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Motorika dětí se sluchovým postižením 

Bc. Kateřina Tesařová 

Univerzita Palackého v Olomouci,  
MABC-2 

- Movement Assessment Battery for Children 

- Vylepšená verze původního testu – původní test použit např. Hartmanem v Norsku v roce 

2011 – horší výsledky než u nás 

- Profesor Psotta vytvořil české normy 

- Vyvořena britskou doktorkou S. E. Henderson v roce 2007 

- Zaměřena na tři věkové skupiny – 3 až 6 let, 7 až 10 let, 11 až 16 let 

- 8 testů – 3 na jemnou motoriku (navlékání korálků, kreslení čáry po předkreslené cestě 

apod.), 2 na hrubou motoriku (házení pytlíkem s pískem na „terč“, chytání 

hozeného/odraženého míčku apod.) a 3 na rovnováhu (chození po podložce, čáře na zemi, 

chození po špičkách, skákání a zastavení se na konci čáry apod.) 

- Příběh jako motivace pro děti předškolního věku od Valtra – princové a princezny musí splnit 

úkoly, aby je vzali do královské společnosti – peníze do kasy, korálky navlékat na ples apod. – 

jemná motorika 

- Obměňují se činnosti podle věkové skupiny (starší děti nenavlékají korálky, ale hrají logika, 

nechytají hozený míček, ale míček odražený od zdi, házejí na cíl na zdi, sestavují trojúhelník 

ze stavebnice a šroubků apod.) 

- Vyhodnocení – body od 1 do 19 

o Nad 15 percentil – zelená – bez motorických obtíží 

o 6 – 15 percentil – žlutá – mírné motorické obtíže, je třeba s dítětem pracovat 

o 5 a nižší percentil – červená zóna – významné motorické obtíže, je nutná další 

diagnostika (díky MABC-2 je možné obtíže rozpoznat, ale to nestačí, je třeba 

potvrzení dalším vyšetřením) 

Studie z roku 2014 

- Zjišťovaly se odchylky v oblasti motoriky 

- 3 oblasti: jemná motorika, hrubá motorika, rovnováha 

- Studie se účastnilo asi 28 dětí od 6 do 10 let ze ZŠ Holečkova 

- Testovalo se pomocí baterie MABC-2 

Příčina obtíží u sluchově postižených – problém s rovnovážným centrem 

Očekávání 

- jemná motorika v normě, hrubá také v normě, rovnováha – podprůměrné výsledky 

Výsledek 

- Vyšší procento dětí se SP má nějaké obtíže – rovnováha je v normě, nejhůře dopadla hrubá 

motorika 

České děti jsou lepší v motorice než britské, máme i přísnější normy 

Dotazník na pohybové aktivity – 9% dětí nechodí na tělesnou výchovu -> srovnání dotazníků 

s výsledky testů – velké motorické obtíže (červená zóna) se objevily u dětí, které se skoro nehýbou 

Studie z roku 2017 

- Už tři školy (Holečkova, Radlice, Ječná), testovací baterie unifittest 6-60, 75 dětí 
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- Pavel Kolář – fyzioterapeut – rozšíření studie 

o děti zavřou oči a plní úkoly 

 Somatognozie – zavřete oči, sáhněte si na nos 

 Propriocepce – děti stojí u stěny, začnou s rukama podél těla, ruka se jim dá 

na bod na zdi, oni dají ruku dolů a se zavřenýma očima se pokusí dát ruku 

zpátky na bod; ukazují, jak mají široká ramena, velkou nohu apod. 

 Grafestezie – dostanou dva předměty a mají říct co je těžší, co je lehčí 

- Předpoklad 

o Když dítě má motorické obtíže, nejspíš bude mít špatné výsledky i v somatognozii 

- Oproti první studii, kdy se děti dělily podle pohlaví, zjišťovalo se, zda mají kochleární 

implantát apod., se v druhé studii zjišťovala „hloubka“ SP, jestli je na obou uších nebo ne, 

jestli je od narození nebo se objevilo až během života, před nebo po zafixování řeči, zda je 

rodina slyšící nebo ne 

- Reakce rodičů – byli seznámeni, nikdo neodmítnul, nevadilo ani publikování fotografií (pouze 

jedna maminka nesouhlasila) 

- Zohledňovala se vyšší důležitost soustředění u dětí se SP (jestli na ně někdo mluví a jestli jim 

někdo hází atd.) – vždy byl přítomen tlumočník, neslyšící učitel -> komunikace byla jiná než u 

slyšících, což může mít vliv na výsledky testu 

o problematické úkony se zavřenýma očima u dětí v první, druhé třídě – nerozuměly 

tomu, co mají udělat, starší děti už chápaly 

- Nezjišťovala se příčina těchto výsledků 

- Nenatáčelo se, byl záznamový arch 

- Všichni členi týmu byli proškoleni (test je standardizovaný, je nutné využít správně všechny 

pomůcky) 

Pohybová gramotnost 

- Důležitý pohyb – zdraví, kondice, životní styl  

- Projekt APIV – pomoc školám při integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 

v souvislosti s tělesnou výchovou -> tu zajišťuje konzultant APA 

- Děti s individuálním vzdělávacím plánem – pomáhají škole s pomůckami, např. pro dítě na 

vozíku půjčí do školy sportovní vozík 

- Podpora pedagogických pracovníků – jsou k ruce a pomáhají 

- Spolupráce se SPC, informace už se šíří mezi školami i mezi rodiči 

- Projekt KLIKO – bude trvat do srpna 2020 – nakoupilo se množství pomůcek, půjčuje se 

školám na část roku, někdy to vyjde na celý rok 

- Je možné půjčit i na zájmovou činnost, na kroužky – ve škole je to ještě možné, ale do rodin 

půjčovat je problém, nedostatek pomůcek 

- Programy – paralympijský školní den – beseda s paralympijskou vrhačkou koulí 

o stanoviště, kde se děti naučí, jak pracovat se sportovním vozíkem, jak se orientovat 

bez zraku apod. 

- pÁPÁ hrátky – programy pro děti v předškolním věku, děti se dozví o lidech s postižením, 

pomocí pohádek, zvířátek se učí o různých postiženích 

- boccia – sport s koženými míčky naplněnými pískem nebo kamínky, je možné provozovat i 

dětmi s těžkým tělesným postižením 


