
Příloha 1 – Ukázka dat z programu NBack Campaign 

Jméno Čáry Psi Písmena Pěvci Hlásky Zvířata Celkový 
S 

lanmax 331 626 658 363 415 403 2796 

barann  371 493 567 427 380 482 2720 

benada 310 497 518 282 298 438 2343 

strmich 332 395 504 346 426 333 2336 

kermis 314 379 511 356 444 328 2332 

agrmia 287 466 399 383 312 414 2261 

bindom 302 382 479 318 350 322 2153 

benchi 256 394 396 377 360 366 2149 

demnel 260 392 399 381 344 363 2139 

kurali 252 328 440 312 459 328 2119 

klokon 356 276 316 352 384 430 2114 

jiřlan 282 422 383 362 330 320 2099 

denliz 336 339 405 334 384 250 2048 

stovik 330 332 346 300 363 328 1999 

uzuale 318 351 318 332 360 290 1969 

Fesada  248 407 402 272 369 248 1946 

jakdon 238 351 340 312 300 378 1919 

maymil 349 310 302 316 258 356 1891 

kracla 304 504 192 192 202 358 1752 

karvan 258 304 320 256 264 270 1672 

skrann 204 256 413 206 306 272 1657 

adohit 236 260 272 262 248 259 1537 

navkla 270 206 202 208 232 214 1332 

 

Příloha 2 – Ukázka z rozhovorů 

1. Úkol „čáry“  

STRMICH: no, tady to bylo stejně těžký jako ty psi.. Ale jakoby dělala jsem to tak, že 

jsem si snažila pod tou nějakou čmáranicí představit něco, a tak jsem si to říkala. 

K: takže to bylo spíš vizuálně a snažila ses představit nějakou historku třeba u toho? 

STRMICH: jo, třeba tam bylo tři vlnky, a snažila jsem si představit, že je to nějaká ruka, 

tak jsem si říkala Ruka. 

K: Takže jsi to snažila uložit spíš podle významu nebo vizuálně? Teda podle toho, co 

sis pod tím představila. 

STRMICH: Jo, na základě historky. 



K: A zdálo se ti to teda stejně těžký jako psi? 

STRMICH: No stejně těžký protože se mi to stejně furt pletlo. 

K: snažila ses udělat nějakou řádu, teda pořadí nebo spíš intuitivně? 

STRMICH: Ne, teda jakoby jo, snažila jsem si to zapamatovat, ale když jsem to 

zapomněla, tak jsem si řekla: Tak to tam asi už bylo. 

2. Úkol „písmena“ 

K: Jakým způsobem sis to snažila zapamatovat? 

Kl: Říkala jsem si to v hlavě, ty písmenka a taky jsem měla, když to bylo o jedno, tak 

jsem si říkala, teď kdyby tam bylo to, co tam bylo předtím, tak na to mám kliknout. Když tam 

bylo F a pak něco, tak jsem si říkala, když bude F tak na to mám kliknout. 

K: Snažila ses to představovat zrakově, jakoby jsi to viděla před sebou, nebo sis to říkala 

v hlavě? 

Kl: Říkala jsem si to. 

3. Úkol „hlásky“ 

STRMICH: Tady to bylo lehký  

K: Proč? 

STRMICH: Protože vždycky když řekla třeba A a potom I, tak jsem si řekla: Teď bude 

A, a když nebude, tak další musí být I. Jsem si to říkala v duchu. 

K: A pomáhala nějak intonace toho, jak to říkala nebo vůbec ne? 

STRMICH: To ani ne. Já jsem si to jenom říkala v duchu taky, a říkala jsem si, co bude 

další, a když to nebude, tak bude to, co bylo předtím. 

K: A když to porovnáš s písmeny na obrázcích a tím sluchovým, tak jestli to bylo lehčí, 

nebo podobný, nebo těžší. 

STRMICH: Podobný, předtím jsem to viděla, teď jsem to slyšela. 

K: A zas sis to představovala jen sluchově nebo i vizuálně? 

STRMICH: Sluchově, jen sluchově 

4. Úkol „zvířata“ 



L: Tak třeba koně jsem si vybavil jako zvíře. 

K: A jak jsi to vybavil, řekl jsi „kůň“? 

L: No u koně jsem si řekl, že je to kůň, ale u ostatních zvířat. Kohout možná trochu, ale 

asi ne. Kromě toho koně podle toho zvuku jenom, ne že bych si říkal, že je za tím zvíře. 

K: Takže to bylo podobné jako písmena? 

L: No v podstatě jo, zapamatoval jsem jen zvuky, kromě teda toho koně. 

5. Úkol „psi“ 

B: To bylo spíš, že jsem si říkala, co vidím, například jorkšír, dalmatin, a pak když jsem 

nevěděla, tak něco. 

K: Co například něco?  

B: No „něco“ jsem si řekla, že jsem nevěděla, co tam je. 

K: dokázala jsi pojmenovat skoro všechny druhy psů? 

B: no na začátku tam byl jorkšír, dalmatin, pak pudl, pak ten bernardin, ale nejsem si 

jistá, a pak něco zrzavýho. 

K: A to jsi řekla „něco zrzavýho“? 

B: No jo.. něco zrzavýho.. něco, pod nějakým klíčem jsem si ho pojmenovala. 

6. Úkol „pěvci“ 

K: Čím se to lišilo třeba od předchozího? 

KL: Bylo to těžší, ale docela to taky šlo. Zase jsem to nějak dělala podle zvuků. 

K: Vadilo ti třeba to, že už to nebyli konkrétní zvířata, ale nějací ptáci? 

KL: Ani ne, u těch zvířat jsem si nepředstavovala nějaká zvířata, tak mi to bylo jedno. 

K: Ovlivňovalo to nějak tvoje zapamatování, dokázala jsi zase vědět dopředu, co přijde?  

KL: Taky když to byl třeba hodně vysoký zvuk, tak jsem se toho chytla a předpokládala 

jsem, kdy zas přijde, ale když byly hodně podobné, tak to moc nešlo. 

 

 


