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Hlavními účastniky procesu rozvoje 
grafomotoriky a psaní v počátečním nebo-
li elementárním vyučování jsou školní 
začátečníci — žáci prvních postupných roč-
níků a jejich učitelé — elementaristé. Ně-
které děti se potýkají při osvojování pí-
sařských dovedností s potížemi různého 
druhu a stupně. Obtíže v psaní mohou pře-
trvávat a ohrožovat úspěch dalšího vzdě-
lávání dětí. 

Pracuji jako učitelka 1. stupně ve spe-
ciální základní škole pro žáky s vadami 
řeči, kde mám mimo jiné možnost vést děti 
s obtížemi v grafomotorice a psaní na je-
jich nelehké cestě osvojováni si potřeb-
ných dovedností. Tyto děti vkládají do 
počátečního psaní mnoho úsilí. Jejich sna-
ha, chuť i energie však naráží na řadu obtí-
ží, z nichž můžeme některé uvést: 
- nesprávný úchop psacího náčiní, 
- nadměrný přítlak na podložku, 
- grafická linie křečovitá, nepevná, ne-

plynulá, přerušovaná, tremor, 
- nedodržování lineatury, 
- obtíže při zvládání grafického tvaru 

písmene, 
- obtíže při napojování grafémů do sla-

bik a slov, 
- pomalé tempo psaní, 

- nadměrná velikost a šířka písma, 
- nesprávný sklon písma, 
- nestejný sklon jednotlivých písmen ve 

slově, 
- záměny grafémů, 
- chyby v diakritice a interpunkci, 
- pravopisné chyby a další. 

Začínající písař, který má v grafomo-
torice obtíže, vynakládá mnoho námahy, 
aby napsal požadovaný tvar čáry - zvládl 
technickou složku psaní (grafiku). Může 
mít problém napsat, zapamatovat si, vy-
bavit tvary psacích písmen, natož stihnout 
napsat vše požadované za stejnou dobu 
jako děti, které problémy s grafomo-
torikou nemají nebo mají v menší míře. 

Druhá, pravopisná složka psaní (or-
tografika), která zahrnuje zpětnou kont-
rolu napsaného, tj. záměny grafémů, do-
plnění diakritiky a interpunkce, správné 
psaní pravopisu, spotřebuje také určitý 
čas. Dětem s oslabením grafomotoriky 
tento čas chybí, protože jej spotřebují na 
realizaci grafiky. 

Každá obtíž v grafické složce písemné-
ho projevu může mít nepříznivý vliv na 
pravopisnou složku psáni (Matějček, 
s. 233). Úspěchy v písemných projevech 
souvisejí mimo jiné s úrovní zvládnutí 
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grafiky a ortografiky. Tato skutečnost vy-
bízí pedagogy, aby obtížím v grafomo-
torice a psaní u dětí předcházeli, včas je 
rozpoznali a zvolili pro dítě s handicapem 
adekvátní intervenci. 

Problematika metodiky psaní je obsáh-
lá, v literatuře zpracovaná a zkušení uči-
telé-elementaristé ji znají. Přesto se v praxi 
setkají s dětmi, u nichž se správné písař-
ské návyky navozují i fixují obtížněji. 

Empirie například ukazuje, že děti, které 
se v počátečním vyučování potýkají s vý-
raznějšími nedostatky v držení psacího ná-
činí, mají nesprávný návyk často silně zafi-
xován. Odstranění nesprávného držení 
a navození správného relaxovaného úcho-
pu psacího náčiní probíhá individuálně. 
Docílit stabilního pozitivního výsledku 
může být v jednotlivých případech obtížněj-
ší. Má-li být nově navozený návyk správ-
ného držení psacího náčiní skutečně upev-
něn, je třeba dát žákovi možnost opakova-
ně a mnohokrát cvik opakovat. V praxi za-
znamenáme mnohdy kuriózní nesprávné 
úchopy psacího náčiní. Patologické držení 
psacího náčiní se liší od fyziologických 
úchopů, s nimiž se setkáme v grafomo-
torickém vývoji dítěte. Cenný přehled 
a vyobrazení vývoje fyziologických úcho-
pů psacího náčiní uvádějí Looseová; Pie-
kertová; Dienerová, viz s. 58-60,63. 

Na Speciální základní škole pro žáky 
s vadami řeči v Olomouci-Sv. Kopečku, 
kde pracuji, uplatňujeme při rozvoji počá-
tečního psaní vedle metodických postupů 
pro výuku psaní a zásad hygieny psaní 
i speciální nestandardní uvolňovací cvičení. 

Na základě studia odborné literatury, 
odborného nasměrování současným ředi-
telem školy Liborem Markem a z vlastních 
zkušeností jsem se pokusila vypracovat 
návrh postupu při relaxačních grafo-
motorických cvičeních v počátečním 
vyučování. Uvedená cvičení jsem apliko-
vala v letech 1997-2003 na souboru 
45 dětí, které byly nebojsou mými žáky. 
Jednalo se o 31 dětí 1. ročníků, z nichž 
6 dětí bylo kontinuálně vedeno i ve 2. a 3. 
ročníku, u 2 dětí (nově přijatých do 2. roč-
níku) bylo s postupem začato ve 2. roční-
ku a pokračováno i ve 3. ročníku, k nim 
přibyli 2 žáci nově přijatí do 3. roční-
ku, 10 dětí bylo vedeno ve 3. ročníku. 

I když začneme s uvedenými cvičeními 
až ve druhém, resp. třetím ročníku, mno-
hým dětem možná pomůžeme zmírnit je-
jich grafomotorické obtíže (příloha č. 5). 

Smyslem navrhovaného postupuje po-
kusit se ulehčit dětem osvojování psaní, 
tzn. zmírňovat jejich grafomotorické ob-
tíže a přispět tak ke zlepšení grafické 
stránky písemného projevu (ke snížení 
nadměrného přítlaku na podložku, křečo-
vitosti, tremoru a neplynulosti při vedení 
grafické linie). 

Navrhovaný postup je tvořen dvěma 
částmi. 

První část obsahuje sešit uvolňovacích 
grafomotorických cviků „Chceš si čmá-
rat i pěkně psát?" a 5 speciálních cvi-
čení: 
1. cvičení - uvolněný předklon 
2. cvičení - navození obouručného do-

vnitř otočeného příčného úchopu 
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3. cvičení - obouručný dovnitř otočený 
přičný úchop psacího náčiní s realizací 
obouručného plynulého kruhovitého 
čmáráni 

4. cvičení - navození správného držení 
psacího náčiní 

5. cvičení - správné držení psacího náči-
ní s realizací obouručného plynulého 
kruhovitého čmárání. 

V tzv. přípravném období počátečního 
psaní používáme standardní písanky for-
mátu A4 s uvolňovacími cviky. Před vlast-
ním psaním do písanky se mi osvědčilo 
vybraný cvik nejdříve s dětmi obtahovat 
na formátu A3 v co největší velikosti. 

Proto navrhovaný sešit uvolňovacích 
grafomotorických cviků má formát A3. 
Jednotlivé listy pro grafomotorická cvi-
čení jsou doplněny motivačními obrázky, 
které nakreslila- vychovatelka Jana Bouc-
níková. 

V tomto sešitě si děti procvičují obou-
ručné plynulé kruhovité čmárání (ukázky 
viz přílohy č. 1,2), kreslí jednoduché čáry, 
obtahují grafické linie základních elemen-
tů písmen. 

Všem dětem, ale zejm. těm, které mají 
s plynulým obtahováním tvarů (resp. 
s pozdějším napojováním grafémů do sla-
bik a slov) potíže, pomáhám lehkým, klid-
ným vedením ruky, zkoušíme obtahovat 
spolu. Zároveň komentujeme průběh po-
hybu, který dělá ruka při tvoření tvaru. 
Korigujeme polohu zápěstí, ruky, posta-
vení prstů. 

S dětmi cvičíme vybraný uvolňovací 
cvik na formátu A3 ve stoje. Potom ho 

procvičujeme ve standardní písance for-
mátu A4. „V současné době jsou učitelům 
nabízeny různé soubory tzv. uvolňovacích 
cviků. Tyto cviky jsou uspořádány v pí-
sankách (většinou formátu A4) a často 
jsou doplněny motivačními obrázky 
a rytmickými říkankami, které nejen žáka 
motivují pro konkrétní činnost, ale kladou 
také základy příštího rytmického psaní" 
(Křivánek; Wildová, s. 63-64). 

K pěti speciálním cvičením a čmárání 
kruhů se vracíme v průběhu celého 
školního roku, nejlépe v každé hodině 
psaní asi 3-5 minut před každým psa-
ním do písanky. 

Druhá část postupu navazuje na první 
a zahrnuje pracovní listy formátu A3, které 
si vyrábím a ve škole mohu pro děti kopí-
rovat (příloha č. 3). Na pracovních listech 
děti v sedě v lavicích s navozeným správ-
ným úchopem tužky obtahují zvětšené 
grafické vzory částí písmen, písmen a slov, 
předtím než tato píší do standardních pí-
sanek (příloha č. 4). 

Ukázka: 
První cvičení — 
Uvolněný předklon (obr. 1) 
• Cvičení se provádí ve stoje. 
• Učitel předvede uvolněný předklon 

s volným spuštěním hlavy a horních 
končetin. 

• Žák napodobí uvolněný předklon. 
• Kontrolu, zda žák provádí předklon re-

laxované, zajišťuje učitel: oběma ru-
kama lehce uchopí žáka za ramenní 
klouby - palec směřuje dopředu, čtyři 
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ostatní prsty obemykají ramenní kloub. 
V tomto uchopení lehce rozhmitá hor-
ní končetiny žáka a snaží se docílit 
uvolnění jeho horních končetin (obr. 2). 

Druhé cvičení -
Navození obouručného dovnitř otočeného 
příčného úchopu psacího náčiní (obr. 3,4, 
5, 6, 7, 8, 9). 
• Cvičení navážeme na uvolněný před-

klon a provádíme ve stoje. 
• Učitel předvede cvičení modelově — 

frontálně před žáky. 
Pomůcky: Učitel i každý žák mají dvě 

nepružící tužky tvrdosti číslo 2, dlouhé 
nejméně 13 cm, kreslicí podložku s náčrt-
níkovým papírem formátu A3 nebo na-
vrhovaný sešit uvolňovacích grafomo-
torických cviků. 

Postup navození 
1. Učitel stojí zády k dětem, na stůl (la-

vici) vpředu uprostřed třídy si připra-
vil kreslicí podložku s náčrtníkovým 
papírem formátu A3, resp. navrhova-
ný sešit grafomotorických cviků, dvě 
tužky, ležící špičkou směrem vpřed na 
okrajích podložky. Děti mají totéž na-
chystáno na lavicích a stojí za nimi. 

2. Ruce jsou volně vzpažený, palce se leh-
ce dotýkaji, ostatní čtyři prsty jsou vol-
ně nataženy a vytvářejí pomyslné 
„okénko" (obr. 3). Děti se pokoušejí na-
podobit učitele. 

3. „Okénko otvíráme" (obr. 4), ruce vol-
ně širokým obloukem položíme na tuž-
ky (obr. 5). 

4. Lehce uchopíme tužky přirozeně roz-
vinutým držením (obr. 6), na které na-

vazuje dovnitř otočený příčný úchop 
(obr. 7). Než přistoupíme k obouruč-
nému čmárání, několikrát (cca 3x) opa-
kujeme uchopení tužek. 

5. Následuje obouručné kruhovité čmárá-
ní dovnitř otočeným příčným úchopem 
nebo přirozeně rozvinutým držením 
(obr. 8). Uvolnění horních končetin 
žáka učitel kontroluje lehkým uchope-
ním za zápěstí a hřbety rukou žáka. In-
dividuálně pomáhá vedením obou ru-
kou žáka (obr. 8). 

Doporučení k realizaci cvičení 
Protože cvičení provádíme každoden-

ně, je nezbytné podpořit motivaci žáků 
ke cvičením. Cenná je vlastní dobrá zku-
šenost žáka, který pociťuje úspěch a pod-
poru ve zpětné vazbě ze strany rodičů 
a učitele. Hodnotná je atmosféra třídy, 
kde existuje důvěra mezi žákem a uči-
telem i přátelské vztahy mezi dětmi. 
T. G. Masaryk napsal: „Máme neradi prá-
ci nutnou, ale raději tu, co si sami najde-
me" (Houška, s. 17). Chceme-li podpo-
řit zájem dětí o cvičení, snažíme se akti-
vizovat jejich myšlenkovou tvůrčí čin-
nost. Např. vytváříme asociační spoje 
mezi tvarem a reálnými předměty, s dět-
mi vymýšlíme, co jim tvar připomíná. 
V dialogu nasloucháme jej ich zkušenos-
tem a hledáme různé předměty a činnosti, 
u nichž se setkáme s kruhovitým tvarem. 
Můžeme zkusit vybírat ke tvaru vhodnou 
písničku. Inspirativní prvky najdeme 
např. v Metodě Bon départ - metodě dob-
rého startu (Jaklewicz; Bogdanowicz 
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1977, Bogdanowicz 1986). K oživení 
zájmu i tréninku pohybové paměti lze 
zvolit čmárání se zavřenýma očima či 
imitaci kroužení nad pracovním listem při 
zavřených očích. Rytmičnost, plynulost, 
lehkost pohybu při čmárání můžeme pod-
pořit říkankou, písničkou. 

Při obouručném kruhovitém čmárání se 
setkáme s variantami ve směrovosti po-
hybu rukou při točení kruhů (obr. 9) (pří-
loha č. 1). Do individuální směrovosti 
nezasahujeme, z diagnostického hlediska 
si ji můžeme vyznačit šipkami (přílohy 
č. 1,2). Směrovost pohybu rukou při krou-
žení se u některých dětí během 1. třídy 
změní (přílohy č. 1, 2). 

Na počáteční nadměrný pří t lak na 
podložku při čmárání neupozorňujeme. 
Denním, vhodně motivovaným cviče-
ním děti získávají zkušenosti s tvořením 
grafické linie a nadměrný přítlak se sni-
žuje. 

Proč byl zvolen uvolněný 
předklon? 
Na základě studia odborné literatury 

a vlastních zkušeností se domnívám, že 
uvolněný předklon přispěje k uvolnění 
svalstva horních končetin - svalstva ple-
tence, paže, předloktí, ruky. S polohou 
uvolněného předklonu se setkáme v tré-
ninkovém programu Dr. Heyrovské. Cí-
lem jejího programuje přispět k odstra-
nění grafomotorických obtíží u dětí 
předškolního i školního věku. 

Proč byla zvolena kombinace 
obouručného dovnitř otočeného 
příčného úchopu s čmáráním 
kruhů? 
Čmárání kruhů obouručně možná vede 

k hlubší relaxaci než čmárání jednou rukou. 
Dovnitř otočený příčný úchop je jedním 

z přirozených fyziologických úchopů 
v ontogenetickém vývoji. Objevuje se in-
dividuálně, přibližně ve 2.-3. roce života, 
v době kdy dochází většinou k rozvoji in-
tenzivního čmárání (Looseová; Piekerto-
vá; Dienerová, s. 58-59). 

Čmáráni kruhů bylo zvoleno proto, že 
první tvar, který dítě spontánně kreslí, 
bývá kruhovitý (Švancara, s. 198). V mo-
nografii prof. Sováka Lateralita jako pe-
dagogický problém v kapitole Výchova 
levorukých dětí se o krouživých cvicích 
dočteme: „Zvlášť obtížné bývá upravit 
polohu ruky na správné drženi z držení 
drápovitého. Krom všech metodických 
pokynů osvědčují se tu krouživé cviky le-
vou rukou (kruhy, elipsy, vlnovky apod.), 
kreslené na tabuli nebo na větším papíře, 
upevněném ve výši obličeje tak, aby ruka 
kreslila zdola. Tím se procvičuje zápěstní 
kloub, jehož pohyblivost má svůj význam 
pro kvalitu, rychlost i sklon písma a jehož 
účast na psaní se drápovitým držením vy-
řazuje" (Sovák, s. 209). V knize nalezne-
me 10 vyobrazení, na nichž upoutají roz-
manité příklady krouživých uvolňovacích 
cviků pro psaní levou rukou (Sovák, 
s. 214-217). 
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Kombinace navozeného obouručného 
dovnitř otočeného příčného úchopu 
s čmáráním kruhů možná pomáhá rozru-
šit návyk nesprávného držení psacího ná-
činí. Tím zřejmě vytváří příznivější pod-
mínky pro navození správného držení psa-
cího náčiní. 

Navrhovaný postup při relaxačních gra-
fomotorických cvičeních možná může při-
spět ke zmírnění některých grafomotoric-
kých obtíží školních začátečníků, konkrét-
ně ke snížení nadměrného přítlaku na pod-
ložku, křečovitosti, tremoru a neplynulosti 
při vedení grafické linie. 
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Přílohy: 
Příloha č. 1 
Obouručné kruhovité čmáráni 

Čmárání bylo snímáno bčhem druhého školního týdne. Obé dčti čmáraly tužkami č. 2. Šipky u písmen 
P (pravá ruka), L (levá ruka) označují smér pohybu rukou při kroužení. 
1. Hana G. 
2. Tomáš Š. 
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Příloha č. 2 
Obouručné kruhovité čmárání po pěti měsících intervence 

Čmáráni po pěti měsících intervence, která byla realizována 
cvičeni. Obě děti čmáraly tužkami č. 2. 
HanaG. 
Tomáš Š. - U chlapce zaznamenána změna pohybu rukou při krouženi. 

Srovnej příloha č. 1. 

relaxačních grafomotorických 
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Ukázka obtahováni grafických vzorů pismen a slov dvou spolužáků z 1. ročníku po pétimčsiční inter-
venci. Oba žáci obtahovali vzory tužkou č. 2 na papiru velikosti formátu A3. 
1., 2. HanaG. 
3., 4. Tomáš §. - Chlapec ve srovnání s dívkou obtížněji realizuje grafickou linii 

(nepřesná čára, tremor). 

Příloha č. 3 
Ukázka obtahováni grafických vzorů pismen a slov 

áma/ 

LS L 
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Příloha č. 4 
Ukázky psaní spolužáků 1. postupného ročníku Hany G. a Tomáše Š. 

Obé ukázky psaní do písanky 3 (nakladatelství FORTUNA), velikosti formátu A5 déti napsaly tužkou 
č. 2. Psaní do písanky bylo kombinováno jako ve výuce psaní v 1. ročníku štandardné s prvním nácvi-
kem psaní písmene do pracovních sešitů, v našem připadé šlo o Uvolňovací cviky 3 - písanky pro 
1. ročník, nácvik pismen a číslic s předtiskem sklonu. Neštandardné bylo přidáno obouručné kruhovité 
čmáráni a obtahováni grafických vzorů pismen a slov na papírech formátu A3. 
Srovnáme-li písmo Hany G. a Tomáše Š. po pétimésíční intervenci, kvalitativní rozdíl vidíme, ale již 
není tak významný jako při vstupu do 1. ročníku. 
1. HanaG. 
2. Tomáš Š. 
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Příloha č. 5 
Ukázka vývoje psaní chlapce béhem 2. a 3. postupného ročníku 
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Chlapec opakoval 2. ročnik. Na začátku opakovaného 2. ročníku (žákův 3. rok školní docházky) byla 
zahájena každodenní intervence dle metodiky relaxačních grafomotorických cviční. V průbéhu opako-
vaného 2. ročníku, následné ve 3. ročníku bylo cvičeno obouručné kruhovité čmáráni, obtahování gra-
fického vzoru písmen a slov na formátu A3, navozovány a f ixovány správné návyky pro psaní. 
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Komentár k ukázkám na s. 149: 
1. Písmo před zahájením intervence na začátku opakovaného 2. ročníku v září. Přepis z knihy psán tužkou 

č. 2. Nedostatky - nesprávné sezeni při psaní, nezafixovaná zpětná kontrola napsaného slova, neplynulé 
vedeni grafické linie, nesprávný sklon písma, nekonstantní sklon i tvar písmen, časté škrtáni, 5 x nedo-
plnčná diakritika. 

2. Písmo po mčsíčni intervenci - společné tvořeni rozkazovacích vět a jejich opis z tabule psán tužkou 

č. 2. Částečné zlepšení nedostatků. Místo grafémů o, ch, m ve slovech psal a, h, n. Celkem 4 x chyboval. 
3. Písmo po roční intervenci, 3. ročník, listopad - diktát vět psán „klasickým" bombičkovým perem. 

Návyk správného sezeni při psaní se podařilo navodit, ale stabilně zafixován ještě nebyl, zlepšena 
plynulost, sklon, tvar písmen, četnost škrtání snížena, diakritika doplňována správně. Při kontrole na-
psané věty si j iž dokázal samostatně najít a opravit chyby. 

Obr. 2 

Obrázky: 

Obr. 1 

Obr. 3 Obr. 4 
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Obr. 5 Obr. 6 

Obr. 8 Obr. 7 

Obr. 9 
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