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PŘÍLOHA Č. 1: Child Development Inventories (Ireton, 1992) – jednotlivé položky
a normy
CDI – položky pro hodnocení hrubé motoriky
Věk 1-2 roky dovednosti

norma

Chodí bez pomoci

12 m

Stojí stabilně bez pomoci

12 m

Vyleze na „dospělou“ židli a

12 m

samo se posadí
Hodí míč ve stoji

15 m

běhá

15 m

Běhá bez pádu

18 m

Kope do balónu

18 m

Vykazuje dobrou stabilitu a

18 m

koordinaci při běhu, lezení a
při hře.
Leze na prolézačky

21 m

Samo sejde a vyjde do

21 m

schodů
Věk 2-3 roky dovednosti

norma

Běhá jistě, zatáčí, náhle

2-0

zastaví
Vyleze po žebříku a sjede po

2-0

klouzačce bez pomoci
Skočí snožmo

2-3

Vydrží stát pár vteřin na jedné

2-6

noze bez držení
Udělá kotoul vpřed

2-9

Ve stoji přeskočí předmět

2-9

Vyjde a sejde schody samo,

2-9

střídá končetiny

Věk 3-4 roky dovednosti

norma

Když běží, přeskakuje předměty, které leží

3-0

v cestě
Jezdí na tříkolce

3-0

Stojí stabilně na jedné noze bez držení

3-6

Minimálně 2x poskočí na jedné noze

3-9

Věk 4-5 let dovednosti

norma

Poskakuje na jedné noze bez držení

4-3

Hraje s míčem (vybíjená)

4-6

Houpe se na houpačce

4-9

Věk 5-6 let dovednosti

norma

Jezdí na kole s nebo bez přídavných

5-0

koleček
Věk 6 let dovednosti

norma

Dělá hvězdu

6 a více

CDI- položky pro hodnocení jemné motoriky
Věk 1-2 roky dovednosti

norma

Postaví věž ze dvou či více kostek

12 m

Čmárá tužkou na papír

15 m

Používá jednu ruku častěji než druhou,

15 m

začíná vytvářet preference pro dominantní
končetinu
Uchopí dvě malé hračky jednou rukou

15 m

Postaví věž z pěti a více kostek

21 m

Věk 2-3 roky dovednosti

norma

Čmárá kruhové čáry

2-0

Odšroubuje a zašroubuje víčko z láhve

2-0

Skládá puzzle (samostatný kus)

2-0

Otáčí jednotlivě stránky v knížce

2-3

Pokouší se stříhat nůžkami

2-6

Staví věž z osmi či více kostek

2-6

Drží tužku mezi ukazovákem a palcem

3-0

Věk 3-4 roky dovednosti

norma

Nakreslí či kopíruje vertikální a

3-0

horizontální čáru
Nakreslí či kopíruje úplný kruh

3-3

Staví předměty z kostek, jako most,

3-3

domeček atd.
Přestřihne papír nůžkami

3-6

Nakreslí kříž

3-6

Staví puzzle z devíti a více součástek

3-6

Věk 4-5 let dovednosti

norma

Kreslí rozeznatelné obrázky

4-3

Nakreslí čtverec

4-3

Stříhá nůžkami podle čáry

4-3

Nakreslí obrázek osoby, která má alespoň

4-6

tři z následujících částí (hlava, nos, pusa,
oči, vlasy, ruce, nohy)
Vybarvuje omalovánky

5-0

Nakreslí kompletní postavu, se všemi

4-9

částmi
Věk 5-6 let dovednosti

norma

Kreslí a píše v plánovaném směru

5-0

PŘÍLOHA Č. 2: Denver II, vývojový screeningový test (Frankenburg a Dodds,
1990) testové položky a normy
Položky k hodnocení úrovně hrubé motoriky Denver II
dovednost

25%

50%

75%

90%

Samostatná

11,2 m

12,2 m

13,7 m

15,2 m

12,25 m

14 m

15,2 m

16,5 m

Běh

13,8 m

15,7 m

18 m

20 m

Chůze do

14 m

16,2 m

18,1 m

20 m

Kope do míče

16 m

18,2 m

20,5 m

23,7 m

Vyskočí

21,3 m

24 m

24,7 m

25,5 m

17,1 m

20,3 m

24 m

3 roky

Skok do dálky

2,25 roku

2,75 roku

3 roky

3,25 roku

Stoj na jedné

2,25 roku

2,4 roku

2,8 roku

3,4 roku

3,25 roku

3,6 roku

3,8 roku

4,3 roku

2,6 roku

3,2 roku

3,5 roku

4,1 roku

2,8 roku

3,3 roku

3,9 roku

4,6 roku

3,5 roku

4,1 roku

4,5 roku

5,1 roku

3,75 roku

4,4 roku

4,6 roku

5,5 roku

chůze
Chůze pozadu
R

schodů R

nahoru
Hodí míč
nadhmatem

noze po dobu
1s
Poskakuje na
jedné noze
Stoj na jedné
noze po dobu 2
sekund
Stoj na jedné
noze po dobu 3
sekund
Stoj na jedné
noze po dobu 4
sekund
Stoj na jedné
noze po dobu 5

sekund
Chůze po čáře

4 roky

4,5 roku

5,1 roku

5,75 roku

Stoj na jedné

4,25 roku

4,75 roku

5,4 roku

6 roků

noze po dobu 6
sekund
Položky k hodnocení adaptované jemné motoriky Denver II
dovednost

25%

50%

75%

90%

Dává kostky do

10 m

11,5 m

13 m

14,2 m

čmárá

12,2 m

13,8 m

15,2 m

17 m

Zahazuje

13 m

14,8 m

16 m

20 m

14 m

15,2 m

17 m

21,5 m

17 m

20 m

23 m

25 m

20 m

22 m

24,3 m

2,7 roku

2,2 roku

2,5 roku

3 roky

3,2 roku

2,3 roku

2,5 roku

2,7 roku

3,2 roku

2,5 roku

2,7 roku

3,2 roku

3,75 roku

Nakreslí kruh

3,2 roku

3,75 roku

3,9 roku

4,2 roku

Nakreslí osobu,

3,4 roku

4 roky

4,25 roku

4,7 roku

3,4 roku

4 roky

4,25 roku

4,9 roku

krabice

drobné věci
Postaví věž ze
dvou kostek
Postaví věž ze
čtyř kostek
Postaví věž ze
šesti kostek
Nakreslí
vertikální čáru
dle předlohy
Postaví věž
z osmi kostek
Zahýbá
izolovaně
palcem

která má hlavu
ruce a nohy
Nakreslí kříž

Vybere, která

3 roky

3,75 roku

4 roky

5,25 roku

4 roky

4,5 roku

5 roků

5,5 roku

4,2 roku

4,5 roku

5 roků

5,7 roku

4,75 roku

5,25 roku

5,6 roku

6 let (86%)

z nakreslených
čar je delší
Nakreslí
čtverec dle
předlohy
Nakreslí
postavu, která
má minimálně
šest tělesných
částí
Nakreslí
čtverec bez
předlohy
Položky k hodnocení jazykové úrovně Denver II
dovednost

25%

50%

75%

90%

Říká tři slova

11,8 m

14 m

16 m

18 m

Říká šest slov

14 m

16 m

19 m

22 m

Rozezná dva

17,2 m

19 m

21 m

24 m

17,5 m

20 m

23 m

2,25 roku

19 m

20 m

23 m

2,5 roku

19 m

20 m

23 m

2,5 roku

20 m

22 m

24 m

2,75 roku

obrázky, zná je
jménem
Kombinuje
slova
Pojmenuje
obrázek
Na panence
ukáže na
vyžádání šest
částí (nos,
pusa, atd.)
Rozezná
(ukáže) čtyři

obrázky na
které se zeptáte
Z poloviny

17,5 m

20 m

2,25 roku

3 roky

24 m

2,25 roku

2,75 roku

3 roky

24.1 m

2,5 roku

2,75 roku

3,25 roku

2,5 roku

2,75 roku

3 roky

3,5 roku

2,5 roku

3 roky

3,3 roku

3,75 roku

2,6 roku

3,1 roku

3,5 roku

4 roky

3 roky

3,25 roku

3,75 roku

4 roky

2,75 roku

3,25 roku

3,5 roku

4,25 roku

2,6 roku

2,75 roku

3,2 roku

4,3 roku

2 roky

3 roky

3,75 roku

4,25 roku

2,9 roku

3,75 roku

4,75 roku

srozumitelná
řeč
Pojmenuje
čtyři obrázky
Podle obrázku
pozná dva děje
(létá, běží
apod.)
Zná Dvě
přídavná
jména, „co
děláš, když jsi
unavený?“
Pojmenuje
jednu barvu
Ví, na co se
používají min.
dva předměty.
Spočítá jednu
kostku. Kolik
kostek je na
obrázku?
Ví, na co se
používají min.
tři předměty.
Rozezná čtyři
činnosti
Srozumitelně
mluví
Rozumí čtyřem 2,75 roku

předložkám
Pozná čtyři

3 roky

3,75 roku

4,25 roku

4,75 roku

3,25 roku

3,75 roku

4,5 roku

5,25 roku

2,75 roku

3,2 roku

3,75 roku

5,25 roku

4,2 roku

4,5 roku

5 let

5,25 roku

3,5 roku

4,25 roku

5 let

5,75 roku

4 roky

4,5 roku

5,25 roku

6 let (88%)

barvy
Vysvětlí pět
slov. Př: Co je
míč?
Zná tři
přídavná
jména
Spočítá pět
kostek
Vyjmenuje dva
protiklady
Vysvětlí sedm
slov
Položky k hodnocení úrovně sociálního chování Denver II
dovednost

25%

50%

75%

90%

Pomáhá doma

12,3 m

14 m

16 m

17 m

Používá lžíci R

13 m

15 m

17 m

20 m

Svléká si oděv

13,2 m

14,5 m

20 m

24 m

Krmí panenku

14,7 m

17 m

19 m

24.2 m

Obléká se

20,2 m

24 m

2,25 roku

2,5 roku

Čistí si zuby

16 m

21 m

2,25 roku

2,75 roku

19 m

22 m

2,25 roku

3,2 roku

2,25 roku

2,5 roku

2,75

3 roky

2,25 roku

2,5 roku

3 roky

3,25 roku

3 roky

3,5 roku

4 roky

4,5 roku

R

s pomocí R
Umývá si a
utírá ruce
Vyjmenuje
kamarády
Oblékne si
tričko
Bez pomoci se

oblékne
Hraje hry

2,75 roku

3,25 roku

4,25 roku

4,75 roku

Samostatně si

2,6 roku

3,25 roku

4,25 roku

5 let

3 roky

3,6 roku

4,3 roku

5,2 roku

čistí zuby
Připraví si
snídani
(cereálie)

PŘÍLOHA Č. 3: Test Pr. Arnolda Gesella a Catherine S. Amatruda (Gesell a
Amatruda, 1947) – jednotlivé položky a normy
Vývojové normy Gesell a Armatruda 15-21 měsíců
Oblast

Věk 15 měsíců

Věk 18 měsíců

Věk 21 měsíců

Ujde několik kroků,

Padá zřídka. Je

Posadí se na bobek a

rozejde se, zastaví se.

schopen rychlé chůze,

hraje si. Schody sejde

Přechází mezi

běhá v záklonu,

s přidržením jedné

nábytkem a osobami.

inklinace vpřed by

ruky. Po demonstraci

Padá do sedu, aniž by

vedla k pádu. Vyjde

kopne do míče. Míček

ztratil rovnováhu.

do schodů

odhodí do předem

Upřednostňuje chůzi

s přidržením. Sám se

určeného směru.

před lezením. Schody

posadí n a malou

Postaví věž z pěti až

vyleze po čtyřech.

židličku. Na velkou

šesti kostek.

Postaví věž ze dvou

židli vyleze a posléze

kostek. Zandá bonbóny

se posadí. Odhodí

do láhve bez

míček ze stoje. Chodí

demonstrace. Pomáhá

za velkým míčem a

s otáčením stran

strká do něj. Sám

v knize.

otáčí stránky v knize

hodnocení
motorika

(2-3 najednou)
adaptabilita Postaví věž ze dvou

Postaví věž ze 3-4

Postaví věž z 5-6

kostek. Zandá a vyndá

kostek. Zandá deset

kostek. Imituje vláček

šest kostek z misky. Na

kostek do misky.

z kostek. Do

obrázku imituje čáru.

Vyndá bonbóny

skládačky zabuduje 2-

Do skládačky prostrčí

z láhve tím, že ji

3 tvary. Do krabice

kulatý předmět.

otočí. Spontánně

s otvory různých tvarů

čmárá. Imituje čáru

umístí roh kostky.
Vyndá míček ze
zavřené krabice

jazyk

4-5 slov, rozumí

Dívá se na obrázky

20 slov. Spontánně

jménům osob. Dětská

v knize a vybírá si,

kombinuje 2-3 slova

slovíčka. Hladí obrázky který se líbí. 10 slov,
v knize, ukazuje na ně.

zná jména osob. Na
známých obrázcích
ukáže na výzvu
dotazovaný obrázek.
Pojmenuje míč.
Poslechne na druhou
výzvu.

Sociální

Jí, nepoužívá láhev.

Drží prázdnou

Dobře drží hrnek.

reakce

Nejí jídlo ze stolu.

vidličku. Začíná jíst

Požádá, když má hlad

Částečná regulace

sám. Přes den se

nebo žízeň, či když

močení. Kontrola

nepomočuje. Vybere

potřebuje na záchod.

stolice. Naznačí, když

si hračku. Nosí

Opakuje dvě poslední

je mokrá plenka. Říká

hračku.

slova nebo více. Tahá

táta apod. Vokalizuje a

osobu, když chce

ukazuje, když něco

něco ukázat.

chce. Ukazuje nebo
nabízí hračku.
Zahazuje hračky, když
si nechce hrát.
Vývojové normy Gesell a Armatruda 24-42 měsíců
Oblast

Věk 24 měsíců

hodnocení
motorika

Věk 30

Věk 36 měsíců Věk 42

měsíců

měsíců

Chodí dobře, nepadá.

Po

Vyjde po

Stoj na jedné

Sejde a vyjde schody

demonstraci

schodech a

noze po

samostatně. Kopne do

chodí po

střídá nohy.

dobu 2

míče. Postaví věž ze 6- špičkách.

Skáče do

sekund.

7 kostek. Otáčí stránky Skáče

dálky. Jezdí na

v knize samostatně.

snožmo.

tříkolce. Udrží

Snaží se

se na jedné

udržet stoj na

noze a osciluje.

jedné noze.

Postaví věž
z 8 kostek.
Uchopí tužku
mezi prsty.
adaptabilita Postaví věž ze 6-7

Postaví věž

Postaví věž

Sestaví most

kostek. Staví do

z osmi kostek. z devíti kostek.

z kostek

„vláčku“ ě či více

Postaví vláček Z kostek

podle

kostek. Nakreslí dle

z deseti

postaví most.

předlohy.

předlohy vertikální

kostek.

Pojmenuje, co

Zopakuje tři

čáru. Nakreslí dle

Nakreslí kříž.

nakreslí.

čísla.

předlohy kruh. Dá

Nakreslí

Nakreslí kruh,

všechny tvary správně

vertikální a

nakreslí kříž.

do krabice

horizontální

Při vhazování

čáru dle

tvarů nedělá

předlohy.

chyby.

Sestaví

Zopakuje 3

skládačku.

čísla.

V případě, že
se nedaří
vhodit tvar do
krabice,
natočí ho
jinak.
Zopakuje dvě
číslice.
Jazyk

Nepoužívá dětská

Ví, jak se

Popisuje děj na Odpoví na

slova. Používá věty o 3 jmenuje

obrázku.

dvě otázky.

slovech. Používá

příjmením.

Používá

Zná

osobní zájmena.

Pojmenuje pět množné číslo.

Pojmenuje tři či více

obrázků

Pojmenuje osm rozumí všem

obrázků v knize.

v knížce.

obrázků. Zná

Pozná pět předmětů na

Pozná sedm

své pohlaví

obrázku.

věcí na

( chlapec/

předložky,
směrům.

obrázku. Ví,

dívka).

k čemu se

Odpovídá na

používají věci

otázku. Zná

např. sklenice

předložky a

apod.

jejich význam.

Sociální

Nepřevrhává talíř.

Používá

Jí samostatně.

Umyje se a

reakce

Nepomočuje se v noci,

přídavná

Dobře pije

osuší.

když 1x vstane.

jména, když

z hrnečku.

Asociační

Pravidelně chodí na

se popisuje.

Obleče si

hry.

toaletu. Obleče si

Opakuje

spodní prádlo.

nekomplikovaný oděv.

slova.

Rozepne

Popisuje, co dělá.

Pomáhá

knoflíky. Zná

Mluví o sobě jménem.

uklízet

dětské říkanky

Rozumí. Hraje si,

hračky. Může

a písničky.

imituje běžné situace

nosit křehké

při hře.

věci, aniž by
je zničil.

PŘÍLOHA Č. 4: Funkční vývojový motorický test podle Laurence Vaivre-Douret
(Vaivre-Douret, 2001) - testové položky a normy
Vývojové posturo-lokomoční normy dle Laurence Vaivre-Douret
Číslo

Motorická funkce

položky
32

Průměrný
věk výskytu

Sám se zvedne do stoje za pomocí opory HK

10 měs.18 dní 1 měs. 18

a vrátí se zpět do nižší pozice
33

odchylka

Dostane se do polohy v kleku na kolenou a

dní
10 měs.20 dní 1 měs. 4 dny

zvedne se bez pomoci
34

Dostane se do polohy v kleku, kdy je jedna

10 měs.22 dní 1 měs. 3 dny

noha opřena o koleno, druhá je flektována a
opřena o chodidlo s pomocí HK – u nábytku
35

Zvedne se z polohy v kleku kdy je jedna noha 10 měs.26 dní 1 měs. 1 den
pokrčena a opřena o chodidlo sám nebo
s přidržením 1HK-rotace trupu

36

Chůze u kočárku atd. – tlačí před sebou

10 měs.29 dní 1 měs. 1 den

Baze vzadu
37

Chůze za 1 ruku

11 měs. 3 dny 1 měs. 20
dní

38

Kvadrupedální chůze u nábytku stranou

11 měs. 5 dní

1 měs. 2 dny

39

Samostatný stoj – minimálně 10 s

12 měs. 1 den

1 měs. 15
dní

40

První samostatné kroky – minimálně 2

13 měs. 1 den

2 měs. 2 dny

41

Zvedne se do stoje bez jiné opory než je zem

14 měs.12 dní 2 měs. 5 dní

42

Autonomní chůze – baze v ose ramen

14 měs.20 dní 2 měs. 6 dní

43

Sedne si „na bobek“ aby sebral předmět

15 měs. 1 den

44

Leze (po čtyřech) přes překážku vysokou 25

15 měs. 2 dny 1 měs. 4 dny

2 měs. 6 dní

cm
45

Postaví se sám na nahnuté ploše

15 měs. 6 dní

2 měs. 2 dny

46

Sám se posadí na nízkou židličku

16 měs. 2 dny 1 měs. 3 dny

47

Po demonstraci kopne do míče-bez pádu

17 měs. 1 den

48

Vyjde po schodech s pomocí a bez střídání

17 měs. 4 dny 1 měs. 10dní

1 měs. 3 dny

DK
49

Po demonstraci provede minimálně 2 kroky

17 měs. 6 dní

pozadu bez pádu
50

Udrží se ve stoji na jedné noze za pomocí

1 měs. 24
dní

18 měs. 1 den

1 měs. 3 dny

opory HK proti zdi min. 5 s.
51

Sejde schody s pomocí, bez střídání DK

19 měs. 1 den

1 měs. 2 dny

52

„tancuje“ na požádání-otáčí se, kolíbá se

23 měs. 1 den

1 měs. 2
dny

53

Přirozený běh

24 měs. 1 den

1 měs. 2 dny

54

Stoj samostatný na „kladině„– min. 5 s

24 měs. 1 den

1 měs 16 dní

Šířka – 6 cm , výška – 10 cm
55

Vyjde a sejde po schodech bez pomoci a bez

24 měs. 3 dny 1 měs. 1 den

střídání DK
56

Přeskočí předmět vysoký 20 cm , jednonož

27 měs.1 den

1 měs. 3 dny

57

Chůze po špičkách min. 6 kroků po

30 měs. 1 den

1 měs. 2 dny

30 měs. 1 den

1 měs. 4 dny

30 měs. 1 den

1 měs. 4 dny

demonstraci
58

Přeskočí snožmo předmět 20 cm vysoký –
sounož
Koordinace HK a DK , bez pádu

59

Skočí snožmo do dálky, do obruče vzdálené
35 cm – bez pádu

60

Udrží se ve stoji na jedné noze minimálně po

30 měs. 2 dny 1 měs. 5 dní

dobu 2 s.
61

Po demonstraci přejde po čáře – min. 4

31 měs. 5 dní

1 měs. 8 dní

souvislé kroky.
62

Skáče na jedné noze – min. 2x

33 měs. 1 den

1 měs. 6 dní

63

Vyjde sám po schodech, střídá DK

34 měs. 1 den

2 měs. 1 den

64

Jezdí na tříkolce

36 měs. 3 dny 1 měs. 1 den

65

Sejde sám po schodech, střídá dolní

42 měs. 1 den

2 měs. 1 den

47 měs. 8 dní

1 měs. 3 dny

končetiny
66

Udrží stabilitu ve stoji na jedné noze
minimálně po dobu 5 s

Vývojové normy pro úchop a vizuomotorickou koordinaci dle Laurence VaivreDouret
Číslo

Motorická funkce

položky
18

Průměrný věk odchylka
výskytu

V sedu na zemi , po demonstraci vyndá

10 měs. 2 dny 1měs. 1 den

kolečko ze skládačky ( forma a do ní
zapadající tvar)
19

V sedu na zemi , po demonstraci odšroubuje

11 měs.12 dní 1 měs. 2 dny

víčko z láhve
20

V sedu na zemi zandá kroužek na tyčku

11 měs.20 dní 1 měs. 8 dní

21

V sedu na zemi udrží v rukách 3 kostky

12 měs. 3 dny 1 měs. 1 den

22

V sedu zandá kolečko do skládačky- do

12 měs. 4 dny 1 měs. 1 den

formy
23

V sedu na zemi chytne kutálející míč

12 měs. 5 dní

1 měs. 4 dny

24

Z polohy v sedu na zemi hodí míč jednou

12 měs. 6 dní

1 měs. 2 dny

nebo oběma rukama
25

Ukazuje prstem na předměty

13 měs. 1 den

1 měs. 2 dny

26

V sedu u stolu postaví věž ze dvou kostek

14 měs. 1 den

1 měs. 3 dny

(dem.)
27

Dá si oběma rukama hrnek k ústům (dem.)

14 měs. 2 dny 1 měs. 2 dny

28

V sedu na zemi dá korálek do láhve (dem.)

15 měs. 2 dny 1 měs. 2 dny

29

V sedu vyndá korálek z láhve otočením láhve

18 měs. 2 dny 1 měs. 8 dní

30

V sedu u stolu postaví věž ze 3-4 kostek

18 měs. 2 dny 1 měs. 5 dní

(dem.)
31

Může jíst sám lžičkou

18 měs.14 dní 1 měs. 2 dny

32

Zapne zip po demonstraci

19 měs.15 dní 1 měs. 4 dny

33

Otočí jednu stránku knihy po druhé, (min. 2)

20 měs. 1 den

1 měs. 13
dní

34

Cirkulární čmáranice

20 měs. 2 dny 1 měs. 20
dní

35

Sundá si boty

22 měs. 4 dny 1 měs. 20
dní

36

Zandá kostku do skládačky – do formy

22 měs. 6 dní

1 měs. 1 den

37

Nakreslí vertikální čáru +/- 30° od vzoru

23 měs. 1 den

1 měs. 2 dny

38

Postaví věž z šesti až sedmi kostek (dem.)

24 měs. 2 dny 1 měs. 3 dny

39

Nandá 3 velké korálky na tyčku (dem.)

24 měs. 2 dny 1 měs. 3 dny

40

Spojí 3 nebo 4 kostky, aby sestavil vláček

24 měs. 4 dny 1 měs. 6 dní

(dem.)
41

Zandá trojúhelník do skládačky – forma

25 měs. 1 den

1 měs. 3 dny

42

Rozepne a zapne velký knoflík

28 měs.10 dní 1 měs. 2 dny

43

Postaví věž z osmi kostek (dem.)

29 měs. 1 den

44

Nakreslí horizontální čáru +/- 30° od vzoru,

29 měs. 2 dny 1 měs. 3 dny

1 měs. 2 dny

po demonstraci
45

Roztrhne papír na 2 poloviny cca 15 cm

29 měs. 5 dní

1 měs. 28
dní

( dem.)
46

Kreslí, tužku drží správně mezi prsty

30 měs. 3 dny 1 měs. 2 dny

47

Ze stoje hodí míč ve střední linii 2 úspěchy ze 30 měs. 4 dny 1 měs. 1 den
tří

48

Nese skleničku s vodou a položí ji na stůl

30 měs. 5 dní

1 měs. 3 dny

49

Sám si nandá ponožky a boty a košilku 2

30 měs. 8 dní

1 měs. 5 dní

úspěchy ze tří pokusů
50

Umyje si a osuší ruce

32 měs. 3 dny 1 měs. 4 dny

51

Obkreslí kruh podle modelu

32 měs.12 dní 1 měs. 18
dní

52

Obleče panenku

34 měs. 2 dny 1 měs. 8 dní

53

Nůžky-kulaté, stříhá

35 měs. 1 den

54

Nakreslí křížek podle modelu

36 měs. 3 dny 1 měs. 2 dny

55

Ve stoji chytne míč letící vzduchem. Paže

36 měs. 3 dny 1 měs. 1 den

1 měs. 5 dní

jsou natažené. Míč letí v úrovni trupu –
minimálně 2 úspěchy ze tří.
56

Obleče se téměř sám

38 měs. 3 dny 1 měs. 1 den

57

Postaví věž z deseti kostek

42 měs. 7 dní

1 měs. 10
dní

58

Zapne na sobě velké knoflíky

46 měs. 1 den

2 měs. 6 dní

59

Používá vidličku

47 měs. 4 dny 1 měs. 6 dní

60

Ve stoji chytne letící míč v ose trupu. Paže

47 měs. 6 ní

1 měs. 2 dny

flektovány. Míč může být odražen od země.
Minimálně 2 úspěšné pokusy ze tří.
61

Ze stoje odhodí míč do dálky cca. 4- 5 m .

47 měs.10 dní 1 měs. 4 dny

Minimálně dva úspěšné pokusy ze tří.
62

Podle modelu obkreslí čtverec

48 měs. 2 dny 1 měs. 1 den

PŘÍLOHA Č. 5: Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC) – 2
(Sugden a Barnett, 2007) – testové položky a normy
Ukázka testovaných dovedností pro manuelní zručnost
Věková skupina

položka

Popis testu

3-6 let

Vhazování mincí

Dítě vhodí 12 plastových
mincí do krabice s otvorem
na minci (pokladnička)

3-6 let

Navlékání korálků

Dítě navleče 6-12 korálků
na šňůrku

7-10 let

Zastrkávání kolíku

Dítě co nejrychleji umístí
plastový kolík do otvoru v
podložce

7-10 let

Provlékání provázku

Dítě prostrčí provázek
v dírce vytvořené
děrovačkou v plastové
podložce

11-16 let

Otáčení kolíku

Dítě co nejrychleji umístí
plastový kolík do otvoru v
podložce

11-16 let

„prošívání“ provázku

Dítě prostrká provázek do
šesti dírek v plastové
podložce

Všechny skupiny

kreslení

Dítě umístí kresbu mezi
dvě čáry. Nesmí přesáhnout
vymezený prostor

Ukázka testovaných dovedností pro dovednosti s míčem
Věková skupina

Položka

Popis testu

3-6 let

Chytání pytlíku s fazolemi

Je hozen pytlík ze
vzdálenosti 1.8m, dítě má
za úkol chytit pytlík (10
pokusů)

3-6 let

Házení pytlíku s fazolemi 1

Dítě hodí na vzdálenost
1,8m pytlík do kruhu
barevně vyznačeného (10
pokusů)

7-10 let

Chytání míče obouruč

Dítě hodí tenisový míček na
zeď a chytne ho z odrazu
oběma rukama.

7-10 let

Házení pytlíku s fazolemi 2

Dítě hází pytlík s fazolemi
do vyznačeného kruhu na
podložce ve vzdálenosti
1.8m

11-16 let

Chytání míče jednoruč

Dítě hodí tenisový míček na
zeď, odražená míč chytí
jednou rukou

11-16 let

Házení na cíl

Dítě hází pytlík s fazolemi
do vyznačeného kruhu na
podložce ve vzdálenosti
1.8m

Ukázka testových dovedností pro hodnocení rovnováhy
Věková kategorie

Položka

Popis testu

3-6 let

Stoj na jedné noze tj.

Udrží stoj na jedné noze

nejprve preferované, pak

30s

stejný úkol na druhé noze
3-6 let

chůze po špičkách

Dítě jde po čáře 4,5 m, aniž
by kladlo paty na zem
(počet kroků- max.
možných 15)

3-6 let

Skákání mezi podložkami 1

Dítě skáče snožmo
z podložky na podložku
(max. počet skoků – 5)

7-10 let

Balanční podložka

Dítě se udrží 30s na jedné
noze na balanční podložce

chůze pata/špička vpřed

7-10 let

Dítě jde
po čáře

Skákání mezi podložkami 2

7-10 let

Dítě skáče snožmo
z podložky na podložku

Dvě balanční podložky

11-16 let

Dítě stojí 30s na podložce
pata/špička v kontaktu

11-16 let

chůze pata/špička vzad

Dítě jde pozpátku po čáře

11-16 let

Poskoky stranou

Příčně položené podložky,
dítě skáče do strany po
podložkách

Ukázka kvalitativního pozorování pro položku „vhazování mincí“
Držení těla

Přehnaný pohyb prstů, když pouští

Abnormální

minci…...

sed……………………………...

Nedrží krabičku

Předsun

pevně………………………

hlavy……………..............................

Mění ruce během prohození

Hlavu klopí

mince………….

dolů……………………………..

Pohyb rukou je

Nedívá se na otvor, když vhazuje

trhavý……………………….

minci…….

Stojí neklidně při plnění

Nepoužívá pinzetový

úkolu………………

úchop…………………
Zvládnutí provedení testu

Zpracování úkolu je příliš pomalé, druhý

Posunuje minci dovnitř

pokus se

krabičky……………

zlepší………………………………

Mince jsou vhozeny přílišnou

Zpracování úkolu je příliš rychlé a

silou…………

nepřesné.

Normy Movement ABC- uváděny jsou výkony odpovídající 50% normativní
vzorku:
úkol

3:0-3:5
roku

3:6-3:11

4:0-4:5

4:6-4:11

5:0-5:11

Chytání

4 vydařené

pytlíku
Házení

4 vydařené

6

7

8

8

vydařených

vydařených

vydařených

vydařených

4 vydařené

4 vydařené

5

5

vydařených

vydařených

pytlíku
Stoj na

4s

4s

8s

17s

20s

3s

3s

4-5s

12s

13s

7 kroků

11 kroků

14 kroků

14 kroků

14 kroků

4 skoky

4 skoky

4 skoky

4 skoky

4 skoky

preferované
DK
Stoj na druhé
DK
Chůze po
špičkách
Skákání na
podložkách

Příloha č. 6: Maastrichtse Motoriek Test MMT (Vles et al., 2004) – položky testu a
normy
Testované dovednosti
Statická

hodnocení

motorika

Dynamická

hodnocení

motorika

Stoj v klidu se

Kvant.: 0: 0-19s

Chůze po patách

Kvant.: 0: 0-4.4m

zavřenýma

2: 20s

4.5 m po rovné

2: 4.5m

očima, ruce

Kval.: 0: asociované

trajektorii

Kval a: 0: pouze prsty

volně podél

pohyby oblič. Svalstva,

jsou v extenzi

těla

extenze zápěstí a prstů.

1: chodí po patách, ale

1: přítomné korekční

chodidlo se dotýká

pohyby

podložky

2:korekční pohyby

2: chodí čistě po patách

potlačeny

Kval b: 0: flexe v lokti
1: flexe a extenze
v zápěstí a na prstech 2:
nejsou přítomny
korekční pohyby

Stoj

Kvant.: 0: 0-19s

Chůze po

s předpažením

2.20s

špičkách 4.5m po 2: 4.5m

v klidu se

Kval.: 0: úkrok vpřed,

rovné trajektorii

zavřenýma

asociované pohyby

podložce 1: paty se

očima pronace

v obličeji, deviace paží.

dotýkají občas

předloktí,

1: korekční pohyby

podložky 2: paty jsou

addukce prstů

přítomny 2: potlačené

nad podložkou

korekční pohyby

Kval b: 0: paže

Kvant.: 0: 0-4.4m

Kval a: 0: paty jsou na

v abdukci, vnitřní
rotaci a extenzi
1: extenze a flexe
v zápěstí a na prstech 2:
bez korekčních pohybů
Stoj na pravé

Kvant.: 0: 0-3 s 1: 4-6

Poskakování na

Kvant: 0: 0-3

noze.

s 2: 7-10 s

místě na jedné

2: 4-9 3: 10

Pokrčená

Kval: 0: pokrčení lokte,

noze – pravá

Kval: 0: pohyb je

končetina je

abdukce v rameni 1:

ve čtverci (50x50 podpořen pohyby paží

v extenzi

korekční pohyby trupu,

cm) 10x

v kyčelním

extenze zápěstí a prstů 2:

1: poskok na celých

kloubu a ve

bez korekčních pohybů

chodidlech

v oblasti nad pupkem

flexi v kloubu

2: poskok na přednoží,

kolenním

pohyby paží pod úrovní
pupku

Stoj na levé

Kvant: 0: 0-4 s 1: 5-7

Poskakování na

Kvant: 0: 0-3

noze Pokrčená

s 2: 8-10s

místě na jedné

2: 4-8 3: 9-10

končetina

Kval: 0: pokrčení lokte,

noze – levá

Kval: 0: pohyb je

v extenzi

abdukce v rameni 1:

ve čtverci (50x50 podpořen pohyby paží

v kyčelním

korekční pohyby trupu,

cm) 10x

kloubu a ve

extenze zápěstí a prstů 2:

1: poskok na celých

flexi v kloubu

bez korekčních pohybů

chodidlech

kolenním

v oblasti nad pupkem

2: poskok na přednoží,
pohyby paží pod úrovní
pupku

Stoj na

Kvant: 0: 0-5s 1: 6-9s 2:

Poskoky vpřed

Kvant: 0:0-3

špičkách.

10s

10x na jedné

1: 4-9 2: 10

Stojná baze

Kval: 0: vykročení

noze - pravá

Kval: 0: pohyb je

cca. 10 cm

vpřed, extenze zápěstí a

podpořen pohyby paží

prstů, flexe v lokti,

v oblasti nad pupkem

abdukce v rameni. 1:

1: poskok na celých

korekční pohyby

chodidlech

přítomny

2: poskok na přednoží,

2: bez korekčních

pohyby paží pod úrovní

pohybů

pupku

Stoj na jedné

Poskoky vpřed

Kvant 0: 0-1 1: 2-6

noze, kotník je 5-10s

10x na jedné

2: 7-10

v úrovni

Kval: 0: asociované

noze - levá

Kval: 0: pohyb je

kolene stojné

pohyby mimického

Kvant: 0: 0-2s 1: 3-4s 2:

podpořen pohyby paží

nohy. Ruce

svalstva 1: korekční

v oblasti nad pupkem

jsou na pánvi

pohyby 2: potlačeny

1: poskok na celých

(čáp) - pravá

korekční pohyby

chodidlech
2: poskok na přednoží,
pohyby paží pod úrovní
pupku

Stoj na jedné

Kvant: 0: 0-2s 1: 3-4s 2:

Výskok na místě

Kvant: 0: 0-9 2: 10

noze kotník je

5-10s

10x ve čtverci

Kval: 0: pohyb je

v úrovni

Kval: 0: asociované

50x50 cm

podpořen pohyby paží

kolene stojné

pohyby mimického

v oblasti nad pupkem

nohy. Ruce

svalstva 1: korekční

1: poskok na celých

jsou na pánvi

pohyby 2: potlačeny

chodidlech

(čáp) - levá

korekční pohyby

2: poskok na přednoží,
pohyby paží pod úrovní
pupku
Přeskok

Kvant: 0: 0-49 cm 1:

předmětu, skok

50-59 cm 2: 60-300 cm

do dálky co

Kval: 0: skočí

nejdále, obě

s asymetrickým

nohy současně ve dopadem 1: dopad
vzduchu. Dopad

oběma nohama, ale

rovněž na obě

ztráta rovnováhy 2: bez

nohy.

obtíží

Provazochodecká

Kvant: 0: 7-10 není

chůze 10 kroků

kontakt chodidel 1: 4-6
2: 0-3
Kval: 0: pohyby trupu
1: pohyby paží 2: paže
v addukci volně

Míč

hodnocení

Diadochokinéza

hodnocení

a
grafomotorika
Chycení míče.

Kvant: 0: 0-1 1: 2-3 2: 4-5

Pronace –

Kvant: 0: 13-60s

Míč je hozen

Kval: 0: není anticipace,

supinace

1: 11-12s 2:0-10s

ze 3 metrů 5x

hlava jde do strany, ruce

dominantní

Kval: 0:pohyb je se

vpřed 1: chytí míč mezi

končetina.

souhybem ramen pohyb

ruce a trup 2: chytí míč do

Dítě sedí. Druhá

mimických svalů 1:

rukou

horní končetina

souhyby kontralaterální

u těla. Provádí se končetiny 2: nejsou
co nejrychleji.

souhyby

10x
„dribling“ obě

Kvant: 0: 0-2 1: 3 2: 4-5

Pronace –

Kvant: 0: 15-60s

ma rukama 5x

Kval: 0: pohne nohama a

supinace

1: 12-14s 2:0-11s

chytne míč mezi ruce a

nedominantní

Kval: 0:pohyb je se

hrudník 1: udrží balanc a

končetina. Dítě

souhybem ramen pohyb

chytne míč mezi ruce a

sedí Druhá horní

mimických svalů 1:

hrudník 2: udrží balanc

končetina u těla.

souhyby kontralaterální

chytne míč do obou rukou

Provádí se co

končetiny 2: nejsou

nejrychleji. 10x

souhyby

Kopnutí do

Kvant: 0: 0-1 1: 2 2: 3-5

Pronace –

Kvant: 0: 15-60s 1: 13-

míče mezi

Kval: 0: ztratí balanc,

supinace obě

14s 2: 0-12s

testujícím a

zápěstí a lokty flexe 1: noha

končetiny

Kval: 0: souhyb ramen do

dítětem na

kopající do míče jde před

abdukce 1: zrak se

vzdálenost 3

stojnou končetinu 2:

zaměřuje na

m 5x -pravá

kopající noha je za stojnou

nedominantní končetinu

noha

končetinou

2: bez souhybu

Kopnutí do

Kvant: 0: 0 1: 1 2: 2-5

Opozice palce a

Kvant: 0: 16-60s 1: 13-

míče –

Kval: 0: ztratí balanc,

prstů dominantní

15s 2: 0-12s

mezi

zápěstí a lokty flexe 1: noha

končetina

Kval: 0: dominantní

testujícím a

kopající do míče jde před

Palec jde ke

končetina se pohybuje 1:

dítětem na

stojnou končetinu 2:

2.3.4.5. prstu.

kontralaterální končetina

vzdálenost 3

kopající noha je za stojnou

m 5x -

končetinou

Opakuje 3x

se pohybuje 2: není
souhyb

levá noha
Opozice palce a

Kvant: 0: 16-60s 1: 13-

prstů

15s 2: 0-12s

nedominantní

Kval: 0: dominantní

končetina Palec

končetina se pohybuje 1:

jde ke 2.3.4.5.

kontralaterální končetina

prstu. Opakuje

se pohybuje 2: není

3x

souhyb

Opozice palce a

Kvant: 0: 28-60s 1: 19-

prstů obě

27s 2: 0-18s

končetiny

Kval: 0: uchýlení paží a
pohyb mimických svalů
1: oči sledují
nedominantní končetinu
2: bez souhybu

Tapping (obě

Kvant: 0: 5-60s 2: 0-4s

ruce na stehnech, Kval: 0: souhyb na
dítě je v sedu.

kontralaterální straně 1:

Poklep na stehno

souhyb na stejné straně 2:

co nejrychleji) –

bez souhybu

dominantní ruka
Tapping (obě

Kvant: 0: 6-60s 1: 5s 2:

ruce na stehnech, 0-4s
dítě je v sedu.

Kval: 0: souhyb na

Poklep na stehno

kontralaterální straně 1:

co nejrychleji) -

souhyb na stejné straně 2:

nedominantní

bez souhybu

ruka
Tapping nohou -

Kvant: 0: 8-60s 1: 6-7s 2:

pravá končetina.

0-5s

Dítě sedí, obě

Kval: 0: souhyb na

dlaně na

kontralaterální straně 1:

stehnech. Pata na souhyb na stejné straně 2:
podložce,

bez souhybu

přednoží ťuká o
podlahu co
nejrychleji. 10x
Tapping nohou

Kvant: 0: 9-60s 1: 7-8s 2:

levá končetina

0-6s

Dítě sedí, obě

Kval: 0: souhyb na

dlaně na

kontralaterální straně 1:

stehnech. Pata na souhyb na stejné straně 2:
podložce,

bez souhybu

přednoží ťuká o
podlahu co
nejrychleji. 10x
Úchop pera

Kvant: 0: 36-60s 1: 28-

dominantní ruka

35s 2: 0-27s

(nakreslit čáru

Kval a: 0: 4x mimo výseč

mezi dvě

1: 3x 2: 0-2

vodorovné čáry)

Kval b: 0: loket a zápěstí

1x

jsou od podložky 1:
pohyb v rameni a v lokti
2: drobné souhyby

PŘÍLOHA Č. 7: Brigance Screens (Brigance, 2004) – položky a normy
3 roky
Oblast hodnocení položky

Počet

Celkové

bodů za

skóre

položku
Osobní údaje,

1.Jméno 2. Příjmení 3. věk

2

6

1. uši 2. hlava 3.dolní končetiny 4. paže 5.

1

9

3

9

3

9

1. o třech slabikách 2. čtyřech slabikách 3. 3

9

které zodpoví
Určí části těla

prsty 6. palce 7. palce na noze 8. krk 9.
břicho
Hrubá motorika

1. stojí na jedné noze po dobu jedné
sekundy 2. ujde po špičkách tři kroky 3.
ujde pata/špička (po čáře) tři kroky

Pozná na

1. sporák 2. kabát 3. auto

obrázku
předměty
Opakuje věty

pěti slabikách
Vizuo-motorické

1. kruh 2. horizontální čáru

dovednosti:

3. vertikální čáru

3

9

nakreslí
Čísla: podej mi

1. jednu 2. ještě jednu 3. dvě

3

9

Staví věž z

1. 3 kostek 2. 4 kostek 3. 5 kostek 4. 6

2

10

kostek

kostek 5. 7 kostek

Barvy – pozná,

1. červená 2. modrá 3. zelená 4. žlutá 5.

2

10

které se k sobě

oranžová

2

10

5

10

patří
Pojmenuje věci

1. strom 2. ptáček 3. jablko 4. tužka 5.

na obrázku

ponožky

Plurál a správné

1. používá množné číslo 2. používá

časování

minulá čas

4 roky
Oblast hodnocení

položky

Počet

Celkové

bodů za

skóre

položku
1. jméno 2. příjmení 3. věk 4. adresu

2

8

Pozná barvy na

1. červená 2. modrá 3. zelená 4. žlutá 5.

1

10

obrázku - ukáže

oranžová 6. fialová 7. hnědá 8. černá 9.

na:

růžová 10. šedá

Pojmenuje

1. žebřík 2. nůžky 3. lžíci 4. nehet 5.

1

8

obrázek

kachnu 6. rybu 7. traktor 8. hada

Vizuální

1. 0 2. x 3.0 4.o 5. ) 6. Q 7. I 8. P 9. V 10.

1

10

diskriminace:

X

1. kruh 2. kříž 3. x 4. čtverec 5. obdélník

2

10

1. ujde pata/špička pět kroků 2. poskočí

1

5

5

5

2

16

3

6

Osobní údaje,
které zodpoví

určí, který ze
symbolů je
odlišný
Vizuo-motorické
dovednosti:
nakreslí
Hrubá motorika

na jedné noze 5x 3. poskočí na druhé
noze 5x. 4. stojí na jedné noze 10 sekund
5. stojí na druhé noze 10 sekund
počítání

Napočítá do: zakroužkujte na stupnici 110 místo první chyby

Pozná části těla:

1. Hrudník 2.záda 3.kolena 4.brada

Pojmenuje část

5.nehty 6.paty 7.kotníky 8.čelist

těla, když na ni
ukážete
Rozumí směrům
pohybu:
poslechne
zapamatuje a

1. Dva druhy směru 2. Tři druhy směru

provede
Čísla představa:

1. pět, 2.sedum, 3.devět

4

12

1. Řeč je srozumitelná 2. Mluví v celých

5

10

Počet

Celkové

bodů za

skóre

podej mi x kostek
syntax

větách o více než 3 slovech

5-6 let
Oblast hodnocení položky

položku
Osobní údaje,

1. křestní jméno 2. Celé jméno 3. Věk 4.

které zodpoví

Adresa 5. Datum narození

Poznávání barev: 1. červená 2. modrá 3. zelená 4. žlutá 5.
pojmenuje

2

10

1

10

1

10

1

10

1

5

1

10

oranžová 6. fialová 7. hnědá 8. černá 9.
růžová 10. šedá

Pozná obrázky

1. pes 2. Kočka 3. Klíč 4. Dívka 5.
Chlapec 6. Letadlo 7. Jablko 8. Lžíce 9.
Hrnek 10. auto

Vizuální

1. kruh 2. Obdélník 3. Kruh 4. Šestihran

diskriminace –

5. Parabola 6. Elipsa 7. I 8. P 9.V 10. X

pozná tvary a
písmena
Vizuo-motorické

1. Vertikální čáru 2. Kruh 3. Kříž 4.

dovednosti

Čtverec 5. trojúhelník

(nakreslí)
Hrubá motorika

1. Dvakrát poskočí na jedné noze 2.
Dvakrát poskočí na druhé noze 3. Chvíli
stojí na jedné noze 4. Chvíli stojí na druhé
noze 5. Stojí na jedné noze po dobu 5
sekund. 6. Stojí na druhé noze po dobu 5
sekund. 7. Ujde pata/ špička čtyři kroky 8.
Ujde pozadu pata/špička 4 kroky. 9. Udrží

chvilku stoj na jedné noze se zavřenýma
očima. 10. Stojí na druhé noze chvilku se
zavřenýma očima.
počítání

Napočítá do: zakroužkujte na stupnici 1-

5

5

1

10

1

5

10 místo první chyby
Pozná části těla:

1. čelist 2. Nehty 3. Paty 4. Kotníky 5.

dotekem ukáže

Brada 6. Ramena 7. Lokty 8. Kyčle 9.
Zápěstí 10. pas

Porozumění

Vyjádří množství čísly: 2 1 4 3 5

číslům
Píše své údaje

Křestní jméno

Syntax plynulá

1. Řeč je srozumitelná

mluva

2. mluví v úplných větách

5
5

10

PŘÍLOHA Č. 8: Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency ( Bruininks, R.H.,
Bruininks,B.D., 2005) – položky testu
*Dílčí položky testu (položky, které tvoří krátkou verzi, jsou označeny hvězdičkou)
Jemná motorika - přesnost

Jemná motorika - integrace

Vybarvěte předlohu: kruh

Opište podle předlohy: kružnici

Vybarvěte předlohu: hvězda

Opište podle předlohy: čtverec *

Veďte čáru vyznačeným „bludištěm“ *

Opište podle předlohy: překryté kružnice

Nakreslete čáru v obloukové předloze

Opište podle předlohy: vlnovku

Spojte body

Opište podle předlohy: trojúhelník

Přeložte papír podle předlohy (rohy a

Opište podle předlohy: hvězdu *

střed) *
Vystřihněte kruh

Opište podle předlohy dvě překryté kresby

Manuelní obratnost

Bilaterální koordinace

Udělejte body v kruhu

Dotkněte se nosu ukazovákem, oči zavřené

Přeneste předměty *

Skoky snožmo

Umístěte kolíky do otvoru

Poskoky na místě (ruka noha
stejnostranná) *

Vyberte karty

Poskoky na místě kontralaterální končetiny

Navlékání předmětů

Spojte palec a ukazovák
Poklep současně nohou a stejnostranným
ukazovákem *
Poklep současně nohou a kontralaterálním
ukazovákem

Rovnováha

Rychlost běhu a mrštnost

Stoj nohy od sebe, jedna před druhou,

Člunkový běh

otevřené oči
Chůze vpřed po čáře *

Úkrok stranou přes kladinu

Stoj na jedné noze oči otevřené

Poskoky na jedné noze *

Stoj nohy od sebe, jedna před druhou,

Skok stranou na jednu nohu

zavřené oči
Chůze po čáře vpřed pata/špička

Skok stranou na dvě nohy

Stoj na jedné noze zavřené oči
Stoj na jedné noze na kladině, oči otevřené
*
Stoj pata/špička na kladině
Stoj na jedné noze na kladině, oči zavřené
Koordinace horních končetin

síla

Odraz míče o zem a chycení oběma

Skok snožmo do dálky

rukama *
Chycení míčku hozeného jinou osobou

Kliky na kolenou *

oběma rukama
Odraz míče od země a chycení jednou

Kliky úplné *

rukou
Chycení míčku hozeného jinou osobou

Sed-leh

jednou rukou
Dribling jednou rukou

Sed proti zdi

Dribling střídání rukou *

Z polohy na břiše, extenze trupu

Odhod míčku na cíl

PŘÍLOHA Č. 9: MOT 4-6 Motoriktest für vier bis sechsjährige Kinder (Zimmer,R.;
Volkamer,M.,1987)
Ukázka testovaných dovedností
úloha dovednost
1

Proskakování obručí:

specifikace

původ

hodnocení

Řízené, cílené

Nový

Nehodnotí se,

vskočí do obruče položené skákání

slouží pouze

na podlaze a hned vyskočí

k navození

ven, aniž by se dotklo

testování

obruče
2

Balancování vpřed: chůze

Reaktibilita,

Z odborné

0b-žádný

na balanční podložce

dynamická

literatury

úspěšný

200x10cm vpřed

stabilita,

pokus

(naboso). Nesmí opustit

propriocepce

1b-1 úspěšný

vymezený prostor

pokus
2b-2 úspěšné
pokusy

3

Tapping: libovolnou

Kolik teček na

Součástí řady

0b-≤ 26 teček

rukou, v poloze v sedu na

papír udělá

jiných testů

1b 27-37

papír A4 po dobu 10s

v daném čase

teček
2b více než
38 teček

4

Zvedání šátku z podlahy.

Oběma nohama

Nově vytvořen

Pravou a levou nohou

zdvihne šátek z

úspěšný

zvedne šátek 40x40 cm

podlahy

pokus

z podlahy za max. 5s

0b- žádný

1b-úspěšný
na levé nebo
pravé DK
2b-oba
pokusy
úspěšné

5

Stranou přeskakuje lano.

Lano leží na

Nově

0b- ≤ 7 skoků

Laterální přeskok lana

podložce,

vytvořen ,

1b-8-11

snožmo. Lano dlouhé 2m.

v daném čase

podobná

skoků

leží na podlaze. Doba na

přeskok

zkouška je

2b-12 a více

součástí KTK

skoků

přeskoky: 10s, počítáme
úspěšné přeskoky/čas
6

Chytání tyče. 80 cm

Tyč opřenou

Převzato

0b-chytne

dlouhá tyč rozdělená do 4

koncem pustíme,

z odborné

v zóně 4

barevných zón. Dva

dítě chytá.

literatury

nebo spadne
1b- zóna 2-3

pokusy

2b-zóna 1
7

Tenisové míčky do

V běhu z jedné

Nově

0b-více než

krabice. Tři míčky

krabice do druhé

vytvořena

15 s

přemístí z jedné krabice

3 míčky

1b- 14-12 s.

do druhé vzdálené 4m.

2b - ≤ 11s.

Měříme čas.
8

Balancování vzad: chůze

Převzato

0b-žádný

vzad bez bot po balanční

z odborné

úspěšný

podložce 200cm x 10 cm

literatury

pokus

Dva pokusy

1b-jeden
úspěšný
pokus
2b-dva
úspěšné
pokusy
9

Házení na cíl: hod na cíl

Čtyři pokusy

Lincoln-

0b – žádný

do terče o průměru 40 cm.

Oseretzsky-

vydařený

Horní okraj ve výšce 1,7

Motor

pokus

m. Terč vzdálen 3m.

Development

1b – 1

Scale

vydařený
pokus
2b – 2-4
vydařené
pokusy

10

Zápalky do krabičky.

Lincoln-

0b - ≥71 s.

11

Přemístění 40 zápalek do

Oseretzsky-

1b – 70-54 s.

krabičky. Dvě hromádky

Motor

2b – 53 s.≥

po dvaceti zápalkách.

Development

Oběma rukama.

Scale

Prolézání obručí tam a

Nově

0b – žádný

zpět bez dotknutí se

vytvořena

vydařený

obruče.

pokus
1b – 1
vydařený
pokus
2b – 2
vydařené
pokusy

12

Skákání obručí po jedné

Nově

0b – žádný

noze. Vskočí do obruče na

vytvořena

úspěšný

jednu DK, tam vydrží stát

pokus

na jedné DK 5 s. Každá

1b – 1-2

noha dva pokusy

úspěšné
pokusy
2b – více než
dva úspěšné
pokusy

13

Chytání kroužku. Kroužek Hází testující

Nově

0b – žádný

je hozen ze 4 m

vytvořena

úspěšný

vzdálenosti. Jsou

pokus

provedeny tři pokusy.

1b – jeden

Chytá se oběma rukama.

úspěšný
pokus
2b – více než
jeden
úspěšný
pokus

14

Skákání panáka. Za10 s.

Převzato z

0b –

skáče panáka. Hodnotíme

odborné

nedoskáče

kvalitu provedení: čas,

literatury

1b – jeda
z podmínek

rytmus, koordinaci

není splněna
2b-všechny
podmínky
splněny
15

Přeskok přes provaz.

Lincoln-

0b – žádný

Provaz nejprve 35 cm nad

Oseretzsky-

zdařený

podložku, po té 45 cm nad

Motor

pokus

podložku. Přeskok

Development

1b – 35 cm

snožmo. Pro každou

Scale

2b – 45 cm

Válení sudů. Začíná

Nově

0b –

v poloze na zádech, horní

vytvořený

neprovede

výšku dva pokusy
16

končetiny jsou nad

1b – provede

hlavou,na každou stranu

pouze na

1x

jednu stranu
2b – provede
na obě strany

17

Sed/stoj s míčem v ruce.

Nově

0b-

Z tureckého sedu, míč drží

vytvořený

neprovede

v obou rukách před tělem

1b- stoupne

jde do stoje a znovu do

si, ale

sedu bez puštění míče.

nesedne
2b – stoupne
si i sedne

18

Poskoky s rotací o 180°

Nově

0b – žádný

do obruče. Vskočí dovnitř

vytvořený

vydařený

s otočením a vyskočí

pokus

s otočením zpět.

1b – jeden
vydařený
pokus

2b – dva
vydařené
pokusy

