyby, zbrklostí, nepřesností a motoricky chybnými výkony, nebo 
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motorickým neklidem (poklepávání si, mnutí rukou), nebo mohou být naopak velmi 

klidné, pasivní, nepohyblivé.  

Pro děti s PAS je typická oblíbenost ve stále se opakujících pohybech, jež mají řád 

(Thorová, 2006). 

Dle Attwooda (2005) jsou metody pro rozvoj pohybových dovedností a schopností: 

• chůze a běh, koordinace horních a dolních končetin, 

• hra s míčem, chytání, házení, 

• rovnováha, lezení po prolézačkách a pohyb na gymnastickém nářadí, 

• manuální zručnost, nácvik pohybů metodou „ruka na ruku“, 

• písmo, nápravná cvičení, psaní na počítači, 

• pomalé tempo, provádění pohybů pomalu, 

• poruchy pohybu, tiky, cukání víček, neobvyklé pozice, „zamrzání“, zajištění 

odpovídajícího specialisty. 

4.2 Zvláštnosti v projevech motoriky 

Děti s autismem mají potřebu rituálů. Ulpívavé až obsedantní projevy autistických 

dětí mohou být různé. Obvykle se jedná o neúčelné pohybové stereotypy, např. 

otáčení dokola, kroucení a točení prstů, kývání (Vágnerová, 2014). 

Častým jevem je chůze po špičkách, autostimulační chování, potíže s udržením 

rovnováhy, kousání nehtů, zvláštní chůze a postoje, třepetání rukama nebo kolébání 

se (Thorová, 2006). 

5 Vzdělávání a výchova dětí s poruchami autistického spektra 

5.1 Strukturované učení 

Strukturované učení je považováno za úspěšný vzdělávací program u dětí s PAS. 

Strukturalizace znamená vnesení jasných pravidel, zprůhlednění posloupnosti činností 

a jednoznačné uspořádání prostředí, ve kterém se člověk s poruchou autistického 

spektra pohybuje. 
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Strukturované učení vychází z principu z programu TEACCH (Treatment and 

Educatin Autistic and related Communication handicapped Children), se kterým 

přišel na začátku sedmdesátých let 20. století Eric Schopler.  

TEACCH přistupuje ke každému dítěti jako k jedinečné individualitě s vírou, že 

neexistuje nic jako „normální“ chování. Výuka rozvíjí silné stránky a zájmy dítěte, 

méně se zaměřuje na deficity. Zdůrazňuje se strukturované prostředí, pevný denní 

program a vizuální pomůcky (Richman, 2006). 

Základním cílem strukturovaného učení je co nejvyšší míra samostatnosti jedince 

s poruchou autistického spektra (Thorová, 2006). 

Strukturované učení vychází z principů: 

• individuální přístup, 

• strukturalizace prostředí, času, 

• vizualizace, 

• předvídatelnost, 

• motivace. 

5.2 Metody vzdělávání a výchovy dětí s poruchami autistického spektra 

V odborné literatuře nejsou prozatím popsány metody při intervenci strukturovaného 

učení. Metody používané při intervenci dětí s poruchami autistického spektra je třeba 

individuálně přizpůsobit tak, aby odpovídaly vývojové úrovni konkrétního dítěte. 

Metody využívané při práci s dětmi s PAS vycházejí ve většině případů z vývojové 

psychologie a z behaviorální terapie, která stojí na základech teorie učení (Čadilová, 

Žampachová, 2008). 

1) Posloupnost cílů 

Dovednost dítěte můžeme začít nacvičovat teprve ve chvíli, kdy zjistíme, že lze 

navázat na již získané funkce. Před dalším rozvojem je nezbytné testování funkčních 

oblastí, které nám prozradí, jaké deficity je nutné rozvíjet. Například pro složité 

úkony v jemné motorice, jako je držení tužky je nutné zvládnutí koordinace oka a 

ruky. Často dochází k situacím, že se rozvíjí jedna dovednost na určitý stupeň, kde se 
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zastaví a zároveň dojde k rychlému rozvoji dovednosti jiné (Schopler, Reichler, 

Lansing). 

2) Napodobování 

Napodobování je modalita učení, která se vyskytuje jak ve verbální tak neverbální 

formě. Napodobování vyžaduje určité dovednosti v motorice. Napodobování u dětí 

s PAS je důležitou součástí rozvoje. Při nácviku nových pohybových aktivit a při 

tělesné výchově jsou děti s PAS schopné velmi dobře pohyb zopakovat. Důležitým 

faktorem je motivace pro vykonání pohybu, tzn. odměnit dítě pamlskem nebo 

pochvalou (Schopler, Reichler, Lansing, 2011). 

3) Výběr pomůcek 

Pomůcky pro práci s dětmi s PAS vybíráme individuálně podle potřeb, schopností a 

celkové úrovně každého žáka. 

4) Přímá asistence 

Přímá asistence není podmínkou každého dítěte s PAS. Při nácviku je vhodné dítě 

vést a opravovat. Při zautomatizované činnosti postačí pouze dohled či dopomoc. 

5) Demonstrace a opakování postupu 

Nácvik nových aktivit či činností je nutné nejprve názorně demonstrovat, předvést, a 

zajistit oční kontakt dítěte. Nově vyvozovanou aktivitu poté opakujeme podle 

psychických a fyzických možností dítěte. Opakujeme často, dokud si nejsme jisti, že 

dítě novou dovednost pochopilo a zvládá. 

6) Motivace, povzbuzení 

Motivace je základním faktorem pro úspěšné vzdělávání u dětí s PAS. Děti s PAS 

potřebují být motivovány a nadšeně chváleni k podpoře pro další aktivity. Chvála 

může být doprovázená doslova přehnanou mimikou, gesty, slovy úsměvem. Dítě 

nemusí pokaždé pochopit, co udělalo tak úžasného, pochvalu je dobré spojit 

s popisem chválené činnosti (Newman, 2004). 

K motivaci výuky můžeme také použít hračky, předměty či aktivity, které si dítě samo 

dobrovolně vybere, či na nich lpí. Někdy je možné povolit po určitou dobu 



 23 

autostimulující chování, kterého se dítě nemůže vzdát a je pro něj dostatečně 

motivující. Samozřejmě v žádném případě netolerujeme sebezraňující chování.  

7) Vizuální podpora, slovní pokyny 

Pro výuku a nácvik nových dovedností se u dětí s PAS využívá vizuální podpora ve 

formě obrázků, fotografií či nápisů doplněné mluveným slovem. Pro porozumění 

instrukcím nestačí dětem s PAS jen mluvené slovo, je nutný vizuální podnět. Mezi 

používané symboly v alternativní a augmentativní komunikaci patří výměnný 

obrázkový komunikační systém, který je známý pod zkratkou PECS. Symboly na 

obrázku mohou být fotografie, nákresy, loga produktů, černobílé nebo barevné a 

pokud dítě umí číst, může symbol být uveden jako slovo (Bondy, Frost, 2007). 
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6 Rozvoj pohybových dovedností u dětí s poruchami autistického 
spektra 

 

Jakýkoli naučený pohyb můžeme chápat jako pohybovou dovednost. Pohybové 

dovednosti získáváme učením a měly by zajistit správné, rychlé a účelné plnění 

pohybových úkolů. 

Aktivity vedoucí ke zlepšení pohybových dovedností u dětí s PAS je třeba volit 

individuálně, podle osobnosti a potřeb dítěte. Velmi důležité je znát profil silných a 

slabých stránek každého dítěte a přizpůsobit úroveň nácviku (Griffin, Sandler, 2012). 

Schopnosti nutné pro rozvoj dovedností jsou síla, vnímání pohybu těla, plánované 

provádění pohybů, rovnováha, bilatelární integrace, rychlost, obratnost a koordinace. 

Nuda a nulová aktivita je u dětí s PAS zdrojem nežádoucího a problémového chování. 

Je potřeba najít nebo nabídnout takovou aktivitu, která dítě zaujme a zvládne. Na 

úspěchu se dá poté stavět na rozvoji další aktivit. Důležitým pohonným motorem je 

motivace a odměna za vykonanou činnost. 

6.1 Dovednosti jemné motoriky 

Mezi základní pohybové dovednosti jemné motoriky patří například manipulace 

předmětu z jedné ruky do druhé, ohýbání zápěstí při úchopu prsty, postavení kostek 

na sebe, úchop tužky, sevření ruky v pěst, navlékání korálků, otáčení stránek v knize, 

stříhání nůžkami, samostatné oblékání, používání jídelního příboru, psaní, malování, 

modelování, foukání do bublifuku apod. 

Výtvarná a pracovní výchova u dětí s PAS má za úkol rozvíjet jemnou motoriku a 

zároveň naučit děti relaxovat a pracovat samostatně. 

Na základě dlouhodobého pozorování dětí s PAS při výuce výtvarné a pracovní 

výchovy byly vybrány tyto dovednosti pro rozvoj jemné motoriky. 

• Psaní 

• Modelování 

• Zavázání tkaniček 

• Stříhání 
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• Vyšívání na desce 

• Foukání do bublifuku 

6.2 Dovedností hrubé motoriky 

Mezi základní pohybové dovednosti hrubé motoriky patří například sed, leh, běh, 

chůze, chůze po schodech, házení míče, chytání míče, driblování s míčem, lezení po 

čtyřech, stoj na jedné noze, skákání na jedné noze, plazení po zemi, válení sudů, 

lezení po žebřinách, přelezení lavičky, skok přes švihadlo, překonání švédské bedny, 

pohupování na relaxačním míči, jízda na kole, sklouznutí na klouzačce, plavání, 

bruslení apod. 

Dovednosti pro rozvoj hrubé motoriky byly vybrány při tělesné výchově dětí s PAS. 

Tělesná výchova je pro rozvoj pohybových dovedností u dětí s PAS velmi důležitá, 

stejně jako pro rozvoj celkového vývoje.  

Tělesná výchova má také relaxační funkci především u dětí, které jsou hyperaktivní a 

mají silné tenze, které se dobře regulují právě pohybem a uvolněním. 

Nácvik pohybových dovedností při tělesné výchově je prováděn od nejsnadnějších 

úkonů po složitější. Dětem s PAS je nezbytné novou dovednost v podobě pohybu 

vizualizovat pomocí obrázků, piktogramů, pomůckami v podobě názorných chodidel  

a samotným příkladem pohybu provedeného pedagogem, dále zajistit jejich pozornost 

a vše podpořit slovním projevem.  

Cvičení volíme podle fyzické zdatnosti a podle věku dětí, začínáme lehce 

proveditelnými cviky a činnostmi, které děti s PAS motivují do dalších úkolů. Nový 

pohyb dětem názorně předvedeme a doprovázíme jednoduchými slovními pokyny, 

např. „běžíme okolo tyče“, „ vezmi modrý kroužek“, „přejdi lavičku“, „hoď 

míč“ apod. 

Při zadání nového úkolu se musíme ujistit, zda dítě alespoň částečně věnuje pozornost 

(udržuje oční kontakt) na vyučujícího, který nový úkol názorně předvádí. 

• Běh 

Běhání je pro většinu dětí s PAS pohyb, který je jim velmi blízký. Někdy je naopak 

těžké dítě naučit chůzi, protože jeho hyperaktivita je dominantní složkou osobnosti. 
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Při běhu se děti uvolní a je možné navodit stav pohody. Naopak jsou případy, kdy je 

dítě s PAS pasivní a běh je naopak předmětem nácviku. V takovém případě je dobré 

nácvik provádět nejdříve za ruku s daným žákem a poté jej fyzicky povzbuzovat. 

Opět je nutná velká motivace a pochvala. 

• Práce s míčem 

Při rozvoji pohybových aktivit s míčem je nutná koordinace obou paží a soustředěnost. 

Pokud dítě neudrží míč nebo jej na pokyn nehodí, probíhají tyto nácviky s přímou 

asistencí. Dítě se učí držet míč v náručí, před sebou, nad hlavou, kutálet a házet. 

Házení a kutálení míče může probíhat na cíl, na koš nebo mezi dětmi, kdy se trénuje 

zároveň i sociální dovednost dětí (dítě musí poznat jménem spolužáka). 

Při zvládnutí házení se děti s PAS mohou učit s míčem driblovat. Dítě nejprve chytá 

míč oběma rukama a po zvládnutí se snaží jen jednou rukou. Driblování lze 

kombinovat s chůzí, slalomem či během. 

• Slalom 

Slalom je prvek v tělesné výchově, který lze využít při mnoha aktivitách. Na zemi se 

rozestaví kužely a děti s PAS mají za úkol projít slalom a zase zpět. Slalom se u dětí 

rychle zautomatizuje, může se nacvičovat jak při chůzi tak běhu. 

• Využití žebřin 

Žebřiny jsou výborným cvičebním nástrojem pro koordinaci hrubé motoriky, kdy 

musí spolupracovat ruce a nohy. Děti s PAS mívají v této oblasti často deficity, proto 

je cvičení „lezení“ na žebřiny důležitým nácvikem.  

• Lavička 

Lavičku můžeme využívat jak k rozvoji rovnováhy tak k přeskokům či přitahování. 

Pokud dětem s PAS přeskoky dělají potíže, učí se nejprve přelézat z jedné strany na 

druhou a poté se přechází ke složitějším provedením. Přitahování je důležité pro 

posilování svalů na rukou. 
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• Cvičení na žíněnce 

Žíněnku lze využít jak relaxačně tak aktivně. Aktivním přístupem je možné 

nacvičovat „lezení na kolenou“, „válení sudů“, „plazit se jako voják“, „pavoučí chůze 

pozpátku“ apod.  

• Dřep 

Dřep představuje pro mnoho dětí s PAS těžký úkon. Netypické držení těla, chůze a 

různé projevy často znemožňují dětem s PAS běžnou chůzi, při které se plocha 

chodidla dotýká země. Dřep je pro mnoho z nich náročným prvkem. U této aktivity se 

rozvíjí rovnováha a koordinace celého těla. 

• Švihadlo 

Práce se švihadlem vyžaduje celkovou obratnost a koordinaci celého těla. S dětmi 

s PAS se práce se švihadlem nacvičuje nejprve překračováním švihadla, přímá 

asistence je nutná. Po zvládnutí přehozu švihadla přes hlavu můžeme s dítětem zkusit 

švihadlo přeskočit. Postup opakujeme, přehoz švihadla přes hlavu a přeskok. Dítě si 

postupem času aktivitu zapamatuje a zautomatizuje. 

• Švédská bedna 

Překonání překážky v podobě švédské bedny závisí na stupni a úrovni motoriky dítěte. 

Motoricky zdatné děti švédskou bednu překonají bez větších potíží, u pasivních 

úzkostných dětí s PAS je nutná přímá asistence. Děti s PAS mohou mít strach 

z nových činností, proto nacvičujeme švédskou bednu pomalu a s citem, dítě držíme a 

povzbuzujeme k dalšímu kroku. Strach z výšky eliminujeme nejprve nízkou sestavou 

švédské bedny a poté překonáváme pomalým pohybem a sedem na švédské bedně tak, 

aby se dítě cítilo bezpečně.  

• Využití florbalové hokejky 

Práce s florbalovou hokejkou patří mezi těžší tělovýchovné aktivity. Vyžaduje 

soustředěnost a pozornost dětí s PAS. Pro lepší představu dětí s PAS názorně 

předvedeme dětem „gól na branku“. Důležitou součástí nácviku je úchop hokejky 

oběma rukama. Děti s PAS se seznamují s pomůckou, která je motoricky velmi 
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náročná a hůře ovladatelná. K nácviku se přistupuje opět s přímou asistencí, kdy dítě 

nabádáme držet hokejku oběma rukama a slovně povzbuzujeme. 

• Relaxační míč 

Relaxační míč lze při rozvoji pohybových schopností široce uplatnit. Plní relaxační i 

posilovací funkci, pomáhá při nácviku rovnováhy. Na míči děti rády skáčou v sedě, 

mohou jej zvedat, pohupovat se apod. Relaxační míč patří mezi oblíbené pomůcky 

dětí s PAS. 

• Překážková dráha 

Překážkovou dráhu pro děti s PAS sestavujeme podle fyzických schopností 

jednotlivých dětí, tak aby se jejich motorika rozvíjela. Překážkové dráhy, se kterými 

se děti s PAS seznamují by měly být snadno překonatelné, aby děti neodradily od 

dalších variant. Překážková dráha rozvíjí fyzickou a psychickou zdatnost dětí a 

pomáhá rozvíjet orientaci v prostoru. 
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7 Relaxace  

Nervový systém dětí s PAS je nesmírně křehký, velmi snadno se přetíží. Naučit děti 

s PAS relaxovat je velmi důležité, relaxace redukuje tenzi a úzkost. Odpočinek a 

relaxace by měly být součástí domácího i školního programu. Každé dítě preferuje 

jinou formu relaxace, je tedy vhodně individuálně přizpůsobit každému dítěti s PAS 

(Thorová, 2006). 

Naučit dítě s PAS odpočívat je nelehký úkol. Pro děti s PAS je umění relaxovat 

v pozdějším životě důležitým nástrojem, jak se ubránit frustraci a úzkosti. Hudba 

může být velkým pomocníkem při nácviku relaxace (Moor, 2010). 

7.1 Formy relaxace 

• Zraková 

Ve speciálních relaxačních pokojích lze děti s PAS zklidnit pomocí zrakové 
autostimulační aktivity. 

• Doteková 

Jedná se o masáže, koupele, sexuální autostimulaci nebo objímací nástroje. 

• Čichová 

Aromaterapie. 

• Sluchová 

Poslech hudby, meditační zvuky a hudba, oblíbené sluchové podněty. 

• Vestibulo-kochleární 

Houpačky, závěsné sítě. 

• Fyzický pohyb 

Trampolína, skákání na míči, procházky, plavání, jízda na kole apod. 

• Senzorická dieta 

Termín senzorická dieta znamená, že dítě má možnost se věnovat své oblíbené 

činnosti v naprostém klidu, bez vyrušování. Mnoho dětí s PAS si potřebuje 
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odpočinout od lidí, některé děti se rády houpou, jiné se schovají do malého prostoru, 

je důležité pro redukci problémového chování. 

8 Volnočasové aktivity pro děti s poruchami autistického spekra 

Dnes je poměrně široká nabídka volnočasových aktivit pro děti s PAS. Aktivity pro 

děti nabízí organizace po celé České Republice. Mnoho rodičů dětí s PAS 

volnočasové aktivity využívá. 

 

Rodiče se také samy snaží o zapojení dětí s PAS do běžných aktivit, které mohou 

provozovat se svými sourozenci či přáteli. Děti s PAS jsou schopné samozřejmě na 

základě osobnostních a fyzických předpokladů jízdy na kole, koloběžce, plavání, 

turistiky apod. 

 

Návštěva dětských hřišť je důležitou aktivitou v životě dětí s PAS. Děti mají možnost 

interakce s ostatními dětmi a rozvíjí především hrubou motoriku. Oblíbené aktivity na 

hřišti mohou být houpačky, prolézačky, skluzavky, pískoviště nebo bazének s vodou, 

kdy si děti přesypávají vodu či písek, a pobyt se pro dítě s PAS stává zároveň relaxací. 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 

9 Charakteristika výzkumu 

9.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, jaké aktivity jsou vhodné pro rozvoj pohybových 

dovedností u dětí s PAS, konkrétně pro rozvoj hrubé a jemné motoriky. 

Výzkum je veden formou dlouhodobého pozorování po dobu jednoho školního roku u 

pohybových dovedností při tělesné, pracovní a výtvarné výchově dětí s PAS a formou 

anonymního dotazníku vybraných rodičů dětí s PAS. Následuje výběr vhodných 

aktivit pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, který by měly rozvíjet jejich pohybové 

dovednosti. 

9.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Za výzkumný vzorek jsem zvolila 14 dětí s poruchami autistického spektra ve 

věkovém rozpětí 8 až 15 let. Všechny děti mají vypracovaný individuální vzdělávací 

plán, z toho10 dětí se vzdělává podle ŠVP pro základní školy a 4 děti podle ŠVP pro 

školy speciální. Všech 14 dětí má stanovenou diagnózu dětský autismus. 

9.3 Stanovené hypotézy  

Hypotézy 

H1: Jestliže budou děti s PAS pravidelně provádět při výuce tělesné výchovy po dobu 

jednoho roku vis na žebřinách, dojde u nich ke zlepšení pohybové dovednosti 

přitahování se na lavičce pomocí paží. 

H2: Jestliže budou děti s PAS pravidelně po dobu jednoho roku provádět navlékání 

korálků, dojde u nich ke zlepšení pohybové dovednosti vyšívání. 
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10 Metody sběru dat 

Metody zvolené pro výzkum byly pozorování a dotazník. 

10.1 Pozorování 

Pozorování se rozlišuje často pozorování krátkodobé a dlouhodobé. Jako krátkodobá 

pozorování se označují zpravidla ta, která netrvají déle než jednu vyučovací jednotku. 

Dlouhodobá pozorování mohou probíhat např. po řadu let. Při vlastním pozorování se 

pozorovatel setkává přímo s předmětem pozorování.  

Pozorování probíhalo po dobu jednoho školního roku, při výuce tělesné, pracovní a 

výtvarné výchovy. Tělesná výchova probíhala v tělocvičně s běžným vybavením. 

Výtvarná a pracovní výchova probíhala v jednotlivých třídách dětí s PAS. 

U výzkumného vzorku byly pozorovány pohybové dovednosti v oblasti jemné a hrubé 

motoriky.  

10.1.1 Předmět pozorování 

Předmětem pozorování byly vybrané pohybové dovednosti při výuce tělesné výchovy 

a při výuce výtvarné a pracovní výchovy po dobu jednoho školního roku u vzorku 14 

dětí s PAS, ve věku 8 až 15 let. Předmět pozorování byl rozdělen na rozvoj hrubé a 

jemné motoriky. 

Hrubá motorika 

Běh 

Běh byl nacvičován v tělocvičně nebo na hřišti, kde je prostor pro dítě příjemný a 

jsme schopni zajistit jeho bezpečnost. Běh jsme podporovali i hrou s dětmi na „babu“. 

Hod míčem, chytání míče, driblování s míčem, hod na koš 

Práci s míčem děti nacvičovaly mnoha způsoby, házením papírových koulí, malých 

míčků v bazénku, hodem míče do prostoru či do výšky bez cíle, hodem míče do velké 

krabice, hraním kuželek nebo házením šišek na školní zahradě.  
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Slalom mezi kužely 

Slalom byl nacvičován pomocí kuželů či tyčí, které byly rozestavěny za sebou. 

V přírodě nácvik probíhal běháním okolo stromů. Na hřišti jsme křídou nakreslili 

dětem vlnovku demonstrující slalom. 

Lezení po žebřinách 

Lezení na žebřiny souvisí se střídáním rukou a nohou. Děti jsme učili nejdříve tzv. vis 

na žebřinách, kdy si dítě stoupne na první spodní žebřinu a pověsí se za ruce, dítě 

jsme jistili a povzbuzovali. Nácvik této dovednosti jsme podpořili i správným 

střídáním nohou ze schodů, střídavým zvedáním pravé a levé nohy, výstupem a 

sestupem nízké bedny/stoličky či lezením na kolenou po čtyřech. 

Přejít lavičku, přelézt lavičku, přeskok přes lavičku, přitahování se na lavičce 

Nácvik na pohybovou dovednost chůzi po lavičce jsme začali nacvičovat chůzí po 

vyznačené rovné čáře v tělocvičně, namalovanou čárou na hřišti či nataženém laně na 

zemi. Lezení po lavičce po čtyřech se děti učily nejprve lezením na žíněnce či koberci. 

Přeskok snožmo přes lavičku patří mezi náročnější pohybové dovednosti, proto jsme 

nácvik prováděli nejprve opřením oběma rukama o lavičku a postupným zvedáním 

jedné a druhé nohy na opačnou stranu lavičky.  

Válení sudů, plazení po zemi 

Válení sudů děti nacvičovaly v zimě ve sněhu a na jaře v trávě. Plazení po zemi jsme 

podpořili lehem při hrách na koberci, kdy si dítě hrálo v leže a bylo podepřené lokty o 

zem. 

Dřep 

Dřep je náročným prvkem, nácvik jsme začali skákáním „žáby“, následně u žebřin či 

jiné opory jsme dětem do dřepu pomáhali. 

Skok přes švihadlo 

Skok přes švihadlo jsme začali nacvičovat jako prosté skoky na místě či do prostoru, 

skákání přes natažené provazy na zemi snožmo. Nácvik přehozu švihadla přes hlavu 

byl nacvičován kroužením zápěstí a celých paží ve směru přehozu švihadla. 
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Přelez přes švédskou bednu 

Pro nácvik přelezení švédské bedny a odbourávání strachu z výšek jsme dětem 

předložili pouze malou stoličku, poté jsme přidali židli s opěrkou a zakončili 

sestupem na malou stoličku.  

Florbal 

Pro hru s florbalovou hokejkou je důležitý úchop obou rukou. Úchop obou rukou 

jsme rozvíjeli zametáním malých papírových koulí z papíru smetáčkem a lopatkou. 

Relaxační míč skákání v sedě 

Nácvik pohupování na relaxačním míči jsme nacvičovali spolu s dítětem ve dvojici, 

přidržovali, povzbuzovali. Také jsme použili menší vyfouknutý míč, overball či 

pomůcku zvanou „ježek“, na kterém se dítě učilo balancovat v sedě. 

Přeskok přes překážku 

Překážkovou dráhu jsme vytvářeli v tělocvičně i ve třídě. Děti skákaly přes klacky, 

šišky, obíhaly stromy apod. Ve třídě jsme postavili dětem překážkovou dráhu ze stolů 

a židlí, stoly děti podlézaly a židle přelézaly.  

Jemná motorika 

Psaní 

Psaní u dětí s PAS bývá na rozdílné úrovni, proto jsme nacvičovali ze začátku 

uvolňovací cviky na zápěstí a grafomotorická cvičení. Využívali jsme též navlékání 

korálků či kreslení křídou na velkou plochu, tabuli. 

Modelování 

Modelování jsme začali nacvičovat pomocí mačkání papíru a mačkáním měkkého 

relaxačního balónku. 

Zavázání tkaniček 

Zavazování tkaniček je dlouhodobým nácvikem. Nejprve jsme nacvičovali navlékání 

korálků a proplétání provázků na desce. Poté se děti učily udělat uzel, následně dvě 

kličky, které provlékly. 
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Stříhání 

U stříhání jsme nacvičovali nejprve posilování dlaní mačkáním modelíny či papíru. 

Stříhání jsme učili děti s přímou asistencí. 

Vyšívání na desce 

Nácvik vyšívání jsme prováděli u dětí navlékáním korálků či zapichováním špejlí do 

modelíny. 

Foukání do bublifuku 

Nácvik foukání jsme rozvíjeli nafukováním tváří nebo foukáním do papírků. 

10.2 Analýza a interpretace dat z pozorování 

Data získaná z dlouhodobého pozorování po dobu jednoho roku nám ukazují, jaké 

pohybové dovednosti jsou pro děti s PAS lépe proveditelné vzhledem k odchylkám v 

jemné a hrubé motorice a které naopak zvládají snadněji. Výsledek byl vyhodnocen 

do čtyř grafů, kdy graf 1 a 3 obsahuje průměr výsledků pohybových dovedností na 

začátku pozorování, tj. začátek školního roku, graf 2 a 4 ukazuje průměrný výsledek 

pohybových dovedností po roce pozorování u vybraných 14 dětí s PAS, které se 

pohybových dovedností účastnily. 

Při pozorování tělesné, pracovní a výtvarné výuce bylo užito hodnocení: 

• splní samostatně  - 3 (žák na základě mluveného slova splní úkol samostatně), 

• splní s obtížemi - 2 (žák splní úkol na základě mluveného slova s vizuální 

podporou), 

• splní s dopomocí - 1 (žák splní úkol pouze s přímou asistencí, dopomocí). 
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Pozorování při tělesné výchově 

 

 

Graf 1  Nácvik dovedností při tělesné výchově u dětí s PAS ve věku 8 -15 let  začátek pozorování 
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Graf 2 Nácvik dovedností při tělesné výchově u dětí s PAS ve věku 8 -15 let – konec pozorování  

 

Graf 1 a 2 ukazuje pohybové dovednosti hrubé motoriky, které děti s PAS při výuce 

tělesné výchovy jsou schopny zvládat samostatně, s obtížemi a které s dopomocí. 

Graf 1 zachycuje pohybové dovednosti na začátku dlouhodobého pozorování, graf 2 

zachycuje pohybové dovednosti u dětí s PAS ke konci dlouhodobého pozorování, tj. 

výsledky v pohybových dovednostech ke konci školního roku. Mezi grafem 1 a 2 je 

vidět rozdíl ve výsledcích vykonávání pohybových dovedností u dětí s PAS. 

 

Porovnáním grafu 1 a grafu 2 zjistíme, že děti s PAS měly při nácviku pohybových 

dovedností největší problém s koordinací horních a dolních končetin a s vynaložením 

síly horních končetin. Naopak relaxace v podobě skákání na míči a běh dětem 

problémy tolik nepůsobí.  

Pokrok v rozvoji hrubé motoriky nastal u všech vybraných pohybových dovednostech. 

Největší posun u vybraného vzorku dětí s PAS v rámci dlouhodobého pozorování 

nastal u aktivit chytání míče, hod míče na koš, plazení po zemi a válení sudů. 
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Malý pokrok byl zaznamenán u nácviku dřepu, driblování, přeskoku přes švihadlo, 

úchopu florbalové hokejky a přeskoku přes překážky. 

Pozorování při výtvarné a pracovní výchově 

 

 
 
Graf 3 Nácvik dovedností jemné motoriky u dětí s PAS ve věku 8 – 15 let, začátek pozorování 

  

1	

2	

3	

Psaní	 Modelování	 Zavázání	
tkaniček	

Stříhání	 Vyšívání	na	
desce	

Foukání	do	
bublifuku	

Nácvik	dovednos-	jemné	motoriky	u	dě-	s	PAS	ve	věku	8-15	let,	
začátek	pozorování	



 39 

 
 
Graf 4 Nácvik dovedností jemné motoriky u dětí s PAS ve věku 8 – 15 let, konec pozorování 

 

Graf 3 a 4 ukazuje pohybové dovednosti jemné motoriky, které děti s PAS při výuce 

pracovní a výtvarné výchovy jsou schopny zvládat samostatně, s obtížemi a které 

s dopomocí. 

Graf 3 zachycuje pohybové dovednosti v jemné motorice na začátku pozorování, na 

začátku školního roku, graf 4 dovednosti v jemné motorice na konci pozorování, na 

konci školního roku. 

Největší pokrok byl zaznamenán u dovedností stříhání a vyšívání. Nejmenší pokrok u 

zavazování tkaniček. 

Pokrok v rozvoji jemné motoriky nastal u všech vybraných pohybových 

dovednostech. 
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Nácvik	dovednos-	jemné	motoriky	u	dě-	s	PAS	ve	věku	8-15	let,	
konec	pozorování	
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Výběr vhodných aktivit na základě výsledků z dlouhodobého pozorování 

1. Aktivity pro rozvoj jemné motoriky 

• Uvolňovací cviky 

• Grafomotorická cvičení 

• Kreslení křídou na zemi, tabuli, papíře 

• Navlékání korálků 

• Zapichování špejlí do modelíny 

• Tvoření papírových koulí z měkkého papíru 

• Trhání papíru na proužky 

• Mačkání měkkého relaxačního balónku 

• Foukání do papírových koulí 

• Nafukování tváří, střídavé nafukování tváří 

• Špulení rtů „kapr“ 

• Stříhání  

• Tvoření uzlů, vázání kliček 

• Proplétání provázků na desce 

 

2. Aktivity pro rozvoj hrubé motoriky 

• Hra na „babu“ 

• Andělé ve sněhu 

• Plazení po koberci  

• Házení míčem do prostoru či výšky bez cíle 

• Házení malých míčků do velké krabice  

• Házení papírových koulí do prostoru 

• Házení šišek v přírodě 

• Hraní kuželek 

• Chůze po vyznačené  čáře 

• Chůze po vyznačené vlnovce 

• Chůze po nataženém laně na zemi 

• Chůze ze schodů, kdy se střídá pravá a levá noha 

• Zvedání pravé a levé nohy střídavě 
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• Výstup na malou bednu a následně sestup z bedny 

• Lezení po čtyřech „hra na pejska“ 

• Běhání okolo stromů 

• Vis na žebřinách  

• Válení sudů na sněhu nebo v trávě 

• Leh při hrách na koberci s podepřenými lokty 

• Bubnování na buben 

• Skákání na místě nebo do prostoru 

• Skákání přes natažené provazy na zemi snožmo 

• Kroužení zápěstím 

• Kroužení paží 

• Zametání malých papírků pomocí smetáčku a lopatky 

• Skákání po levé a pravé noze, skákání panáka 

• Skákání „jako žába“ 

• Nácvik písně „Hlava, ramena, kolena, palce“  

• Pohupování ve dvojici na relaxačním míči a sed na overballu nebo „ježkovi“ 

• Podlézání stolů, přelézání židlí 

10.3 Dotazník  

Dotazník je soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou 

promyšleně seřazeny a na které dotazovaná osoba odpovídá písemně. V šetření byly 

použity uzavřené položky, na které bylo možné odpovědět vylučující odpovědí. 

10.3.1 Předmět dotazníků 

Předmětem dotazníků byl výzkumný vzorek 14 rodičů dětí s PAS v produktivním 

věku. Dotazník zodpovídaly matky dětí s PAS, rozdáno bylo všech 14 dotazníků a 14 

se jich také vrátilo, návratnost byla 100%. 

Otázka pro rodiče v dotazníku zněla:  

„Jaké aktivity jste volili u svých dětí pro nácvik:“ 
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10.4 Analýza a interpretace dat z dotazníků 

Anonymní dotazník pro rodiče 14 dětí s PAS ve věkovém rozmezí 8 - 15 let, se 

skládal z 9 otevřených otázek, které měly za úkol zjistit aktivity pro rozvoj jemné a 

hrubé motoriky dětí s PAS, vedoucí k rozvoji pohybových dovedností v rodinném 

prostředí. Zpracování dotazníků bylo vyhodnoceno v grafech 5 až 13. Porovnání 

všech 14 dotazníků je zobrazeno v grafu 14. 

Vyhodnocení dotazníků od 14 rodičů dětí s PAS. 

Malování: 

• 8 rodičů uvedlo, že s dětmi prováděly uvolňovací grafomotorická cvičení, 

• 2 rodiče uvedly, že si s dětmi zkoušelo malovat prstovými barvami,  

• 3 rodiče uvedly, že si s dětmi vybarvovaly vodovými barvami, 

• 1 rodič neprováděl nácvik malování. 

 

 

Graf 5 Nácvik malování 
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Modelování: 

• 3 rodiče uvedly, že prováděly nácvik pomocí mačkání relaxačního míčku, 

• 11 rodičů neuvedlo nácvik modelování. 

 
Graf 6 Nácvik modelování 

 

Skládání puzzle: 

• 5 rodičů uvedlo, že provádělo nácvik pomocí dětských skládacích knížek, 

• 9 rodičů neuvedlo nácvik skládání puzzle. 

 
Graf 7 Nácvik skládání puzzle 
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Jízda na kole: 

• 5 rodičů uvedlo, že nejdříve provádělo nácvik jízdy na odrážedle, 

• 3 rodiče uvedly, že prováděly nácvik s přídavnými kolečky, 

• 6 rodičů neuvedlo nácvik jízdy na kole. 

 
Graf 8 Nácvik jízdy na kole 

 

Jízda na koloběžce: 

• 3 rodiče uvedly nácvik pomocí koloběžky se 3 kolečky, 

• 11 rodičů neuvedlo nácvik jízdy na koloběžce. 

 
Graf 9 Nácvik jízdy na koloběžce 
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Plavání: 

• 6 rodičů uvedlo nácvik v malém bazénku či vaně, 

• 4 rodiče uvedly nácvik v bazénu s přímou asistencí, doplňky jako rukávky, 

kruh a plovací desky, 

• 4 rodiče neuvedly nácvik plavání. 

 
Graf 10 Nácvik plavání 

 

Bruslení: 

• 2 rodiče uvedly nácvik ve dvojici s dítětem, 

• 12 rodičů neuvedlo nácvik bruslení. 

 
Graf 11 Nácvik bruslení 
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Houpání na houpačce: 

• 3 rodiče uvedly nácvik pomocí uzavřené houpačky, 

• 2 rodiče uvedly nácvik pomocí houpání na relaxačním míči, 

• 9 rodičů neuvedlo nácvik houpání na houpačce. 

 
Graf 12 Nácvik houpání na houpačce 

 

Lezení na prolézačky: 

• 6 rodičů uvedlo nácvik na dětských hřištích s přímou dopomocí, 

• 3 rodiče uvedly nácvik při rehabilitační terapii, 

• 5 rodičů neuvedlo nácvik lezení na prolézačky. 

 
Graf 13 Nácvik lezení na prolézačky 
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Graf 14 Vyhodnocení dotazníků od rodičů dětí s PAS ve věku 8 - 15 let 

 

Dotazník pro rodiče byl zajímavou zpětnou vazbou na pohled rozvoje pohybových 

dovedností dětí s PAS v rodinném prostředí.  

Z šetření vyplývá, že nejvíce byly rozvíjeny aktivity u dovedností malování, plavání, 

jízdy na kole a lezení na prolézačky. Menší pozornost věnovaly rodiče nácviku pro 

dovednosti jako puzzle a houpání na houpačce. Nejméně se rodiče dětí s PAS 

věnovaly nácviku pro dovednosti modelování, jízdy na koloběžce a bruslení. 

Rodiče rozvíjí jemnou i hrubou motoriku u svých dětí podle individuálních možností 

dítěte a časové náročnosti jednotlivých nácviků.  
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Výběr vhodných aktivit na základě výsledků z dotazníků pro rozvoj pohybových 

dovedností v domácím prostředí 

1. Aktivity pro rozvoj jemné motoriky 

• Uvolňovací cviky 

• Grafomotorická cvičení 

• Malování prstovými barvami 

• Malování vodovými barvami 

• Vybarvování omalovánek 

• Mačkání papíru, měkkého relaxačního balónku 

• Trhání papíru 

• Dětské puzzle knížky 

• Navlékání korálků 

• Tvoření uzlů 

 

2. Aktivity pro rozvoj hrubé motoriky 

• Chůze nebo běh na nerovném povrchu 

• Hra na „babu“ 

• Skákání na trampolíně 

• Jízda na dětském odrážedle 

• Jízda na koloběžce se 3 kolečky 

• Házení balónků v bazénku 

• Házení míčem do výšky či prostoru 

• Koupání ve vaně či malém bazénku 

• Houpání v relaxační síti či uzavřené houpačce 

• Balancování na overballu 
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10.5 Interpretace výzkumu 

Hypotézy 

H1: Jestliže budou děti s PAS pravidelně provádět při výuce tělesné výchovy po dobu 

jednoho roku vis na žebřinách, dojde u nich ke zlepšení pohybové dovednosti 

přitahování se na lavičce pomocí paží. 

H1 byla přijata. Děti s PAS, které pravidelně prováděly vis na žebřinách po dobu 

jednoho roku, se zlepšily v přitahování se na lavičce pomocí paží. 

H2: Jestliže budou děti s PAS pravidelně po dobu jednoho roku provádět navlékání 

korálků, dojde u nich ke zlepšení pohybové dovednosti vyšívání na desce. 

H2 byla přijata. Děti s PAS, které pravidelně navlékaly korálky po dobu jednoho roku, 

dosáhly zlepšení ve vyšívání na desce. 
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NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

Navrhovaná opatření jsou vytvořena na základě pozorování pohybových dovedností 

po dobu jednoho školního roku u 14 dětí s PAS ve věku 8 - 15 let při výuce tělesné, 

výtvarné a pracovní výchovy a na základě vyhodnocení dotazníků 14 rodičů dětí 

s PAS ve věku 8 - 15 let, týkajících se pohybových dovedností v rodinném prostředí. 

 

Aktivity pro rozvoj jemné a hrubé motoriky u dětí s PAS by se měly řídit metodami 

pro vzdělávání a výchovu dětí s PAS, tzn. vhodné vybírání pomůcek, posloupnost cílů, 

napodobování, přímá asistence či dopomoc, opakování postupů, vizuální podpora a 

slovní pokyny, motivace a povzbuzení, vše dle individuálních potřeb jednotlivých dětí 

s PAS. 

 

Při volbě aktivit pro rozvoj jemné a hrubé motoriky bych volila vždy nejprve aktivity, 

které dítě s PAS zvládá a u kterých má pocit úspěchu, volba je velmi individuální, 

poté bych přistupovala k náročnějším nácvikům s dostatečným povzbuzováním a 

motivací.  

 

Pro rozvoj jemné motoriky bych volila nejprve uvolňovací cviky pro ruku, 

grafomotorická cvičení, malování prstovými barvami, pokud není u dítěte kladen 

odpor „ušpinit se“, dále stavění kostek z lega, trhání a mačkání papírů nebo 

sestavování jednoduchého puzzle.  

 

Další aktivitu pro rozvoj jemné motoriky bych navrhla nácvik vyšívání, které je 

náročné svým dlouhodobým nácvikem. Vyšívání předchází navlékání korálků a 

provlékání provázku na desce. Vyšívání považuji za velmi přínosné, protože plní 

výchovně-vzdělávací a relaxační funkci. Dítě si tuto činnost zautomatizuje a může ji 

vykonávat samostatně a vidí výsledek.  

 

Další aktivitou pro rozvoj jemné motoriky je skládání puzzle, které děti s PAS často 

pokládají za oblíbenou činnost a může se v praxi využít jako motivace a relaxace. 

Dále můžeme dětem nabídnout stavění z lega nebo z kostek, kde děti rozvíjí jak 

jemnou motoriku, tak i představivost. 
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Vhodnými aktivitami pro začátek rozvoje hrubé motoriky mohou být běh okolo hřiště, 

chůze po čáře, po nataženém provaze, podlézání stolů, překonání malé překážky, např. 

stoličky, házení míče do výšky či prostoru, přeskoky přes natažený provaz, válení 

sudů na sněhu či v trávě, pečlivý nácvik chůze ze schodů a do schodů, volné skákání 

dětí, skákání střídavě na levé a pravé noze a použití relaxačního míče.  

 

Další aktivita pro rozvoj hrubé motoriky je například vhodně zvolená překážková 

dráha na hřišti či v přírodě. Děti s PAS musí vyvinout soustředěnost, plánovat pohyb 

a orientovat se v prostoru. Hyperaktivní děti s PAS při této pohybové aktivitě uvolní 

napětí či úzkost. Naopak u hypoaktivních dětí s PAS je nutná motivace a 

povzbuzování, ovšem posouváme tím hranice a snažíme se u této skupiny dětí o 

prožitek zažít úspěch z výkonu.  

 

Velmi oblíbenou aktivitou pro rozvoj hrubé motoriky je používání velkého 

relaxačního míče. Děti s PAS mohou nacvičovat pohupování v sedě ve dvojici nebo 

na míči relaxovat formou lehu na břiše, bubnovat do něj, uvolnit napětí nebo projevit 

radost.  

 

V praxi se nám osvědčila tzv. „cvičící hřiště pro seniory“, kdy v rámci výuky tělesné 

výchovy děti zkouší nástroje a pomůcky na hřišti a samy si vyberou, který pohyb je 

pro ně příjemný.  

 

U nácviků pohybových dovedností či aktivit se musíme věnovat také psychickému 

stavu a pohodě jednotlivých dětí s PAS, je dobré mít připravený relaxační koutek či 

oblíbenou činnost, která dítě při úzkosti či afektu zklidní.  

 

 

 

  



 52 

ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vybrat vhodné aktivity pro rozvoj hrubé a jemné 

motoriky u dětí s PAS. 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části bakalářské práce jsou popsány jednotlivé pervazivní vývojové 

poruchy, motorika dětí s PAS, vzdělávání a výchova dětí s PAS, jejich metody a 

rozvoj pohybových dovedností u dětí s PAS. 

Praktická část bakalářské práce obsahuje kvantitativní výzkum, který měl za úkol 

zjistit, jaké pohybové aktivity jsou vhodné pro rozvoj jemné a hrubé motoriky u dětí 

s PAS. Cíle výzkumu bylo dosaženo. Na základě dlouhodobého pozorování po dobu 

jednoho školního roku u vzorku 14 dětí s PAS ve věku 8 - 15 let a na základě 

vyhodnocení dotazníků od 14 rodičů dětí s PAS, bylo vytvořeno navrhované opatření 

pro rozvoj jemné a hrubé motoriky.  

Navrhované opatření obsahuje aktivity vhodné pro rozvoj pohybových dovedností, 

které bylo rozděleno na rozvoj jemné a hrubé motoriky. Aktivity rozvíjí plánování 

pohybu, koordinaci oka a ruky, zlepšují rovnováhu a bilatelární integraci, posilují 

horní a dolní končetiny a rozvíjí sluchové vnímání. 

Rozvoj pohybových dovedností je pro děti s PAS důležitý pro celkový posun ve 

vývoji a měl by tvořit souhru spolu s výchovně - vzdělávacím procesem. Mnoho dětí 

a osob s PAS trpí přidruženými poruchami jako hyperaktivita, hypotonie, DMO, 

dyspraxie apod. Pokud je dítěti věnována péče i v oblasti rozvoje pohybu, relaxace a 

odbourávání stresu, je mnohem větší šance na jeho samostatnost a možnost zažít 

úspěch. U každého dítěte s PAS se snažíme posouvat hranice tak, aby míra stresu byla 

únosná a i přesto bylo dosaženo pokroku. 

Závěrem bych si dovolila popřát všem osobám a pedagogům pečujících o děti či 

osoby s PAS, trpělivost, pozitivní myšlení a víru v budoucnost bez zbytečných obav. 

Věřím, že bakalářská práce by mohla být přínosem pro laickou i odbornou veřejnost, 

pečující či vzdělávající osoby s PAS a obohatit možnosti výuky. 
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SEZNAM PŘÍLOH  

DOTAZNÍK PRO RODIČE 

Dobrý den, 

ráda bych Váš požádala o vyplnění dotazníku, který slouží pro účely mé bakalářské 

práce. Cílem výzkumu je zjistit pohybové aktivity vedoucí k rozvoji jemné a hrubé 

motoriky. Dotazník je anonymní a skládá se z 9 otevřených otázek. Dotazník Vám 

zabere pouze pár minut a Váš názor bude pro mne cenným zdrojem informací. 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku.  

Zuzana Matějů 

Jaké	aktivity	jste	volili	u	svých	dětí	pro	nácvik:

Malování

Modelování

Skládání	puzzle

Jízda	na	kole

Jízda	na	koloběžce

Plavání

Bruslení

Houpání	na	houpačce

Lezení	na	prolézačky



OBRÁZKY 
 
Obr. č. 1 Překážková dráha  
 

 

Obr. č. 2 Názorná pomůcka při nácviku pohybových dovedností 

 

 

 

 

 



Obr. č. 3 Relaxační míče 

 

Obr. č. 4 Slalom z kuželů 

 



 

Obr. č. 5 Nácvik florbalu 

 


