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ABSTRAKT 

 

Rigorózní práce je zaměřena na kvalitativní hodnocení testu Rey-Osterriethovy komplexní 

figury v dětské psychologické diagnostice. Pozornost je věnována především klasickému 

kvalitativnímu přístupu k hodnocení Osterrietha a Vývojovému systému hodnocení DSS-

ROCF. Teoretická část obsahuje uvedení metody, kontext jejího vývoje, přístupy 

k administraci a hodnocení. V souladu s vývojovým kontextem metody jsou představeny 

psychické procesy, které determinují výkon v testu a vodítka pro interpretaci kvalitativního 

výkonu dětí. V závěru je vymezeno pojetí syndromu ADHD a možnosti využití Rey-

Osterriethovy komplexní figury pro psychologickou diagnostiku poruch pozornosti. 

Empirická část prezentuje kvalitativní hodnocení výkonu v testu u dětí s ADHD a dětí 

z neklinické skupiny. Popisuje metodologii výzkumného šetření i jeho závěry, které 

diskutuje. Výsledky předkládané práce poskytují vodítka ke kvalitativnímu hodnocení 

dětského výkonu v testu ROCF a jeho interpretaci. Přináší informaci o využití testu 

v psychologické diagnostice poruch pozornosti a rozšiřují validitu Osterriethova 

kvalitativního přístupu k hodnocení o skupinu dětí s ADHD. Součástí předkládané práce je 

záznamový arch určený pro kvalitativní hodnocení figury a záznam pozorování dítěte 

v testové situaci. A konečně poukazuje na přínosy Vývojového systému hodnocení DSS-

ROCF, který umožňuje rozlišovat mezi dílčími procesy, jež se uplatňují při konstrukci a 

vybavení figury a to s ohledem na vývojovou úroveň dítěte. Výsledky analýzy výkonu dětí 

s ADHD prostřednictvím Vývojového systému hodnocení byly diskutovány se závěry 

zahraničních studií.  
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ABSTRACT 

 

The thesis is focused on the Qualitative Approach to Rey-Osterrieth Complex Figure Test 

in Psychological Assesment of Children. Attention is paid to the classical qualitative 

Osterrieth´s approach and the DSS-ROCF (Developmental Scoring System for the Rey-

Osterrieth Complex Figure). The theoretical part contains the introduction of the method, 

history, approaches to administration and evaluation. In accordance with the 

developmental context of the method, psychological processes that determine performance 

in the test and guides to interpret children's qualitative performance are introduced. Finally, 

the concept of ADHD syndrome and the use of Rey-Osterrieth's complex figure for 

psychological assesment of attention deficit disorders are defined. The empirical part 

presents a qualitative assessment of performance in the test in children with ADHD and 

non-clinical children. It describes the methodology of the research and its conclusions, 

which are discuss. The results of this work provide guidelines for qualitative assessment of 

child performance in the ROCF test and its interpretation. It provides information about the 

test in the psychological assesment of attention disorders and extends the validity of 

Osterrieth's qualitative approach to the assessment of a group of children with ADHD. Part 

of this work is a scoring sheet designed for the qualitative evaluation of the figure and 

recording observation in the test situation. Lastly, it points to the benefits of the DSS-

ROCF (Developmental Scoring System), which makes it possible to distinguish between 

the partial processes that are used to construct and fit the figure, taking into account the 

child's developmental level. The results of the performance analysis of children with 

ADHD through the Development Scoring System were discussed with the conclusions of 

the foreign studies. 
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Úvod 

 

Rey-Osterriehova komplexní figura je klasickou metodou psychologické diagnostiky. Její 

světová popularita od dob jejího uvedení A.Reyem roku 1941 zůstává vysoká, o čemž 

svědčí řada zahraničních výzkumných studií klinického i ryze výzkumného charakteru. 

Výzkumně orientované studie se mimo jiné věnují procesu záměrné či nezáměrné paměti, 

které se v testu uplatňují. Klinické studie zahrnují údaje o validitě metody v různých 

diagnostických skupinách, u dětí i dospělých. V posledních letech se i u nás k tématu 

komplexní figury v jejím klinickém i výzkumném kontextu obrací pozornost v rámci 

absolventských i vědeckých prací. Tematicky jsou práce vztaženy k dětské populaci 

(Caltová, 2015; Krčová, 2014a; Ondřejková, 2015; Šamánková, 2006; Šamánková, 2016; 

Šplíchalová, 2015), pacientům se schizofrenií (Drozdová, 2005; Kortusová 2018) a 

seniorům (Drozdová et al., 2015). V rámci zmíněných studií jsou do českého prostředí 

přinášeny zahraniční standardizované přístupy k hodnocení, které jsou srovnávány 

s jediným dostupným hodnotícím systém Osterrietha z roku 1944 u nás. Ten vydalo 

nakladatelství Psychodiagnostika Brno v roce 1997. Normy, které manuál obsahuje, jsou 

z roku 1981. Zmíněný (a u nás jako jediný oficiálně dostupný) přístup Osterrietha je 

v kontextu soudobých poznatků nedostačující. I přesto je jeho potenciál, zejména 

kvalitativního, tj. vývojového aspektu hodnocení, nepřekonán. Pouze dostává novou 

podobu v rámci vznikajících standardizovaných systémů, které citlivost k vývojové úrovni 

metody rozšiřují. Potenciál Osterriethova kvalitativního přístupu ověřila ve své diplomové 

a disertační práci Šamánková (2006; 2016), která původní typologii doplnila o podrobnější 

vývojové hledisko v rámci jednotlivých typů. Své závěry ověřila na populaci dospívajících 

se specifickou poruchou učení a bez vývojové zátěže. Rozhodla jsem se z její práce 

částečně vycházet v empirické části rigorózní práce, která bude věnována kvalitativnímu 

hodnocení výkonu desetiletých a třináctiletých dětí s ADHD a stejně starých dětí 

z neklinické skupiny. Empirická část bude doplněna o hodnocení výkonu dětí s ADHD 

prostřednictvím Vývojového systému hodnocení DSS-ROCF autorek Bernstainové a 

Waberové (1996). Výběr zahraničního systému je ovlivněn zkušeností s jeho používáním 

v rámci vlastní psychologicko-diagnostické praxe a jeho interpretačním potenciálem 

vývojové úrovně i vývojové patologie. Cílem předkládané práce je postihnout Rey-

Osterriethovu komplexní figuru v možnostech její interpretace v rámci dětské 
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psychologické diagnostiky, neboť tam je u nás její nejčastější využití (Urbánek, 2010). 

Hodnocení dětského výkonu v testu vnímám především jako kvalitativní z důvodu 

dynamiky kognitivního vývoje. Kvantitativní údaje jsou v kontextu vývoje spíše 

doplňkové a nelze je interpretovat izolovaně.  

 

Teoretická část obsahuje čtyři hlavní kapitoly. První kapitola prezentuje Rey-Osterriethovu 

komplexní figuru. Uvádí kontext jejího vývoje, přístupy k administraci a hodnocení. 

Stěžejní část kapitoly je věnována Vývojovému systému hodnocení DSS-ROCF, který má 

přímý vztah k empirické části. Druhá kapitola je věnována procesům, které determinují 

výkon v testu. Tyto jsou popsány ve vývojovém kontextu, neboť znalost ontogeneze 

psychických funkcí je pro interpretaci zásadní. Třetí kapitola souhrnně poskytuje vodítka 

pro interpretaci kvalitativního výkonu dětí. Vychází přitom z validizačních studií a 

několika systémů hodnocení. Poslední kapitola uvádí syndrom ADHD jako podklad pro 

empirickou práci. Vymezuje pojetí poruchy a přináší poznatky o využití Rey-Osterriethovy 

komplexní figury v psychologické diagnostice poruch pozornosti.  

 

Empirická část prezentuje kvalitativní hodnocení výkonu v testu u dětí s ADHD a dětí 

z neklinické skupiny. Popisuje metodologii výzkumného šetření i jeho závěry, které 

diskutuje.   

 

Rigorózní práce rozšiřuje mou diplomovou práci s názvem Test Rey-Osterriethovy 

komplexní figury u osmiletých dětí o kvalitativní možnosti interpretace ověřené vlastní 

psychologickou praxí.  

 

Ústředním cílem předkládané rigorózní práce je souhrnně prezentovat poznatky o 

možnostech kvalitativní interpretace Rey-Osterriethovy komplexní figury v dětské 

psychologické diagnostice a tyto ověřit na klinickém i neklinickém souboru dětské 

populace.   
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1 Teoretická část 

 

V teoretické části práce bude zmíněna Rey-Osterriethova komplexní figura, její historie  

a přístupy k hodnocení. Pozornost bude věnována především kvalitativním přístupům, 

Osterriethově typologii a Vývojovému systému hodnocení DSS-ROCF. Bude pojednáno  

o determinantách výkonu v testu z vývojového hlediska. Významná část teoretické části 

bude vztažena k možnostem interpretace dětského výkonu v testu. Závěr kapitoly obsahuje 

vymezení syndromu ADHD a přehled výzkumů na téma výkonu dětí s ADHD v Rey-

Osterriethově komplexní figuře jako podklad pro empirickou část práce.  

 

1.1 Rey-Osterriethova komplexní figura 

Rey-Osterriethova komplexní figura (ROCF) je světově známou výzkumnou a klinickou 

metodou. V následující kapitole bude zmíněna její historie, vývoj i její autoři André Rey  

a Paul A.Osterrieth. Bude uveden popis testové metody, přístupy k administraci  

i hodnocení. V souladu s cílem práce budou představeny kvalitativní přístupy k hodnocení. 

Větší pozornost bude věnována Vývojovému systému hodnocení DSS-ROCF, který 

poskytuje cenné informace o dětském výkonu v testu a je součástí empirické části práce.  

 

1.1.1 Historie testu a jeho autoři 

Autorem testu Rey-Osterriethovy komplexní figury je švýcarský psycholog André Rey, 

který jej poprvé publikoval roku 1941 ve studii L´examen psychologique dans les cas 

d´encephalopathie tramatique (Psychologické posouzení traumatické encefalopatie). 

Původně byl tento pozoruhodný test zaměřen na diferenciální diagnostiku mezi vrozeným 

deficitem mentálních schopností a deficitem v důsledku posttraumatických změn centrální 

nervové soustavy (Košč  Novák, 1997). Rey předpokládal, že mentálně retardované 

osoby budou používat iracionální přístup k reprodukci komplexní figury a že se zaměří na 

vágní podobnosti mezi prvky figury a reálnými objekty jako třeba dům či loď. Součástí 

výše zmíněné Reyovy studie byla předloha komplexní figury, způsob administrace (kopie  

a reprodukce zpaměti) a střídání barevných pastelek (Koss, 2003).  

 

O tři roky později belgický psycholog Paul A. Osterrieth uvedl standardizovaný hodnotící 

systém k Reyově komplexní figuře a normativní data získaná na souboru dětí a dospělých 

(Košč  Novák, 1997; Shin et al., 2006). Osterrieth rozšířil původní Reyovy pokyny  
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o měření času výkonu, upravil systém kvantitativního skórování, standardizaci instrukce  

a testové procedury (Koss, 2003). Původní Reyův přístup k hodnocení kresby vycházel 

z bonifikace každé linie kresby, maximální počet bodů byl 47. Osterrieth provedl analýzu 

jednotlivých segmentů figury a dospěl k závěru, že některé z nich jsou vnímány a kresleny 

jako celky a upravil tak jejich počet na 18, čímž snížil maximální počet získaných bodů na 

36 (Knight, 2003c). Výsledky společné práce vydal A. Rey roku 1959 v Paříži jako manuál 

k testu s názvem „Test de copie d´une figure complexe“ (Košč  Novák, 1997).  

 

André Rey (1906 – 1965) se narodil v Lausanne ve Švýcarsku. Studoval „pedagogické 

vědy“ a roku 1929 získal magisterský titul v oboru sociologie, o rok později i v oboru 

historie. Následně odešel do Ženevy, kde pokračoval ve studiu v Institutu J. J. Rosseaua. 

V roce 1933 se stal vedoucím oddělení dětské psychologie, o dva roky později získal titul 

doktor filosofie s disertační prací na téma Praktická inteligence dítěte. Po dalších třicet let 

vyučoval psychologickou diagnostiku. V roce 1945 se stal profesorem klinické 

psychologie a následně i ředitelem Laboratoře klinické psychologie na Neurologické 

klinice v Ženevě. V průběhu svého působení na klinice provedl mnoho studií věnovaných 

výzkumu zvířat, dětí i dospělých se zaměřením na proces učení a paměti. Je autorem 

mnoha neuropsychologických metod, z nichž nejznámější je vedle testu komplexní figury 

Auditory-Verbal Learning test (Paměťový test učení) a mnoha publikovaných studií 

(Cripe, 2003). 

 

Paul A. Osterrieth (1986 – 1980) byl významnou postavou dětské psychologie druhé 

poloviny 20. století. Narodil se v Antverpách v Belgii. Po studiu na střední škole krátce 

studoval filosofii na univerzitě ve Freiburgu, těchto studií zanechal a odjel na univerzitu do 

Ženevy, kde se stal výzkumným asistentem Jeana Piageta. Zde se zabýval vývojem 

zrakového vnímání. Výsledky práce později společně s Piagetem publikoval. S André 

Reyem se Osterrieth seznámil na semináři Experimentální psychologie, který Rey vedl. 

Tak začala vzájemná spolupráce na standardizaci v té době ještě Reyovy komplexní figury, 

neboť Rey příliš zaneprázdněný vývojem stále nových psychologických metod delegoval 

pokračování v jejich vývoji na své studenty. Osterrieth získal odpovědnost za vývoj testu 

komplexní figury, který se stal tématem jeho disertační práce. Po druhé světové válce 

Osterrieth vyučoval dětskou psychologii na univerzitě v Bruselu a v Lutychu a lektoroval 

kurzy o výchově dětí určené rodičům. I nadále se věnoval výzkumné práci a to zejména 

studiu dětské kresby. Zajímal se například o spontánní kresbu lidské postavy jako  
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o kognitivní a grafomotorický test. Vyvinul systém k jejímu hodnocení podobný systému 

hodnocení komplexní figury a vývojové normy. Na základě své práce demonstroval, že 

psychoanalytické teorie k výkladu kresby lidské postavy dětí nejsou oprávněné a že 

některé charakteristické rysy mohou být vývojově podmíněné. Je autorem tří publikací – 

„Introduction a la psychologie de l´enfant“, „L´enfant et la famille“ a „Faires des 

adultes“ (Koss, 2003). 

 

1.1.2 Rey-Osterriethova komplexní figura jako výzkumná metoda 

Zájem o výzkum Rey-Osterriethovy komplexní figury zaznamenal prudký vzestup v 70. 

letech 20. století v souvislosti s vydáním publikace Neuropsychological Assesment v roce 

1976, jehož autorkou je Lezaková. Od této doby bylo uveřejněno velké množství různě 

orientovaných studií převážně v zahraničních publikacích. Na dětské populaci byly na 

komplexní figuře sledovány projevy akutní lymfoblastické leukémie, autismu, mozkové 

obrny, cystické fibrózy, hluchoty, hydrocefalu, Turnerova syndromu, Williamsova 

syndromu, syndromu ADD/ADHD, epilepsie, mozkových lézí, poruch učení, traumat 

mozku, poranění hlavy aj. U dospělých byl sledován vztah mezi výkonem v komplexní 

figuře a poruchami paměti, demencí, poškozením mozku, Huntingtonvou chorobou, 

Korsakovovým syndromem, Parkinsonovou chorobou, hraniční poruchou osobnosti, 

obsedantně kompulzivní poruchou, posttraumatickou stresovou poruchou, schizofrenií, 

abúzem alkoholu a kokainu, diabetem, syndromem HIV aj. (Knight, 2003b).  

 

1.1.3 Rey-Osterriethova komplexní figura jako klinická metoda 
 

V klinické praxi má ROCF významné místo mezi neuropsychologickými testy a to 

především pro neverbální povahu podnětového materiálu a jeho minimální kulturní 

zatíženost (Knight, 2003b).  ROCF je psychology nejčastěji využívána jako součást testové 

baterie. Nejčastěji je pak užívána ke klinickému zhodnocení psychických funkcí, 

screeningu kognitivního fungování, lokalizaci mozkových lézí a diferenciální diagnostice 

(Knight, Kaplan  Ireland, 2003a).  

 

V české literatuře je test ROCF zařazován mezi neuropsychologické metody (Svoboda, 

Humpolíček  Šnorek, 2013; Preiss et al., 2007) či mezi testy zaměřené na dílčí 

schopnosti, znalosti a dovednosti (Říčan  Krejčířová, 2006), dále pak mezi testy  
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Tab. 1 

Přehled hodnocených psychických funkcí dle jednotlivých skórovacích přístupů 
 

Autor Hodnocená psychická funkce  

 

Osterrieth (1944) 

 

Úroveň strukturace percepční aktivity, vizuálně-

motorická kontrola a pozornost, mnestická kapacita 

Lezak (1983, 1995) Vizuální paměť a percepční organizace 

Bennet-Levy (1984) Vizuokontrukční dovednosti a dlouhodobá 

prostorová paměť 

Chervinsky et al. (1992) Vizuální percepce, vizuální organizace, motorické 

fungování a paměť 

Hamby et al. (1993) Plánování a organizace 

Bernstein & Waber (1996) Plánování a organizační schopnosti, selektivní 

zapamatování, percepční zkreslení, grafomotorická 

koordinace 

Meyers & Meyers (1994, 1995) 

 

Vizuální percepce, vizuomotorická integrace, 

rychlost kognitivního procesu, organizační 

schopnosti, vizuoprostorové schopnosti 

Liberman et al. (1994)  Krátkodobá a dlouhodobá vizuografická paměť 

Poulton  Moffitt (1995) Vizuoprostorová organizace a dlouhodobá figurální 

paměť 

Spreen & Strauss (1998) Plánování, organizační schopnosti, strategie řešení 

problémů, percepční, motorické a vizuokonstrukční 

schopnosti, vybavení a rekognice paměťových 

funkcí 
 

 

neverbální paměti (Svoboda, Krejčířová  Vágnerová, 2009) a mezi atématické testy 

(Švancarová  Švancara, 1974 in Košč  Novák, 1997).  

 

Metoda je určena k hodnocení vizuální percepce, senzomotorických dovedností, 

pozornosti, vizuoprostorových schopností, schopnosti plánovat, pracovní a nezáměrné 

paměti, exekutivních funkcí a prostorových schopností (Svoboda et al., 2013; Říčan  
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 Krejčířová, 2006; Svoboda et al., 2009), je citlivá k funkci vnímání a zapamatování 

prostorových vztahů a manipulaci s prostorem (Košč  Novák, 1997).  

 

Zahraniční literatura uvádí psychické funkce, které lze pomocí ROCF hodnotit. Souhrnně 

tyto informace dle jednotlivých autorů zmiňuje Knight (2003b) a na tomto místě jsou 

uvedeny v tabulce 1. Uvedené posuzované psychické funkce vychází ze systému 

hodnocení, který autoři pro ROCF vytvořili.  

 

Na rozdíl od zahraničních pramenů, kde je testu ROCF věnována značná pozornost pro 

výzkumné a klinické využití, je mu v českém prostředí věnována pozornost zanedbatelná. 

Klasické výše zmíněné učebnice psychologické diagnostiky o ní poskytují jen stručné 

informace a rovněž český manuál k testu (Kočš  Novák, 1997) neposkytuje hlubší 

informace o jejím využití a především interpretaci. V posledních letech se však i u nás 

tomuto tématu začala věnovat pozornost v absolventských a výzkumných pracích (Caltová, 

2015; Drozdová, 2005; Drozdová et al, 2015; Krčová, 2014a; Ondřejková, 2014; 

Šamánková, 2006; Šamánková, 2016; Šplíchalová, 2015) 

 

1.1.4 Alternativní verze – Taylorova komplexní figura 

Taylorova komplexní figura (TCF) byla navržena jako společník figury Reye. Později 

začala být užívána jako alternativní verze pro retestovou situaci (Groth-Marnat, 2000). 

Figury obsahují shodný počet elementů a jeví se jako srovnatelné (Hubley & Tombaugh, 

2003; Mitrushina et al., 2005). Původně bylo předpokládáno, že jsou obě figury vzájemně 

zaměnitelné. Na základě klinické zkušenosti mnohých neuropsychologů však vyplynulo, 

že jsou-li obě figury užity současně a následně porovnány, jeví se Taylorova figura jako 

snadnější k zakódování a vybavení z paměti (Hubley & Tombaugh, 2003). V posledních 

letech bylo na toto téma realizováno několik vědeckých studií a tato hypotéza byla 

potvrzena (Duley et al., 1993; Gagnon et al., 2003; Peirson & Jansen, 1997; Strauss  

& Spreen, 1990; Tombaugh & Hubley, 1991). Srovnáním obou komplexních figur u dětí se 

zabýval Sadeh et al. (1996), který administroval obě figury v tradičním pořadí chlapcům  

a dívkám se syndromem  ADHD (n=30) a dětem intaktním (n=20). Všechny děti byly ve 

věku osm až deset let. Mezi administrací obou testů byl dodržen hodinový interval. Děti 

byly upozorněny v průběhu kopie, že obě figury budou muset později kreslit zpaměti. 

Záměrný proces zapamatování byl zmíněn v počáteční fázi administrace testu a tím se 

autoři vyhnuli problému s přepnutím nezáměrné kódovací strategie do procesu záměrného 
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učení. Figury byly skórovány následovně a) Osterriethův systém hodnocení a systém L. B. 

Taylora b) Vývojový systém hodnocení Bernsteinové a Waberové. Nebyly nalezeny žádné 

významné rozdíly v kopii, okamžité reprodukci a oddálené reprodukci za použití obou 

skórovacích systémů mezi oběma skupinami dětí. Autoři studie poukazují na skutečnost, 

že strategie kódování v dětském věku nejsou dostatečně rozvinuty, proto obě komplexní 

figury poskytují v tomto smyslu stejnou podnětovou zátěž. Hubleyová  Tombaugh 

(2003) však v souvislosti s výše zmíněnou studií uvádí nedostatečnou sílu výzkumného 

souboru, který tato zjištění potvrdil. Je otázkou zda lze tyto závěry zobecnit i na jinou 

populaci než na děti s ADHD a v jiném věku.  

 

Výzkum srovnání ekvivalence obou figur na souboru osmiletých dětí potvrdil, že mezi 

ROCF a TCF existuje významný rozdíl v části okamžité a oddálené reprodukce. Taylorova 

komplexní figura může být využita jako alternativní verze v části kopie, kde poskytuje 

shodné informace o vizuokonstrukčních dovednostech za použití klasického Osterriethova 

kvantitativního přístupu k hodnocení (Caltová, 2015), stejně jako je tomu ve studiích 

věnovaných dospělým (Delaney et al., 1992; Berry et al., 1991; Kuehn  Snow, 1992). 

 

1.1.5 Popis testu 

Rey-Osterriethova komplexní figura se skládá z jediné předlohy velikosti A5, na které je 

zobrazen nezvykle formovaný a geometricky strukturovaný obrazec, který nemá žádný 

smysl a nepřipomíná žádný skutečný předmět (Košč  Novák, 1997). „Figura je 

konstruována tak, že vyžaduje minimum grafických předpokladů. Všechny její prvky je 

možné snadno reprodukovat izolovaně, problém spočívá v jejich uspořádání do celku. 

Složitá figura podněcuje a vyžaduje pozornou analytickou a organizační – percepční 

aktivitu.“ (Rey, 1941, s. 342 in Košč  Novák, 1997, s. 7). Komplikovaná struktura figury 

vyžaduje pečlivou analýzu vztahů mezi jednotlivými elementy ve vztahu k centrálnímu 

obdélníku, který je základem celé figury. Komplexní figura je založena na Reyově 

výzkumu zaměřeném na schopnost kopírovat geometrické tvary u předškolních dětí  

a jejich reprodukci z paměti (Osterrieth, 1944 in Knight, 2003c).  

 

Podstatou metody je provedení kopie předloženého komplexního obrazce a následné 

vybavení z paměti bez předchozího upozornění. Tento komplexní úkol vyžaduje řadu 
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kognitivních schopností a metoda tak může sloužit k jejich posouzení (Svoboda et al., 

2013).  

 

Základním rysem této psychologické metody je několik fází, ve kterých je komplexní 

figura administrována. Jedná se o kopii, kdy vyšetřovaná osoba překresluje prezentovaný 

komplexní obrazec bez upozornění, že tento materiál bude muset po určitém intervalu 

vybavit z paměti. Následuje okamžitá reprodukce, oddálená reprodukce a rekognice. 

Přesná instrukce při administraci jednotlivých částí se dle jednotlivých autorů liší. 

 

V českém prostředí je dispozici příručka k hodnocení Rey-Osterriethovy komplexní figury 

Košče  Nováka (1997), která vychází z klasického přístupu uvedeného v práci A. Reye  

a P. A. Osterrietha – Test de copie d´une figure complexe z roku 1959. Příručka obsahuje 

pokyny k administraci, hodnocení výsledků z hlediska kvantitativní i kvalitativní analýzy  

a interpretace ukazatelů u různých diagnostických skupin (mentální retardace, cerebrální 

léze, děti s poruchami učení, afázie, senilní demence, parkinsonici, schizofrenie). 

Normativní data uvedená v této příručce byla získána na slovenské populaci v roce 1981. 

Pro hodnocení výkonu jsou užívány percentilové hodnoty a pěti bodová stupnice 

analogická se stupnicí školních známek.  

 

K hodnocení výkonu v testu je k dispozici několik skórovacích přístupů. Tyto přístupy lze 

rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. Přičemž přístupy kvantitativní hodnotí přesnost 

kresby a přístupy kvalitativní reflektují proces kresby. Kvalitativní a kvantitativní přístupy 

jsou navzájem komplementární a některé přístupy k hodnocení ROCF při její interpretaci 

vychází z obou zmíněných hledisek. V posledních letech vzniklo několik skórovacích 

systémů, což je na jednu stranu významné a pozitivní z hlediska snižování míry 

subjektivity při posuzování ROCF, na druhou stranu to znesnadňuje přehlednost  

a orientaci ve studiích, které jsou za tímto účelem realizovány. Chceme-li se zajímat  

o aktuální studie, je třeba důkladně znát dostupné skórovací systémy, abychom mohli nad 

jejich výsledky vést odbornou úvahu. Avšak i přes důkladnou znalost těchto systémů 

některé z nich nelze srovnávat. Výběr vhodného skórovacího systému pak závisí na 

vhodně zvoleném cíli – výzkumný či klinický, který je však třeba dále specifikovat. 

Některé skórovací systémy jsou konstruovány pro specifickou diagnostickou skupinu a 

jejich užití na jiné klinické populaci není validní. Dostupné skórovací systémy jsou 

uvedeny v tabulce č. 2 a 4.  
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1.1.6 Administrace   

V českých podmínkách je nejrozšířenější Osterriethův přístup k administraci (1959 in Košč 

 Novák, 1997), který zahrnuje část kopie, ve které má vyšetřovaná osoba překreslit 

prezentovanou komplexní figuru bez upozornění, že ji bude kreslit znovu zpaměti. Po třech 

minutách je administrována okamžitá reprodukce. Drozdová (2005) uvádí přístup Meyerse 

 Meyersové (1995, tamtéž), který zahrnuje i oddálenou reprodukci po třiceti minutách  

a rekognici (znovupoznání jednotlivých prvků figury mezi prvky z alternativní komplexní 

figury Taylora). Stejný přístup k administraci je uveden i v Neuropsychologické baterii 

autorů Preisse et al. (2007). Oddálená reprodukce je popisována i Lezakovou (2004)  

a Mitrushinou et al. (2005).  

 

Ve světovém měřítku administrace testu zahrnuje mnohé možnosti a liší se dle 

jednotlivých autorů skórovacích přístupů i dle individuálních přístupů psychologů 

založených na klinické zkušenosti. Pro správnou interpretaci je však zásadní dodržet 

administraci, která je součástí manuálu obsahujícího normativní data. Variabilita přístupů 

k administraci pak znesnadňuje vzájemné porovnání výsledků jednotlivých studií. Ze 

studie zaměřené na užívání ROCF mezi psychology Knighta et al. (2003a) vyplynulo, že se 

liší administrace jednotlivých částí (kopie, okamžitá reprodukce, oddálená reprodukce)  

i časový interval mezi jejich administrací. Nejvíce zastoupena je administrace kopie, 

okamžité a oddálené reprodukce. Někteří psychologové však užívají jen kopii a oddálenou 

reprodukci, jiní pak pouze kopii a okamžitou reprodukci či pouze kopii. Časový interval 

mezi administrací jednotlivých částí se v klinické praxi u kopie a okamžité reprodukce 

pohybuje v rozmezí 0 sekund – 10 minut. Dle Meyerse (1995b in Knight, 2003c) není ve 

výkonu rozdíl, pokud je okamžitá reprodukce administrována hned nebo až po pěti 

minutách. U okamžité reprodukce a oddálené reprodukce je tento interval 0 minut – 2 

hodiny. Carpenter (1992 in Knight, 2003c) studoval vliv časového intervalu na výkon  

v oddálené reprodukci u zdravých dospělých a nenalezl významné rozdíly v intervalu od 

patnácti minut do jedné hodiny. Dle studie Spreena  Strausse (1991 in Knight, 2003c) 

administrace okamžité reprodukce zvyšuje výkon ve fázi oddálené reprodukce o šest bodů. 

Není-li tedy okamžitá reprodukce administrována, je výkon ve fázi oddálené reprodukce 

nižší. Lezaková (1995 in Knight, 2003c) navrhuje, že v případě absence norem pro 

oddálenou reprodukci lze vycházet z norem pro reprodukci okamžitou, ale pouze za 

předpokladu, že byla administrována okamžitá reprodukce. Korelace mezi okamžitou  
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a oddálenou reprodukcí jsou významné – například dle Meyerse (1995b in Knight, 2003c) 

nabývá korelační koeficient hodnoty r=0,88. Nejčastěji je dle studie Knighta et al. (2003a) 

však zastoupena administrace okamžité reprodukce bezprostředně po dokončení kopie  

a administrace oddálené reprodukce po třiceti minutách.  

  

Původní administrace Osterrietha zahrnuje kopii a okamžitou reprodukci po třech 

minutách. Jako první je administrována kopie. Před vyšetřovanou osobu je položena 

předloha komplexní figury ve formátu A5 a záznamový arch stejného formátu. Klasický 

Reyův pokyn k administraci zahrnuje střídání barevných pastelek, časový interval mezi 

střídáním jednotlivým barev však nespecifikoval (1941 in Košč  Novák, 1997; Knight, 

2003c; Mitrushina et al. 2005). Bernsteinová a Waberová (1996), autorky Vývojového 

systému hodnocení DSS-ROCF doporučují střídání barevných pastelek v  intervalu 

adekvátnímu věku vyšetřovaného dítěte. Později Bernsteinová (2003) připouští i možnou 

změnu v časovém intervalu střídání jednotlivých barev v závislosti na pracovním tempu 

dítěte, tento interval je však třeba zaznamenat a dodržovat jej po celou dobu administrace. 

Střídání pastelek zprostředkovává vizuální záznam postupu vyšetřované osoby a umožňuje 

porozumění stupni organizace prostřednictvím pouhého vizuálního zhodnocení kresby. Čas 

potřebný ke zhotovení kopie je zaznamenáván a slouží k následné interpretaci. Po 

ukončení obkreslování následuje tříminutový interval a instrukce, aby vyšetřovaná osoba 

nakreslila obrázek, který před chvíli obkreslovala. I v této fázi je zaznamenáván čas (Košč 

 Novák; 1997). Hodnocení trvání délky kresby v kombinaci s kvantitativními skóry je 

užitečné při klinickém posouzení výkonu. Český manuál k testu obsahuje průměrné časy 

pro kopii a okamžitou reprodukci pro jednotlivé věkové kategorie. Znalost průměrné délky 

trvání kresby umožňuje srovnání výkonů klinické a intaktní populace i vyloučení 

případného předstírání poškození. Knight (2003c, s. 89) uvádí čtyři kategorie hodnocení 

výkonu z hlediska přesnosti a časového trvání. Pomalá a nepřesná kresba indikuje pomalý 

proces zpracování informací, nepřesnou percepci, slabou organizaci a plánování. Do této 

kategorie často spadají lidé s mentálním postižením. Rychlá a nepřesná kresba je typická 

pro impulzivní projevy v chování se slabou sebekontrolou, dále pro jedince nedostatečně 

motivované k testu, pro jedince v hypomanické fázi či jedince pod vlivem psychofarmak či 

jiných látek. Pomalá a přesná kresba poukazuje na jedince pečlivé, kteří svou práci 

kontrolují nebo jedince obsedantně kompulzivní, u kterých do procesu kopie vstupuje 

úzkost. Dále jedince s omezenou grafomotorikou, ale dobrým procesem zpracování 
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informací a vizuokonstrukčními dovednostmi. Rychlá a přesná kresba reprezentuje výkon 

zdravých jedinců. Rychlost kresby je vývojově podmíněna a s postupujícím věkem se stává 

rychlejší a přesnější.  

 

1.1.7 Standardizace  

V českém manuálu k testu (Košč  Novák, 1997) jsou k dispozici normy z roku 1981 

získané na slovenské populaci. Například pro věkovou kategorii osm let byly normy pro 

část kopie odvozeny od 246 dětí, zatímco pro část okamžité reprodukce na vzorku pouze 

39 dětí. Pro věkovou kategorii 5,6 – 7,5 let a pro dospělé jsou k dispozici původní normy 

z roku 1945. Normy pro věkovou kategorii 15,6 – 17,5 let jsou z roku 1993 a normalizační 

soubor tvoří studenti gymnázia, střední zdravotní školy a střední odborné školy. Normy 

dostupné v českém prostředí jsou tedy poněkud zastaralé (Krčová, 2014b). V rámci 

diplomové práce zpracovala Caltová (2015), Ondřejková (2014) a Šplíchalová (2015) nové 

normy pro osmileté, desetileté a dvanáctileté děti na celkovém souboru N=50 pro danou 

věkovou kategorii. Výkony dětí v rámci zmíněných normativních studií byly srovnány 

s dostupnými normami Košče z roku 1981. Všechny tři zmíněné studie se shodují, že 

normy z roku 1981 současné děti podhodnocují. Současným dětem stačí dle nově 

dostupných norem méně bodů, aby se umístily v lepším percentilovém pořadí.  

 

1.1.8 Kvantitativní hodnocení 

Kvantitativní přístupy jsou založeny na bonifikaci jednotlivých prvků figury z hlediska 

přesnosti vzhledu a jejich umístění. V zahraniční literatuře (Knight, 2003c) je uveden popis 

několika kvantitativních skórovacích přístupů, které se liší především popisem 

jednotlivých elementů kresby a jejich hodnocením. V tabulce 2 je uveden přehled těchto 

přístupů v originálním znění a jejich autoři. V českém prostředí je k dispozici přístup 

Osterriethův (Košč  Novák, 1997) a částečně i přístup Meyerse & Meyerse (1995 in 

Drozdová, 2005), který však není standardizován na českou populaci a aktuálně je pouze 

přeložen.  

 

 

 

 

 



20 

 

Tab. 2 

Přehled kvantitativních přístupů k hodnocení Rey-Osterriethovy komplexní figury 

Autor Název 

 

OSTERRIETH  

 

Original Rey-Osterrieth Scoring systém 

TAYLOR Taylor Explicit Scoring for ROCF 

DENMANN Denman Scoring System (DnSS) 

LORING et al. Quantitative Scoring Guidelines (QSG) 

DULEY et al. Explicit Scoring Criteria for the Rey-Osterrieth 

(ESC) 

MEYERS & MEYERS Rey Complex Figure Test and Recognition Trial 

(RCFT) 

FASTENAU Extended Complex Figure Test (ECFT) 

 

 

Osterriethův systém hodnocení 

Osterriethův systém vychází z předpokladu, že každý z 18cti elementů kresby má stejnou 

hodnotu. Každý prvek figury je posuzován izolovaně dle přesnosti provedení, správnosti 

umístění a grafomotorické kvality. Maximální počet získaných bodů je 36. Přístup je 

dostupný v českém manuálu k testu (Košč  Novák, 1997) a vychází z administrace kopie 

a reprodukce po třech minutách. Dále je hodnocen typ reprodukce z kvalitativního 

hlediska, počet získaných bodů a časové trvání kresby. Pro kvantitativní vyhodnocení 

každého z 18cti prvků kresby slouží následující schéma v tabulce 3 (Osterrieth, 1945, s. 

222 in Košč Novák, 1997, s. 16): 

Tab. 3 

Specifická kritéria pro skórování elementů v komplexní figuře 

 

2 body 

 

element správně umístěný a se správným počtem svých částí a bez 

nápadných grafomotorických nedostatků 

 

 

1 bod  

 

element chybně umístěný nebo neúplný počtem svých částí nebo 

se zjevnými, výraznějšími grafomotorickými nedostatky 

v provedení čar 

 

0,5 bodu 

 

element rozeznatelný, ještě identifikovatelný jeho charakter, 

neadekvátně proveden i umístěn 

 

 

Omezením Osterriethova přístupu je nedostatek explicitních skórovacích kritérií a pravidel. 

Vyhodnocování kresby se tak může snadno stát intuitivním (Knight, 2003c). Systém má ve 
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světě již spíše historickou hodnotu, u nás se však i nadále používá i přes nepřesnost kritérií 

hodnocení (Šamánková  Portešová, 2008).  

 

Údaje o reliabilitě v české příručce k testu chybí. Krčová (2014b) doplňuje údaje ze 

zahraničních zdrojů. Test-retestová reliabilita u různých populačních souborů nabývá 

poměrně vysokých hodnot. Rovněž realiabilita jako shoda posuzovatelů je vysoká, což 

autorku překvapuje, neboť skórovací kritéria ponechávají značný prostor pro subjektivní 

zkreslení. Dodává však, že dostupné zahraniční zdroje neposkytují informace o složitosti 

hodnocených protokolů a zaškolení posuzovatelů. Jsou-li posuzovatelé ze zmíněných studií 

zaškoleni, neodpovídá to zcela realitě, kde zejména v našem prostředí vycházejí 

psychologové při jejím užívání pouze z manuálu. Autorka tedy předpokládá, že reliabilita 

jako shoda posuzovatelů v případě hodnocení na základě českého manuálu je nižší. Rovněž 

informace o validitě nejsou v české příručce uvedeny. Lze o ní usuzovat prostřednictvím 

popisu jednotlivých duševních poruch (mentální retardace, afázie, schizofrenie, cerebrální 

léze, poruchy učení). 

 

Tab. 4 

Přehled kvalitativních přístupů k hodnocení Rey-Osterriethovy komplexní figury 
 

Autor Název 

 

OSTERRIETH  

 

Typologie kresebných postupů (I – VII) 

VISSER Visser Complex Figure Test (VCFT) 

BENNETT-LEVY  Bennett-Levy Copying Strategy Scoring Systém 

LORING et al. Qualitative Error Scoring Systém (QESS)  

BACHTLES et al.  Complex Figure Qualitative rating System (QRS) 

SHORR et al. Perceptual Cluster Index  

HAMBY et al.  Complex Figure Organizational Quality Scoring 

System (OQSS) 

 

BERNSTEIN, WABER Developmental Scoring systém for the Rey-

Osterrieth Complex Figure (DSS – ROCF) 

STERN et al. Boston Qualitative Scoring System (BQSS) 

LOTT et al. Rey-O Organizational Scoring system (R-OOSS) 

SAVAGE et al.  Organizational Strategy Score 

KIXMILLER et al.  Organizational Scoring systém for Amnesics  

ANDERSON et al. The Rey Complex Figure Organizational Strategy 

Score (RCF-OSS) 
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1.1.9  Kvalitativní hodnocení   

Kvalitativní přístupy k hodnocení ROCF jsou zaměřeny na procesuální hledisko kresby na 

kontinuu organizace - dezorganizace. Přináší informace o zvolené organizační strategii, 

která se vztahuje k neurokognitivní a vývojové úrovni. Rozvoj kvalitativních přístupů 

k hodnocení vychází z potřeby definice proměnných determinujících konstrukční proces 

během fáze kopie. Konstrukční proces v kopii strukturuje kódování a uchovávání figury 

v paměti (Knight, 2003c). V tabulce 4 je uveden výčet kvalitativních přístupů. Pro účely 

práce bude pozornost věnována jen vybraným přístupům.  

 

1.1.10 Typologie kresebných postupů dle Osterrietha  

Původní Osterriethův standardizační soubor čítal 295 osob od čtyř let do dospělosti. 

Výzkumný soubor byl rozdělen do třinácti věkových skupin – 10 dětí ve věkové kategorii 

4 roky 0 měsíců až 4 roky 11 měsíců; 20 až 22 dětí pro každou další věkovou kategorii po 

roce až do 15 let 11 měsíců; poslední kategorii tvořilo 60 osob ve věku 16 – 60 let. Na 

základě výsledků výzkumu (Osterrieth, 1944 in Cripe, 2003) byly popsány dnes již 

klasické typy reprodukcí I. – VII. Popis jednotlivých typů je uveden v tabulce č. 5. 

 

V rámci výzkumu kognitivních, sociálních a emočních charakteristik nadaných dětí 

s handicapem v oblasti čtenářských dovedností autorek Šámánkové a Portešové (2008) byl 

realizován výzkum způsobu řešení ROCF u dospívajících z neklinické populace. Typologii 

kresebných postupů popsala v rámci diplomové práce Šamánková (2006). Studie byla 

provedena na souboru 89 dětí (50 chlapců, 39 dívek) ve věku 13,5 – 15,5 let. V souboru se 

vyskytovaly kresebné strategie typu I., II., III. a IV. Krčová (2014a) ve své diplomové 

práci doplňuje uvedenou typologii o propracování podtypů III. kresebné strategie. Autorky 

původní Osterriethovy kresebné typy na základně výzkumných zjištění rozšiřují o dílčí 

podtypy. Popis jednotlivých podtypů vychází z provedení první linie kresby coby aspektu, 

jež udává kvalitu provedení celé figury a tedy i její vývojovou úroveň. U každého podtypu 

je přehledně uvedeno pořadí zakreslených elementů, tzn. kresebný postup. Typologie 

Šamánkové (2006) a Krčové (2014a) je podrobně uvedena v empirické části práce, neboť 

je podkladem její obsahové části.  
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1.1.11 Vývojový systém hodnocení DSS - ROCF 

Vývojový systém hodnocení pro ROCF Developmental Scoring system for the Rey-

Osterrieth Complex Figure, (dále v textu jen DSS-ROCF) je výzkumnou prací Jane 

Holmes Bernstein a Deborah Waber (1985; 1986). K zájmu o dětskou produkci v testu 

vedla autorky klinická zkušenost s výkonem dospělých jedinců s poškozením mozku, 

jejichž kresba figury byla podobná kresbě děti se specifickou poruchou učení. Po srovnání 

stylu kresby dětí a dospělých byla zjištěna odlišná percepce figury. Dětská kresba navíc 

obsahovala podstatné množství zkreslení. Základní otázka tedy vznikla nad tím, nakolik je 

výkon dětí indikací neurologické patologie a nakolik může naznačovat normální 

vývojovou tendenci (Bernstein & Waber, 1996; Bernstein, 2003).  

 

DSS-ROCF poskytuje objektivní hodnocení výkonu dítěte ve vývojovém kontextu. Určuje 

rozsah výkonu odpovídajícímu chronologickému věku a rozsah, ve kterém by se mohl lišit 

od normálního vývoje. Výkon v testu je hodnocen kvantitativně a kvalitativně. Objektivní 

a klinický přístup jsou navzájem komplementární. DSS-ROCF je přístupem 

interpretativním. Je založen na individuálním hodnocení dětského postupu. Umožňuje 

vytváření hypotéz o problémech dítěte a jeho kognitivní kapacitě. Vychází z pozorování 

dítěte v testové situaci společně s jeho kvantitativním výkonem a stylistickým přístupem ke 

kresbě v interakci s funkcí centrální nervové soustavy, kontextem dítěte a jeho vývojovou 

úrovní. Na základě analýzy lze pak stanovit vhodné psychologicko-diagnostické hypotézy, 

které je možné ověřit pomocí dalších psychologických metod (Bernstein & Waber, 1996).  

 

Administrace  

V přístupu DSS-ROCF jsou administrovány tři části, tj. kopie, okamžitá reprodukce  

a oddálená reprodukce. Administrace komplexní figury v rámci přístupu DSS-ROCF je 

v mnoha ohledech totožná s pokyny Osterrietha. Před dítě je položena podnětová karta 

velikosti A5 ve správné orientaci a záznamový arch. Dítě je vyzváno, aby nakreslilo stejný 

vzor, jaký je na podnětovém materiálu. Manuál dovoluje dítě povzbudit, pokud je na 

začátku nejisté („Kde myslíš, že by bylo dobré začít? Se kterou částí vzoru myslíš, že 

začneš?“). Vyšetřované dítě není upozorněno, že bude figuru kreslit zpaměti. 

K efektivnímu zhodnocení vývojové úrovně dítěte je doporučeno střídání barevných 

pastelek, přičemž čas střídání je závislý na věku dítěte a to následujícím způsobem: 5 – 7 

let 60 sekund, 8 – 11 let 45 sekund, 12 – 14 let 30 sekund (Bernstein & Waber, 1996). 

Délku změny pastelek je povoleno upravovat v závislosti na dispozicích dítěte. Změna 
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tohoto nastavení může být klinicky významná. Tento interval střídání však musí být 

zachován v průběhu celého testování. (Bernstein, 2003).  

 

Po dokončení kopie je tato odejmuta společně s podnětovým materiálem. Ihned je před dítě 

položen nový záznamový arch a je administrována okamžitá reprodukce. Pro oddálenou  

a okamžitou reprodukci není vyžadováno střídání pastelek. Mezi okamžitou a oddálenou 

reprodukcí autorky doporučují administraci verbálních testů, aby nedošlo ke kognitivní 

interferenci. Po několika verbálních úkolech v délce 15 – 20 minut a bez předchozího 

varování je předložen před dítě nový záznamový arch a je administrována oddálená 

reprodukce.  

 

Hodnocení  

Autorky upozorňují, že DSS – ROCF nemůže být užíván izolovaně, ale jako součást 

testové baterie. Klinická aplikace vyžaduje administraci všech tří částí, tj. kopie, okamžité 

reprodukce a oddálené reprodukce. Kopie figury poskytuje informace o percepčních  

a organizačních procesech. Rozhodující částí interpretace je zhodnocení podmínek 

vybavení v části okamžité a oddálené reprodukce. DSS – ROCF vychází ze čtyř parametrů 

měření výkonu, tj. Organizace, Styl, Přesnost a Chyby (Bernstein & Waber, 1996). O 

přístupu k hodnocení podrobně pojednává kapitola 1.3.3 Vývojový systém hodnocení 

DSS-ROCF.  

 

Psychometrické charakteristiky 

DSS – ROCF poskytuje informace o reliabilitě i validitě metody. Reliabilita byla 

hodnocena v rámci normativní studie (Waber & Holmes, 1985; 1986). Pro kopii je 

reliabilita 0,95, pro reprodukci 0,94. V případě hodnocení Stylu je reliabilita v kopii 0,88 a 

pro fázi reprodukce 0,87. Reliabilita jako shoda posuzovatelů se pohybovala mezi 0,91 a 

0,96. Test-retestová reliabilita není dle autorek u testu tohoto typu vhodná, neboť zde 

primární úlohu hraje efekt novosti, který nelze při opětovné administraci testu zaručit. 

Validita byla ověřována pomocí validizačních studií na klinické populaci dětí se 

specifickými poruchami učení, syndromem ADD/ADHD, poruchou sluchu, u předčasně 

narozených dětí, dále pak u dětí s vývojovou poruchou a poraněním hlavy (Bernstein & 

Waber, 1996).  
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1.2 Psychické determinanty výkonu v testu ROCF 

V kapitole budou popsány psychické determinanty výkonu v testu ROCF u dětí 

s přihlédnutím k jejich vývojové dynamice. Dle Piageta  Inhelderové (2010) je duševní 

růst ovlivněn zráním a učením. Ten začíná již v prenatálním období. Dítě se rodí na svět 

predisponováno ke specifické interakci s ním. Přes proces postupné decentrace od 

vlastních somatických prožitků vnímá svět v celé jeho komplexitě přes schopnost 

konzervace (pochopení trvalosti a neměnnosti objektů), reverzibility (vratnosti nejprve 

konkrétní, později i abstraktní) až po reciprocitu (oboustrannost). McDonald  Stuart-

Hamilton (2003 in Thorová, 2015) poukazují na limity Piagetovy teorie, která je příliš 

biologizující a opomíjí ve vývoji faktory sociální, jakož i další kognitivní faktory, jako je 

motivace nebo paměť. I přesto je Piagetova teorie v oblasti vývoje myšlení dítěte jedinečná 

a zatím nepřekonaná. Kognitivisticky orientované vývojové teorie popisují, jak se mentální 

schopnosti konstituují a mění v závislosti na fyziologické zralosti dítěte. Vývoj je v tomto 

pojetí vnímán jako interakce mezi procesem zrání a učení (Sternberg, 2002). Kognitivní 

vývoj není lineární: „Vztah mezi mozkem a chováním ve vývoji není statický ani 

modulární tak jako v případě dospělých. Děti jsou neodmyslitelně dynamické, mají 

proměnlivé projevy vzhledem ke zrání specifických mozkových systémů a dětský rapidně 

expandující repertoár chování a interakcí mezi nimi.“ (Waber & Holmes, 1996, s. 49).  

 

1.2.1 Myšlení 

V předškolní období je myšlení dítěte označované jako názorné, předoperační nebo 

prelogické. Opírá se o smyslové vnímání. Umožňuje kategorizovat, uvědomit si důležité 

vlastnosti předmětu, tvořit a užívat pojmy. V myšlenkovém procesu se objevuje typické 

chyby v úsudku (egocentrismus, centrace, neschopnost deduktivní logiky). Symbolické 

myšlení umožnuje dítěti hru s fantazijními obsahy, rozvíjí se schopnost zobecňování. Děti 

dovedou skládat stavebnice dle konstrukčního vizuálního návodu (Thorová, 2015).  

 

V období mladšího školního věku dítě opouští prelogické myšlení, které bylo ovládáno 

aktuálními potřebami, pocity, egocentrismem a fantazií (Vágnerová, 2012). Piaget  

 Inhelderová (2010) nazývají toto období fází konkrétních logických operací, které 

vymezují mezi šestý a dvanáctý rok. Myšlení dítěte je vázáno na realitu a konkrétní 

situace. Dítě je schopno uvažovat i o předmětech a jevech, které nejsou aktuálně přítomny. 

V myšlení dochází k jistým výkyvům a výkon dítěte pak může oscilovat mezi 
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prelogickými a intuitivnějšími způsoby uvažování a to zejména v zátěžových a nových 

situacích a mezi formami více rozvinutými (Vágnerová, 2012). Myšlení se přestává opírat 

výhradně o vlastní zkušenost a dítě začíná logicky uvažovat o konkrétních fyzických 

objektech. Dítě chápe reverzibilitu (vratnost) akce. Uvědomuje si, že proces lze vrátit na 

začátek a opakovat jej. Tato schopnost se uplatňuje zejména při řešení problémů. Dítě 

rozumí i principu konzervace, tedy stálosti některých vlastností jevů (váha, množství) i za 

předpokladu změny vzhledu. Vývoj této schopnosti je však pomalý a děti jej dosahují 

individuálně mezi pátým a osmým rokem. V osmi letech je dítě obecně schopno 

konzervovat délku a objem tekutin. Teprve později kolem devátého roku konzervuje váhu 

a až kolem jedenáctého roku plochu. Dítě dokáže klasifikovat předměty a třídit je do 

kategorií. Rozvíjí se schopnost induktivní logiky. Mezi osmým a desátým rokem řeší 

sylogismy konkrétní povahy, řadí předměty a chápe logické posloupnosti dle dané 

vlastnosti (Thorová, 2015). Dle Brunera (1966 in Thorová, 2015) dítě od sedmi let věku 

více využívá abstraktní způsob reprezentace reality. Začíná do paměti ukládat verbální  

a numerické informace a rozumět matematickým symbolům. Také chápe pojmy a jejich 

obecnost a existenci tříd a kategorií. Zvažuje v mysli různé alternativy, aniž by mělo 

k dispozici obrázky nebo konkrétní zkušenost. Schopnost zvažovat v mysli různé 

alternativy řešení problému umožňuje dítěti uspět v konstrukčním úkolu typu ROCF. 

Proces kresby je ovlivňován právě abstraktním způsobem reprezentace reality, kde dítě 

zvažuje optimální postup kresby a plánuje jednotlivé kroky. Na výkon v testu má vliv 

intelektová kapacita dítěte a jeho vývojová úroveň.  

 

Dle Bernsteinové  Waberové (1996) se ROCF užívá od pěti let. Manuál Košče  Nováka 

(1997) uvádí použití od 5,6 let, Osterieth provedl normalizační studii u dětí od čtyř let 

(Osterrieth, 1944 in Cripe, 2003). 

 

1.2.2 Metakognice  

Metakognicí rozumíme znalost a zkušenost s kognitivními funkcemi, schopnost o nich 

uvažovat a hodnotit je. Jde o jisté poznání toho, jak poznáváme (Hartl, 2009). Dítě 

mladšího školního věku nedokáže adekvátně posoudit vlastní schopnosti a výkony. 

Mladším dětem prozatím chybí dostatečně rozvinuté metakognitivní schopnosti, což vede 

k závěru, že na výkon v dětských paměťových testech má vliv věk (Sternberg, 2002). 

Appelová (1972 in Sternberg, 2002) provedla experiment s dětmi z prvního a pátého 
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ročníku. Cílem experimentu bylo zhodnocení metakognitivních schopností u dětí mladšího 

a středního školního věku. Dětem ukázala patnáct barevných obrázků běžných předmětů. 

První skupina si měla obrázky pouze prohlédnout, druhá skupina si měla obrázky  

i zapamatovat s tím, že na jejich názvy bude později test. Výkony dětí mladších, které si 

měly obrázky zapamatovat s výkony stejně starých dětí, které si je měly pouze 

prohlédnout, byly téměř srovnatelné. Jen velmi malá část takto starých dětí si uvědomila, 

že pokud se mají předkládané obrázky naučit, měly by si je opakovat nahlas. Rozdíl mezi 

oběma skupinami starších dětí byl významnější. Hlavní rozdíl mezi pamětí mladších  

a starších dětí spočívá v tom, že děti starší si uvědomují, že aby byly informace uloženy do 

paměti, musí se opakovat (Flavell  Wellman, 1997 in Sternberg; 2002). Říčan  

 Krejčířová (2006) uvádí, že mezi šestým a sedmým rokem děti začínají vytvářet 

paměťové strategie – zejména opakování. Vývoj metakognitivních strategií je dokončen 

mezi jedenáctým a dvanáctým rokem (Flavell, 1975 in Schneider & Bjorklund, 1998). Jiné 

studie poukazují na skutečnost, že u některých adolescentů či dospělých jsou tyto strategie 

rozvinuté nedostatečně (Schneider & Pressley, 1997 in Schneider & Bjorklund, 1998).  

O úrovni metakognitivních strategiích v testu ROCF vypovídá oddálená reprodukce 

(Bernstein & Waber, 1996).  

 

1.2.3 Exekutivní funkce  

Definic exekutivních funkcí existuje celá řada a prozatím neexistuje mezi autory úplná 

shoda. Můžeme se setkat s definicemi, které představují exekutivní funkce jako soubor 

kognitivních funkcí – plánování, tvorba analogií, řešení problémů, respekt k pravidlům 

sociálního chování, umisťování událostí v čase a prostoru, ukládání, zpracování a vyvolání 

informace z pracovní paměti. Jiné definice staví na předpokladu komplexu složek, který 

zajišťuje samostatné a účelné jednání člověka. Předmětem výzkumů je stavba, funkce, 

význam a vztahy frontálních laloků a jejich vazba na exekutivní funkce (Orel  Procházka, 

2017). Parkins (1998 in Kulišťák, 2003) upozorňuje, že na základě studia 

neuropsychologických a neuroradiologických dokladů nejsou žádné lokalizační důkazy  

o existenci centrální exekutivy. Namísto toho byl nalezen vzorec rozsáhlé heterogenity 

v různých exekutivních úlohách spojených s odlišným nervovým substrátem. Autor 

navrhuje odmítnout myšlenku centrální exekutivy a také testy, které udávají schopnost 

měřit exekutivní funkce. Tyto pak mohou exekutivní funkce hodnotit spíše kvalitativně než 

se domnívat, že sytí jednotnou dimenzi exekutivních funkcí. Groth-Marnat (2003) definuje 
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exekutivní funkce jako schopnost efektivně regulovat a řídit vlastní chování. Dále 

doplňuje, že exekutivní funkce mohou být poškozeny, ale funkce kognitivní mohou zůstat 

intaktní. Richards (2005) exekutivní funkce popisuje jako psychickou aktivitu, která 

kontroluje chování, rozděluje kognitivní zdroje, hodnotí chování a usměrňuje aktivitu tak, 

aby byla cílená a plánovaná. Jedním z důležitých aspektů exekutivních funkcí je 

rozdělování pozornosti v souladu se zájmy a plány jedince. Pennington  Ozonoff (1996 

in Henry & Battenay, 2010) rozdělují exekutivní funkce na plánování, pracovní paměť, 

řešení problémů, sebeřízení, mentální flexibilitu, plynulost a inhibici. 

 

Dle Lezakové (1995 in Preiss et al. 1998) mají exekutivní funkce čtyři složky:  

1. Vůli, jež se vztahuje k uvědomění si vlastní osoby, zdravotního stavu  

a sociálního okolí. Je ověřována klinickým rozhovorem. 

2. Plánování, kde je hodnocen postup dle plánu. Je používána řada 

standardizovaných zkoušek – např. Kostky z Wechslerova souboru nebo Rey-

Osterriethova komplexní figura. Plánování je složitý proces vyžadující 

schopnost flexibilně reagovat, vytvářet alternativy a ovládat vlastní impulsivitu.  

3. Účelné jednání neboli cílené jednání, které je posuzováno sledováním průběhu 

výkonu. 

4. Úspěšný výkon, který má předpokládaný efekt a je posuzován dosažený cíl.  

Na exekutivní funkce můžeme pohlížet z hlediska komplexnosti exekutivních procesů  

a exekutivní regulační úrovně (Orel  Procházka, 2017). Předpokladem efektivní činnosti 

jsou tzv. bazální regulační exekutivní procesy, mezi které řadíme pracovní paměť, iniciaci, 

flexibilitu a inhibici konání. Pracovní paměť umožňuje udržet významné aktuální 

informace při současném vykonávání jiných činností. Nenarušená schopnost pracovní 

paměti zahrnuje schopnost obnovit informace z dlouhodobé paměti. Můžeme ji přirovnat  

k „desce pracovního stolu“, kde je přítomno pouze to, co je aktuálně potřebné k řešení 

problému. Iniciace konání je vymezena vlastní potřebou k aktivitě a motivaci. Flexibilita 

konání je schopnost udržet zaměření pozornosti a jednání určitým směrem. Inhibice konání 

souvisí se stabilitou a koncentrací pozornosti, potlačením automatizovaných a nežádoucích 

reakcí. Komplexní regulační exekutivní procesy vychází z kombinací bazálních 

regulačních exekutivních procesů. Tyto procesy kontrolují průběh činnosti, třídí  

a organizují paměťový materiál, regulují aktivaci jedince, zprostředkovávají zaměření 
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pozornosti a generují nové strategie. Řadíme mezi ně monitoring, řešení problémů, 

plánování, organizaci průběhu konání, rozdělení pozornosti a strategie kódování  

a vybavení. Monitoring je sledování vlastních kognitivních úkonů. V případě poškození 

tohoto procesu jedinci nedokážou registrovat vlastní chyby. I při opakovaných pokusech 

mají potíž v dosažení správného výsledku. Při sledování procesu obkreslování ROCF lze 

sledovat právě zmíněné přehlížení vlastních chyb. Vyšetřovaná osoba v tomto kontextu 

svou chybu neopraví, neboť ji nereflektuje. Řešení problémů je založeno na schopnosti 

indukce. Oproti běžnému komplexnímu světu mají úlohy předkládané v testové situaci 

jasnou strukturu. Potíže v oblasti řešení problémů se objevují především tehdy, je-li jedinec 

konfrontován se zcela neznámou úlohou. Mezi takové úlohy se řadí situace každodenního 

života, které vyžadují hledání kreativních řešení, nápaditost a improvizaci. ROCF situaci 

lze definovat jako problém, který je třeba vyřešit. Zdárné vyřešení tohoto komplexního 

nového úkolu vyžaduje kreativní řešení i improvizaci, neboť dítě se ocitlo v tomto typu 

úkolu poprvé a nemůže využít svou předchozí zkušenost. Zejména v části okamžité 

reprodukce, kde není k dispozici předloha figury, je nárok na řešení problému nejvyšší. 

Plánování je schopnost myšlenkové anticipace důsledků jednotlivých kroků k dosažení 

stanoveného cíle. Pokud má být komplexní figura co nejpřesněji provedena, je třeba 

anticipovat provedení jednotlivých linií, které mají přímý vliv na dobré provedení kresby 

s požadavkem na přesnost a správnost umístění. Nepoužije-li vyšetřovaná osoba správný 

postup, je výsledná kresba tímto ovlivněna. Například nejracionálnější kresebná strategie 

zahrnuje dle Šamánkové (2006) jako první kresbu základního obdélníku, po které 

následuje zakreslení diagonál a vnitřního kříže. Pokud vyšetřovaná osoba pokračuje po 

zakreslení základního obdélníku vnitřním křížem a poté zakreslí diagonály, stává se kresba 

méně přesnou. Organizace průběhu konání zajišťuje efektivní kombinaci možností řešení 

konkrétního problému, plánování a vyhodnocení konání. Rozdělení pozornosti umožňuje 

vnímat více objektů, situací a procesů najednou. V testu ROCF je třeba vnímat prostorové 

vztahy a konfiguraci jednotlivých elementů figury zároveň s jeho grafickým provedením, 

tedy vizuomotorickou koordinací. Strategie kódování jsou založeny na předpokladu, že 

frontální kůra se podílí na spojování obsahů pracovní paměti se sémantickými znaky. 

Tento systém napomáhá při jejich vybavování. Bylo prokázáno, že strategie kresby ve fázi 

kopie má vztah s vybavením z paměti ve fázi okamžité reprodukce, tzn. čím racionálnější 

organizační strategie v kopii, tím lepší výbavnost v reprodukci (Akshoomoff & Stiles, 

1995b; Knight, 2003c). Mimo zmíněné kognitivní procesy s exekutivními funkcemi 



30 

 

souvisí také regulace aktivity, emocionality a sociální regulace. Narušení těchto procesů 

souvisí se změnou aktivity při narušení inhibičních kontrolních mechanismů nebo jako 

snížení aktivity (apatie, abulie). Dále jako narušení afektivní kontroly (inadekvátní euforie, 

afektivní labilita) a poruchy rozhodování (impulzivita). V případě narušení sociální 

regulace jako ztráta sociálních zábran či tendencí k izolaci (Orel, Procházka, 2017).  

 

Exekutivní funkce se rozvíjí od osmnáctého měsíce věku dítěte do adolescence (Richards, 

2005; Hughes, 2005). Dle Fustera (2002) jejich vývoj koreluje se zráním prefrontální kůry 

mozkové. K největšímu rozvoji dochází mezi devátým a třináctým rokem. Welsh et al. 

(1991) rozděluje vývoj exekutivních funkcí do tří oblastí. Kolem šestého roku dítě dokáže 

odolávat rušivým vlivům. Schopnost testovat hypotézy a utlumovat impulzivní chování se 

objevuje kolem desátého roku. Až kolem dvanáctého roku se objevuje schopnost plánovat. 

Hughes (2005) doplňuje, že exekutivní funkce má vliv i na další kognitivní funkce jako 

například rozvoj řeči, kdy je například rozvoj slovní zásoby predikován individuálními 

rozdíly v pracovní paměti.  

1.2.4 Paměť  

Paměť lze rozdělit na paměť pracovní, deklarativní a autobiografickou. Deklarativní paměť 

je paměť pro fakta a události. Autobiografická paměť zahrnuje osobní události v čase  

a prostoru (Koukolík, 2002). Pro účely práce uvádím podrobnější popis paměti pracovní, 

která má vliv na výkon v testu ROCF. 

 

Z neuropsychologického hlediska má pracovní paměť tři složky – fonologickou smyčku, 

vizuospaciální náčrtník a centrální řídící složku (Baddeley, 1996; 2003 in Koukolík, 2002; 

Baddeley  Hitch, 1974 in Kulišťák, 2003; Orel  Procházka, 2017). Fonologická smyčka 

ukládá zvukové verbální a neverbální informace, které se během dvou až tří sekund 

ztrácejí, pokud nejsou opakovány. Například pro vývoj řeči je funkce fonologické smyčky 

nezbytným předpokladem. Dle zobrazovacích metod je činnost fonologicko-artikulační 

smyčky spjatá s aktivací levostranné kůry v okolí Sylviovy rýhy, aktivací Brockovy oblasti 

a levostranné premotorické kůry. Funkcí vizuospaciálního náčrtníku neboli zrakově-

prostorového záznamníku je uchování vizuálního materiálu po krátkou dobu. Je popisován 

jako tabulka, na kterou se křídou napíší data, která jsou po krátké době smazána, čímž se 

uvolní zápis dat jiných. Na jeho činnosti se podílí kůra temenních a čelních laloků  

a zraková kůra laloků týlních. Centrální řídící složka se podílí na zpracovávání a integraci 
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různých druhů informací (zrakové, sluchové, somatosenzorické). Tyto informace následně 

propojuje s dlouhodobou pamětí. Je odpovědná za výběr strategie a plánování postupu při 

řešení určitého problému. Souvisí s dorzolaterální a přední částí prefrontální kůry. Pro 

interpretaci výkonu v testu ROCF je zajímavým modelem zrakově-prostorový záznamník, 

který může být narušen samostatně za předpokladu zachování funkčnosti fonologické 

smyčky. Zrakově-prostorový záznamník má složku zrakovou, která pracuje s barvou  

a tvarem a složku prostorovou, pracující s lokalizací objektu (Baddeley  Hitch, 1974 in 

Kulišťák, 2003). Z anatomického hlediska se jedná o funkci více mozkových oblastí. 

Zrakové kódování lze lokalizovat v oboustranných okcipitálních komponentách, zatímco 

prostorové reprezentace v oblastech parietálních (Farah, 1988 in Kulišťák, 2003). Na 

základě uvedeného modelu lze při stanovování hypotéz při vyšetření dítěte pomocí testu 

ROCF diferenciálně diagnosticky zhodnotit oslabení funkce zrakově-prostorového 

záznamníku jako funkci pracovní paměti. Fonologická složka může být hodnocena 

prostřednictvím subtestu Opakování čísel pozpátku z Wechslerova inteligenčního souboru 

pro děti.   

 

Pracovní paměť funkčně vyzrává. Její vývoj je ovlivněn rozvojem řeči, o kterou může dítě 

opírat systém slovních výpovědí. Zlepšování paměti je ovlivněno rovněž zvyšováním 

znalostí, do nichž se nové lépe integrují a lze je pak snadněji reprodukovat (Langmeier  

 Krejčířová, 2006). Dle Siegera (1998; 2003 in Vágnerová  Klégrová; 2008, s. 239) lze 

sledovat vývoj paměti ve třech oblastech, kterými jsou: „zvýšená kapacita paměti  

a rychlost zpracování informací, osvojení paměťových strategií a jejich efektivnější  

a flexibilnější využívání a rozvoj metapaměti“. Metapaměť zahrnuje znalosti a zkušenosti 

se zapamatováním a schopnost paměť hodnotit, což výrazně ovlivňuje užívání paměťových 

strategií při řešení různých typů paměťových úloh (Vágnerová, 2012). Znalost 

paměťových postupů a schopnost jejich aplikace se s postupem věku zvyšuje (Sternberg, 

2002). Osmileté děti chápou základní mechanismus paměti – tedy že paměť je zásobníkem 

informací a začínají chápat, že opakování a čas věnovaný učení zvyšuje jejich 

zapamatování. Takto staré dítě však nepozná, kdy je naučené, tedy kdy látku ovládá. 

Uvědomuje si však, že ostatní si nemusí pamatovat kvantitativně stejně jako ono samo. 

Stále neovládá strategie učení a neumí je efektivně používat, tato schopnost objevuje až 

kolem jedenáctého roku (Vágnerová, 2012). Flavell (1975 in Schneider & Bjorklund, 

1998) zmiňuje, že malé děti se zřídka dostávají do situace, kdy si mají záměrně něco 
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zapamatovat. Tato změna nastává až s nástupem do školy, kde je dítě neustále 

konfrontováno s paměťovými úkoly. Tyto úkoly mu pak pomáhají odkrývat výhody 

paměťových strategií a podporují rozvoj metapaměti. Děti ve věku osm až dvanáct let 

zvládají úlohy náročné na pracovní paměť hůře a to zejména v manipulaci s daty, které je 

třeba uchovat v paměti. Autoři se shodují, že až do devátého či desátého roku nemá dítě 

dostatečnou kapacitu pracovní paměti (Sieger et al., 2003 in Vágnerová  Klégrová; 2008; 

Crone et al., 2006 in Vágnerová, 2012). Funkční nevyzrálost je spojena s nedostatečnou 

aktivací určitých oblastní prefrontální kůry. Úroveň pracovní paměti je předpokladem 

školního výkonu. Její kapacitu lze měřit počtem písmen, který si je dítě schopno 

zapamatovat. Ve věku osmi let jich dítě zvládne v paměti udržet pět. Fungování pracovní 

paměti je významně ovlivněno také pozorností. Ta se pak projevuje jako schopnost 

pracovní paměť selektivně aktivizovat či tlumit (Vágnerová, Klégrová, 2008).  

 

Paměť lze dělit na verbální a neverbální čili vizuoprostorovou, přičemž každý ze 

subsystémů paměti má odlišnou anatomickou strukturu (Groth-Marnat; 2003). 

Vizuoprostorová paměť se vyvíjí dříve a je lepší než paměť verbální (Schneider  

& Bjorklund; 1998). Vágnerová  Klégrová (2008) hovoří o paměti vizuální, která je pro 

školní dítě zásadní, neboť se uplatňuje především při opisování či obkreslování z tabule. 

Mezi pátým a sedmým rokem činí kapacita vizuální paměti 4 – 5 prvků. Schopnost 

zpracování složitých zadání a kombinace více operací se rozvíjí mezi devátým a desátým 

rokem věku dítěte. Mezi šestým a dvanáctým rokem se zlepšuje rychlost zpracování 

informací i čas potřebný k zapamatování. ROCF umožňuje hodnotit vizuoprostorovou 

paměť v části okamžité a oddálené reprodukce. 

 

Významný je vztah mezi pamětí a pozorností. Pozornost je jistým předpokladem učení  

a tedy i paměti, neboť procesy paměti a učení jsou komplexní. Dítě, které je snadno 

vyrušitelné se není schopno efektivně učit a relevantně vybavovat z paměti (Richards, 

2005). Neméně zajímavý je i vztah paměti, inteligenčního kvocientu a úrovně školních 

dovedností. Na základě provedených studií (Borkowski & Peck, 1986; Bray & Turner, 

1986 in Schneider & Bjorklund; 1998) si děti s vyšší naměřenou hodnotou IQ pamatují 

lépe než děti s nižším IQ. Podobně děti s nižší úrovní školních dovedností (například slabí 

čtenáři) si pamatují méně než děti bez těchto nedostatků (Bauer, 1979; Worden, 1983; 

tamtéž). 

 



33 

 

1.2.5 Pozornost  

Pozornost je nástroj aktivního zpracování omezeného množství informací z obrovské 

zásoby údajů v dlouhodobé paměti, informací dopadajících na smyslové systémy  

a informací pocházející z dalších kognitivních procesů (Sternberg, 2002). 

Z neurofyziologického pohledu není pozornost funkcí konkrétní oblasti mozku, ale ani 

souhrnnou funkcí mozku jako celku. Neuroanatomickým substrátem jednoho z jejích 

významných aspektů – bdělosti – je retikulární formace mozkového kmene (Moruzzi  

 Magoun, 1949 in Kulišťák, 2003).  

 

Richards (2005) pojímá pozornost z vývojového hlediska jako separátní kognitivní proces, 

který se vyvíjí nezávisle na ostatních mechanismech. Vývoj pozornosti je obvykle 

spojován s vývojem určitých mozkových částí, zejména prefrontální oblastí. Pozornost 

jako psychická funkce je integrální součástí funkce exekutivní. Vágnerová  Klégrová 

(2008) zmiňují, že pozornost se zlepšuje učením a ovlivňuje ji zkušenost. Na začátku 

období školní docházky se zlepšuje schopnost koncentrace pozornosti, děti ve věku šest až 

sedm let se soustředí kolem 10 – 12 minut, mezi osmým a devátým rokem se tento interval 

prodlužuje na 15 – 20 minut a děti od deseti let koncentrují pozornost v délce 20 – 30 

minut (Čačka, 2000). Kolem osmého roku se rozvíjí selektivita pozornosti, dítě umí rozlišit 

podstatné od nepodstatného. Flexibilita pozornosti dozrává až kolem devátého či desátého 

roku, to znamená, že až později je dítě schopno pozornost přesouvat. Děti mladší jsou 

schopny lepší koncentrace pozornosti na vizuální než na auditivní podněty. Tato schopnost 

koncentrace se zlepšuje mezi osmým a jedenáctým rokem. Koncentrace na vizuální 

podněty dosahuje dospělé úrovně již v jedenácti letech, oproti tomu koncentrace na 

auditivní podněty až ve třinácti letech (Mirsky  Duncan, 2004 in Vágnerová  Klégrová; 

2008).  

 

Z fyziologického hlediska je pozornost velmi citlivým ukazatelem funkčního stavu mozku. 

Její kvalita závisí na zralosti a integraci funkcí mnoha různých oblastí mozku, na 

koordinovanosti jejich aktivace a inhibice. Úroveň pozornosti je ovlivněna interakcí 

několika mozkových center, z nichž jedno může tlumit či posilovat aktivitu jiného (Siegler, 

1998, Sternberg, 1999 in Nakonečný, 1998). 

  

Příčiny poruch pozornosti mohou být genetické i exogenní. Mohou se projevit na úrovni 

neurotransmiterů nebo jako strukturálně-funkční změny mozku. Především se jedná  
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o postižení fronto-striatového funkčního systému, o asymetrii v oblasti bazálních ganglií, 

kůry čelního laloku a mozečku Z exogenních faktorů se může jednat o negativní působení 

rodinného prostředí, tj. rodinná dysharmonie, konfliktní vztah mezi rodiči, nebo rodičů 

k dětem (Koukolík, 2000 in Svoboda et al., 2009). Kvalitu pozornosti ovlivňuje celá řada 

kognitivních procesů – zpracování informací, zapamatování a opětovné vybavení z paměti. 

Souvisí s koordinací a integrací funkčních systémů centrální nervové soustavy. Pozornost 

je tedy determinována koordinací a integrací zmíněných funkčních systémů mozku. 

Z tohoto důvodu je pozornost citlivá a zátěžové vlivy (Vágnerová, 2002).  

 

1.2.6 Zraková percepce  

Na počátku předškolního období děti rozeznávají tvary a základní barvy. Dochází k rozvoji 

zrakové paměti, zrakové analýzy a syntézy. Kolem čtvrtého roku děti rozpoznávají tvary 

vzhůru nohama. Mezi pátým a šestým rokem stále zaměňují pravolevou orientaci, 

například písmena píšou zrcadlově. Mezi pátým a sedmým rokem dozrává percepce směru 

na ploše. Dítě diferencuje mezi reverzními figurami v horizontálním směru, například 

číslice 6 a 9 a ve vertikálním směru, například b/d. Kolem osmého roku se reverzních chyb 

děti standardně nedopouští. (Thorová, 2015).  

 

Percepce je nezbytným předpokladem školní úspěšnosti, neboť má zásadní vliv na proces 

osvojování trivia (Vágnerová, 2012). Z obecného hlediska je vnímání dítěte v mladším 

školním věku méně závislé na okamžitých přáních a potřebách. Začíná prozkoumávat věci 

po částech a ne jako celek, jak tomu činilo doposud. Vnímání se stává zaměřeným aktem – 

pozorováním (Langmeier  Krejčířová, 2006).  

 

Vývoj zrakové percepce souvisí s lepší schopností akomodace čočky a koordinací očních 

pohybů. Tato funkce dozrává kolem šestého roku dítěte (Matějček, 1987 in Vágnerová  

 Klégrová, 2008).  V předškolním věku dítě vidí lépe na dálku než nablízko. Ve věku 

osmi let je vidění nablízko již dobře rozvinuto. Takto staré dítě je rovněž schopno rozlišit  

a identifikovat určitý tvar bez ohledu na jeho polohu, což usnadňuje orientaci v tištěném 

materiálu. Mezi pátým a sedmým rokem dochází k rozvoji zpracování ortografické 

informace. Dítě je tedy schopné vnímat celek jako soubor částí, mezi kterými jsou 

vzájemné vztahy. Je ale již schopné i opačného postupu, tj. identifikovat jednotlivé detaily 

v celku. Ve věku osmi let je rovněž dobře rozvinuta zraková diferenciace, tzn. schopnost 

rozlišovat mezi zrcadlovými grafickými tvary. Dítě zvládá nejprve diferencovat vertikálně 
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a až později horizontálně. Tato funkce dozrává mezi šestým a sedmým rokem (Vágnerová, 

2012). Vizuálně prezentovaný materiál se lépe ukládá do paměti (Thorová, 2015).  

 

1.2.7 Prostorová analýza  

Prostorová analýza je schopnost přesně určit celkovou konfiguraci vizuálně 

prezentovaného materiálu a porozumět, v jakém vztahu jsou jeho části k celku. Zahrnuje 

schopnost rozložit tento materiál na jednotlivé části a integrovat tyto části do koherentního 

celku. Rozvoj prostorového zpracování informací je dlouhodobý proces začínající 

v prvním roce života a trvající až do prvních let školní docházky (Stiles, 2005). 

 

Akshoomoffová  Stilesová (1995a) zkoumaly přesnost kopie kresby komplexní figury  

a došly k závěru, že mezi šestým a dvanáctým rokem dochází k systematickým změnám ve 

strategii zpracování vizuoprostorových informací. V průběhu vývoje tedy dochází ke 

kvalitativní změně interpretace předkládaného obrazce a děti jsou schopny používat více 

komplexní a flexibilní strategie k řešení vizuoprostorového úkolu. Tato interpretační 

změna je patrna právě při řešení komplexní figury. Strategie, které dítě užívá, se v průběhu 

vývoje mění. Dle autorek tato zjištění naznačují, že změny ve schopnosti zpracovávat 

různá množství informací mohou být klíčem k pochopení vizuoprostorového vývoje. Jedná 

se však o komplexnější vývojový proces než jen o vizuprostorový vývoj.  

 

Mezi šestým a sedmým rokem je polovina děti obecně schopna kopírovat geometrické 

obrazce v zásadě podobně jako dospělí. Například, zadáme-li tříletému dítěti za úkol 

provést kopii čtverce, který je vertikální a horizontální linií rozdělen na čtyři stejně velké 

menší čtverce, takto staré dítě nakreslí čtyři polokulaté obrazce blízko u sebe. Později 

zakreslí obvod velkého čtverce, do nějž vloží čtyři čtverce menší. Teprve v šesti letech 

provede správnou kopii prezentovaného geometrického materiálu (Akshoommoff & Stiles, 

2003). 

  

Vývojově podmíněná je prostorová analýza a její grafické znázornění i ve vztahu 

k jednotlivým liniím. Například pro dítě je mnohem snadnější provést kopii znaménka  

+ než provést kopii tiskacího X. Z vývojového hlediska je snazší dělat linie vertikální než 

horizontální a především linie diagonální. Správnou kopii tiskacího písmene X ve studii 

Akshoomoffové a Stilesové (1995a) zvládla polovina dětí ve věku čtyř let a jedenácti 

měsíců. Thorová (2015) uvádí, že tvar dítě reprodukuje až po dosažení kognitivní 
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schopnosti analýzy a syntézy. Dítě potřebuje porozumět struktuře tvaru. Vývoj reprodukce 

tvarů postupuje v pořadí: 1. kruh (3 roky); 2. kříž (3 ½ - 4 ½ roku); 3. čtverec (mezi 4. a 5. 

rokem);  5. trojúhelník (5 ½ roku); 6. kosočtverec (mezi 6. a 7. rokem).  

 

1.2.8 Grafomotorika 

V předškolním období hovoříme o stadiu rané lineární kresby. Dítě se snaží vystihnout 

hlavní obrys znázorňovaného předmětu. Kresby mají univerzální charakter, vzájemně se 

podobají. V kresbě bývá dominantní detail, který dítě subjektivně považuje za důležitý, 

například pupík, knoflíky, klobouk. Po pátém roce dítě vstupuje do stadia konvenční dětské 

kresby, kresba je méně univerzální, dítě vytváří vlastní osobitý styl. V kresbě dítě užívá 

tzv. segmentovou techniku (například kresba postavy je nejdříve složena z jednotlivých 

napojených dílů). V kresbě neznázorňuje překrytí předmětů, tzv. okluzi. Kresba má 

rentgenový charakter.  Kolem šestého roku dochází k osifikaci zápěstních kůstek a zlepšuje 

se koordinovanost jemné motoriky. V pěti letech je vyhraněna dominance ruky. Od osmi 

let se kresba stává reálnější a odpovídá stadiu vizuálního realismu. V důsledku rozvoje 

grafomotoriky ve škole se kresba stává pečlivější (Thorová, 2015).  
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1.3 Interpretace dětského výkonu v testu  

Následující kapitola bude věnována možnostem kvalitativní interpretace dětského výkonu 

v testu ROCF. Budou popsány možnosti původní typologie dle Osterrietha, Vývojového 

systému hodnocení a okrajově Bostonského kvalitativního vývojového systému. Vývojový 

systém hodnocení a klasický systém Osterrietha bude srovnán s ohledem na cíle 

předkládané práce. Podrobně budou uvedeny možnosti interpretace jednotlivých částí 

testu, dalších aspektů kresby a jejich vzájemné vztahy.  

1.3.1 Osterriethův přístup k interpretaci 

Využití testu v dětské psychologické diagnostice lze datovat téměř od doby jeho vzniku. 

Ve svém počátku byl test koncipován jako nástroj diferenciální diagnostiky vrozeného 

deficitu mentálních schopností a deficitu v důsledku posttraumatických změn centrální 

nervové soustavy (Košč  Novák, 1997). V roce 1944 uvedl Osterrieth (in Cripe, 2003) 

normalizační studii, do které byly zahrnuty děti od čtyř let. Na základě zmíněné studie 

Osterrieth stanovil sedm typů kresebných postupů od nejracionálnějších, nejzralejších 

k nejjednodušším a nejprimitivnějším formám (tabulka 5). Dle závěrů studie je dítě 

schopné provést kresbu komplexní figury od čtyř let. Tato kresba je však velmi chudá. 

Některé elementy jsou obtížně rozpoznatelné, ale ve „změti linií“ lze identifikovat základní 

rysy. V některých případech jsou detaily rozvíjeny na dítěti známé téma. Průměrná doba 

kresby je 8 minut. Mezi sedmým a osmým rokem nastává kvalitativní vývojová změna 

v kresbě a detaily jsou ukládány vedle sebe (tzv. juxtapozice). Významně se zkracuje čas 

provedení kresby. Zakreslování jednotlivých detailů je prováděno přesněji a ukládání 

jednotlivých detailů vedle sebe se stává více precizním. Kolem devátého roku děti podávají 

poměrně rovnoměrný kvantitativní výkon v souvislosti s rostoucí precizností provedení 

kresby. Zároveň se snižuje čas jejího provedení. Mezi jedenáctým a dvanáctým rokem je 

kresba více individualizovaná. Děti konstruují kresbu s ohledem na centrální obdélník. 

Paměťový aspekt testu má rovněž vývojový charakter. Ve věku čtyř let si děti pamatují jen 

velmi málo elementů figury. Mezi osmým a jedenáctým rokem začíná být reprodukce 

zpaměti poměrně přesná.  

 

V rámci diplomové práce provedla Šamánková (2006) kvalitativní analýzu původní 

Osterriethovy typologie na výzkumném souboru dětí ve věku 13,5 – 15,5 let ve fázi 

provedení kresby kopie. Ve zvolené věkové kategorii byl nejčastěji identifikován typ  
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Tab. 5 

Typy reprodukce dle Osterrietha 

TYP NÁZEV A POPIS 

 

I.  

 

 Konstrukce vychází z kostry (armatury): kresba začíná velkým obdélníkem, k němuž jsou 

grupovány ostatní elementy figury. Figura je kontruována na podkladě velkého obdélníku. 

II. Detaily jsou zahrnovány do kostry (armatury): kresba začíná přiléhajícím detailem, poté je 

zakreslen základní obdélník. Nejdříve je zakreslen kříž vlevo nahoře, nebo zakreslí velký 

obdélník, do kterého začlení nějaký detail a poté je dokreslen základní obdélník.  

III. Všeobecný obrys (kontura): kresba začíná obecným obrysem figury bez rozlišení základného 

obdélníku. Následuje zakreslení detailů figury.  

IV. Ukládání detailů vedle sebe (juxtapozice): detaily jsou ukládány jeden vedle druhého jako 

skládanka. Základní elementy figury nejsou postihovány. Kresba je zakončena více méně 

úspěšně, je globálně rozeznatelná, může být i perfektně provedená.  

V. Úplná konfúze detailů: málo nebo úplně nestrukturovaná kresba. Nelze identifikovat předlohu 

figury, ale jen některé její části nebo detaily.  

VI. Reprodukce na známé téma: respondent zakreslil figuru na jemu známé téma (dům, kostel, loď 

atd.), která může nejasně figuru připomínat.  

VII. Čmáranina: nelze rozeznat žádný element předlohy, ani její globální formu.  

 

kresby II. a IV. Ve své disertační práci se autorka (2016) věnovala popisu přístupu ke 

kresbě u dětí se specifickou poruchou učení i dětí intaktních. Děti se specifickou poruchou 

učení ve věku 14 – 15 let dosahují výkonu srovnatelného s deseti až jedenáctiletými dětmi 

bez vývojové zátěže. Z kvalitativního hlediska nejčastěji volí typ kresebné strategie IV. 

nesystematického podtypu. Výkony dětí intaktních v rámci práce Šamánkové (2016) 

přinesly následující výsledky. Děti mezi šestým a osmým rokem nejčastěji volí  

V. kresebný typ a postupně s rostoucím věkem volí více konfigurační způsob zpracování. 

Nejčastějším typem zpracování u dětí starších se stal typ IV., tzv. juxtapozice. V rámci 

podrobné analýzy jednotlivých podtypů uvádí Šamánková (2016) zjištění, že u dětí 

mladších převládá kresebná strategie III. podtypu, tedy strategie nesystematická (tzn. 

nesystematické zakreslování jednotlivých elementů figury bez zřetele k jejich 

prostorovému uspořádání). Popsané subtypy v rámci IV. typu (systematický, částečně 

systematický a nesystematický) jsou vývojově podmíněné. Systematický podtyp IV. typu 

je vyspělou strategií, která poukazuje na kognitivní styl charakteristický zaměřením na 

percepci částí nad celkem a jejich integraci. Částečně systematický podtyp IV. typu byl ve 

výzkumném souboru zastoupen až do čtrnáctého roku. Jeho přítomnost může naznačovat 

přechodné období směrem k více organizované kresbě. Děti se specifickou poruchou učení 
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pak v rámci IV. typu častěji volí podtyp III. nesystematický oproti dětem intaktním, které 

v rámci IV. typu volí strategii systematickou. Podrobný popis jednotlivých podtypů je 

uveden v empirické části práce.  

 

1.3.2 Bostonský kvalitativní skórovací systém  

Bostonský kvalitativní skórovací systém (dále jako BQSS) je přístup kombinující 

kvalitativní a kvantitativní přístup k hodnocení testu ROCF (Knight, 2003c). Primárně je 

BQSS určen pro dospělou populaci, některé výzkumy se vztahují k dětskému výkonu 

v testu (Akshoomoff & Stiles, 1995a 1995b). Tyto výzkumy potvrdily možnost sledovat 

vývojový trend pomocí BQSS. U dětské populace byl BQSS ve výzkumu použit ve studii 

výkonu dětí s ADHD v testu ROCF (Cahn et al., 1996; Connors et al., 2003) a v rámci 

srovnání DSS-ROCF a BQSS (Harris et al. 1999 in Šamánková, 2016) 

 

Přístup je založen na administraci kopie, okamžité a oddálené reprodukce. Vyšetřovaná 

osoba není upozorněna, že bude figuru kreslit zpaměti. Podnětová karta je na rozdíl od 

klasického přístupu velikosti A4 na šířku. Tento způsob administrace je považován za 

efektivnější především při vyhodnocování kresby. Pro hodnocení velikosti kresby, 

umístění a přesnosti je využívána skórovací šablona. Jsou hodnoceny konfigurální 

elementy, klastrové elementy a detaily. Je posuzována např. jejich přítomnost, přesnost, 

umístění a fragmentace. Dále plánování, vertikální a horizontální expanze, rotace figury, 

perseverace, konfabulace, asymetrie (Knight, 2003c). Podrobně se tématu ve své disertační 

práci věnuje Šamánková (2016), která přináší zajímavá vodítka pro interpretaci.  

 

1.3.3 Vývojový systém hodnocení  

Hodnocení ROCF dle Vývojového systému hodnocení DSS-ROCF (Bernstein & Waber, 

1996) je především přístupem interpretačním. Cílem interpretace je kvantifikace výkonu  

a kvalitativní klinická analýza přístupu k řešení komplexního úkolu. Pozorování dítěte 

v testové situaci v komparaci s kvantitativními skóry poskytuje informace  

o metakognitivních procesech (plánování, organizování, monitorování, selektování), jemné 

motorice, percepci, vizuální paměti, učebním stylu a přístupu k novým komplexním 

informacím. Kvantitativní a kvalitativní přístup k interpretaci je v tomto případě 

komplementární. V obecné rovině výsledky testu umožňují predikovat, jak se dítě bude 

chovat v podobné situaci, tj. v situaci, kdy je materiál nový a komplexní, například ve 
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školní třídě. Součástí interpretace je informace o vývojové úrovni dítěte. Charakteristiky 

dětského výkonu lze posoudit i v rámci jiných psychologických metod, autorky proto 

doporučují používat DSS-ROCF ke stanovování diagnostických hypotéz (Bernstein, 2003).  

Hodnocení výkonu v testu vychází z interpretace čtyř skórů (Organizace, Styl, Přesnost  

a Chyby), umístění a směru kresby.  

 

Hodnocení Organizace kvantifikuje dětskou organizaci vizuálně prezentovaného 

materiálu, diferencuje motorickou komponentu od kognitivních a organizačních schopností 

a poskytuje informaci o vývojové úrovni dítěte. Děti starší vybavují základní strukturální 

rysy, zatímco děti mladší detaily figury. Pro hodnocení je zásadní, zda jsou konkrétní linie 

figury správně „spojené“ nebo „překřížené“.  

 

Hodnocení Stylu poskytuje objektivní zhodnocení přístupu ke komplexní figuře. Styl je 

charakterizován jako konfigurační, středně orientovaný a částečně orientovaný. Středně 

orientovaný styl se dělí dále na vnější konfigurační/střední část a vnitřní 

konfigurační/vnější část. Vnější konfigurační styl znamená, že dítě má tendenci 

organizovat více vnější linie základního obdélníku. Vnitřní konfigurační styl je zaměřen na 

organizaci vnitřních vertikálních a horizontální linií a diagonál. Vnitřní konfigurační styl je 

více organizovaný než vnější konfigurační styl. Poskytuje informaci o tom, zda dítě dává 

přednost celku nebo je příliš zaměřeno na detaily. Pro hodnocení Stylu je zásadním 

kritériem zakreslení linie tzv. jedním tahem. Vzhledem k tomu, že děti obvykle vybavují 

méně prvků, než zakreslí v části kopie, je hodnocení Stylu v okamžité reprodukci založeno 

na hodnocení pouze základních kriteriálních rysů, tj. horní horizontální linie velkého 

obdélníku, spodní horizontální linie velkého obdélníku, střední vertikální a horizontální 

linie velkého obdélníku a vnitřní základní diagonály.  

 

Skór Přesnosti vypovídá o organizaci komplexního materiálu v kopii figury a jeho 

reprodukci v okamžitém a oddáleném vybavení. Jedná se o striktní počet všech prvků 

figury na rozdíl od jiných přístupů k hodnocení, které tyto prvky sdružují do specifických 

organizovaných jednotek (např. Meyers & Meyers, 1995 in Drozdová, 2005; Osterrieth, 

1944 in Košč  Novák, 1997). Není hodnocena preciznost jeho provedení či správnost 

umístění. Hodnocení vybavení strukturálních prvků figury (základní obdélník, diagonály, 

vertikální a horizontální vnitřní linie) je cenné při psychologické diagnostice specifických 

poruch učení. Tyto děti selhávají v organizaci struktur základního obdélníku a hlavních 



41 

 

linií až do rané adolescence. Tento vzorec reprodukce je přítomný i u dětí impulzivních. 

Selhání při vybavování vedlejších prvků (detailů) při zdařilé reprodukci a organizaci 

strukturálních prvků (základní obdélník a vnitřní linie) může indikovat potíže se 

zpracováním informací, zapamatováním detailů nebo jazykové obtíže. Prostřednictvím 

skóru Přesnosti může být posouzena i paměť jako samostatná jednotka. Ačkoli určitý 

stupeň zapomínání vedlejších prvků (detailů) je normální, více zřetelný nedostatek může 

ukazovat na poškození paměti a může být ukazatelem slabého výkonu ve škole. 

 

Hodnocení Chyb kvantifikuje prvky zakreslené se specifikou chybou, tj. perseverace, 

rotace, sjednocení a chybné umístění. Každý špatně provedený prvek může být hodnocen 

jako více typů chyb. Vzhledem k vysoce zešikmenému rozložení normativního souboru 

DSS-ROCF jsou normativní data v manuálu prezentovány jako výkon pod 10. percentilem 

a nad 10. percentilem. Skór spadající pod nebo do 10. percentilu je interpretován jako „pod 

normálním limitem“ a skór nad 10. percentil jako „v normálním limitu“. Hodnocení 

specifických chyb je k interpretaci nejobtížnější. Častěji k chybování dochází u dětí 

s poruchou učení nebo neurologickým poškozením. Vysoký skór chybovosti může být 

diagnosticky významný. U některých dětí může dojít k zásadnímu zlepšení, je-li jim 

poskytnuta podpora při organizaci figury základního obdélníku. Tyto chyby pak mohou 

vznikat v důsledku nedostatečných metakognitivních strategií nebo zmatením vztahu mezi 

jednotlivými prvky figury.  

 

Hodnocen je také Směr produkce (zleva doprava, zprava doleva) a Pozice figury na papíře 

(uprostřed, nalevo, napravo, dole, nahoře). Důležitá je rovněž informace o dominanci ruky 

(pravá, levá).  

 

Neuropsychologická interpretace DSS-ROCF je organizována kolem tří hlavních 

neuroanatomických os – laterální, předozadní a kortikální-subkortikální osa. Tři organizace 

slouží jako východisko k interpretaci dětské kresby. Vizuoprostorový materiál jako je 

komplexní figura vypovídá o funkci laterální a předozadní osy. Grafomotorický přístup ke 

kresbě vypovídá o kortikální-subkortikální ose. Při neuropsychologické interpretaci je 

třeba přihlížet nejen ke kvantitativním skórům, ale rovněž k umístění figury na ploše, 

případné asymetrii v organizaci jednotlivých prvků a kvalitativní analýze vztahu kopie 

a reprodukce. Při interpretaci pomocí DSS-ROCF je zvažováno, jaký je výkon pravé či 

levé části kresby figury. Výrazná diskrepance mezi výkonem v pravé/levé nebo horní/dolní 
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části je vodítkem k dalšímu psychologicko-diagnostickému postupu. DSS-ROCF manuál 

poskytuje podrobné informace k neuropsychologickému přístupu k interpretaci (Bernstein 

& Waber, 1996).  

 

1.3.4 Srovnání přístupu DSS – ROCF a Osterriethova přístupu  

Oba přístupy využívají stejného podnětového materiálu, tedy komplexní figuru. 

Administrace testu zahrnuje dle Osterrietha kopii a reprodukci po třech minutách. Dle 

DSS-ROCF je navíc administrována i oddálená reprodukce v časovém intervalu 15 – 20 

minut. Po dokončení kopie je okamžitě administrována reprodukce. V obou přístupech 

není vyšetřované dítě upozorněno, že bude figuru kreslit zpaměti, je tedy hodnocen proces 

nezáměrné vizuoprostorové paměti. Součástí administrace kopie je střídání pastelek  

k zachycení organizace kresby. V českém manuálu je toto uvedeno jako možná varianta 

administrace. Přístup DSS – ROCF pojímá střídání pastelek jako standardizovaný postup  

a uvádí interval jejich střídání.  

 

Zásadní rozdíl mezi oběma přístupy je v hodnocení dětské kresby. Osterriethův přístup 

výkon kvantifikuje pomocí bonifikace osmnácti prvků figury z hlediska správného 

umístění a grafického provedení. Maximální počet bodů je 36, ten je dále převáděn na 

percentilovou hodnotu a známku totožnou se školním známkováním (1 – 5). Další 

možností je i kvalitativní analýza kresby s ohledem na vývojovou úroveň. Česká příručka 

však neposkytuje grafické ukázky jednotlivých kategorií a jejich hodnocení je založeno na 

poměrně stručném slovním popisu. Podobně i kvantitativní hodnocení může být značně 

zkresleno subjektivitou posuzovatele vzhledem ke stručnému popisu kritérií hodnocení. 

DSS – ROCF uvádí přesné pokyny k hodnocení jednotlivých prvků figury a jejich 

podrobný popis s grafickými ukázkami je součástí manuálu. Hodnocení vychází 

z vývojového pojetí komplexní figury. Je hodnocena Přesnost, Styl, Organizace a Chyby. 

Hrubé skóry jsou převáděny na skóry vážené a percentily.  Hlavním přínosem je možnost 

rozlišovat mezi kognitivní kapacitou, úrovní grafamotoriky a přístupem k organizaci 

vizuálně prezentovaného materiálu. Na rozdíl od Osterriethova přístupu, který zahrnuje 

všechny tyto oblasti v jeden celek. Zhodnocení kresby je závislé na klinické zkušenosti 

s tímto typem testu. Limitem přístupu DSS – ROCF je časová náročnost jeho 

vyhodnocování.  
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1.3.5 Interpretace kopie  

Kopie figury poskytuje informace o vizuální percepci, vizukonstrukčních dovednostech, 

vizuoprostorové analýze, pozornosti a grafomotorice (Knight, 2003c; Bernstein & Waber, 

1996; Preiss et al. 1998). Výkon zejména dětí mladších deseti let je ovlivněn úrovní 

grafomotoriky. Dítě nemůže věnovat optimální míru pozornosti konstrukčnímu úkolu, 

neboť jeho grafomotorické dovednosti nejsou plně automatizovány. Část pozornostní 

kapacity mladší děti věnují koordinaci oko-ruka (Vágnerová, 2012). Před administrací 

kopie je doporučováno ověřit úroveň senzomotorických schopností dítěte, neboť v případě 

jejich omezení by paměťový výkon v následné reprodukci byl tímto ovlivněn a validita 

výsledku by byla nízká (Vágnerová  Klégrová, 2008). Obecně jsou děti až kolem 

devátého roku schopny adekvátně kopírovat základní geometrické tvary (Akshoomoff  

& Stiles, 1995a), z čehož vycházel i Rey při samotné konstrukci figury, kdy do ní zahrnul 

pouze ty obrazce, které jsou schopny obkreslit již předškolní děti (Knight, 2003c). Studie, 

které se věnovaly posouzení dětského výkonu v kopii, shrnují, že schopnost obkreslování 

všech elementů figury je vývojově podmíněna (Akshoomoff  Stiles, 1995a; Bernstein  

 Waber, 1996; Waber, 2003;).Navíc strategie kresby v kopii ovlivňuje následnou kvantitu 

vybavených elementů. To znamená, že čím zralejší organizační strategie ve fázi kopie, tím 

vyšší přesnost vybavení v reprodukci (Bernstein & Waber, 1996). V aspektu kvalitativního 

hodnocení kresby děti starší devíti let většinou začínají základním čtvercem. Přístup u dětí 

mladších je více fragmentovaný. Až ve věku dvanácti let je přístup ke kresbě kopie 

systematický (Waber  Holmes, 1985; Akshoomoff  Stiles, 1995a).  

 

1.3.6 Interpretace okamžité reprodukce  

Okamžitá reprodukce poskytuje přehled o množství informací, které byly nezáměrně 

kódovány v procesu obkreslování figury (Knight, 2003c). Jedná se o psychologické 

zhodnocení vizuoprostorové pracovní paměti, přesněji pak o rozsah tzv. zrakově-

prostorového záznamníku (Baddeley  Hitch, 1974 in Kulišťák, 2003; Baddeley, 1996, 

2003 in Koukolík, 2002). Dítě s oslabením této funkce pracovní paměti podá horší 

kvantitativní výkon v reprodukci. Do procesu kódování mimo pracovní paměti vstupuje 

pozornost, která se projevuje jako schopnost pracovní paměť selektivně aktivizovat či 

tlumit (Vágnerová  Klégrová; 2008).  
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Na výkon v okamžité reprodukci má vliv konstrukční proces v kopii (Akshoomoff  

& Stiles, 1995b; Knight, 2003c), který v důsledku funkční nezralosti příslušných 

kognitivních oblastí neposkytuje vhodnou základnu pro efektivní vybavení zpaměti 

v mladším věku. Pokud se dítě v důsledku omezené vizuální percepce nedokáže ve figuře 

správně orientovat, není ji schopné ani adekvátně vybavit (Vágnerová  Klégrová, 2008). 

Děti mladší devíti let nejsou schopny vybavit všechny prvky komplexní figury 

(Akshoomoff & Stiles, 1995b; Waber & Holmes, 1985). Dle Waberové (2003) v devíti 

letech děti vybaví zpaměti 75% figury. Osmileté děti vybaví 61% figury, nejsnadnější 

k reprodukci zpaměti jsou pro ně následující prvky – vertikální kříž, velký obdélník, 

kolečko se třemi tečkami a horizontální kříž. Nejobtížnější k reprodukci je pak krátká 

horizontální linka nad pravým vnitřním obdélníkem a krátká vertikální čára ve velkém 

obdélníku (Caltová, 2015). Ve dvanácti letech jsou děti schopny vybavit z paměti všechny 

její prvky. Obtížněji vybavitelné jsou vedlejší prvky figury (detaily). Děti ve věku 9 let 

vybaví přibližně 65% těchto detailů. Což ve výsledku znamená, že děti jsou schopny 

vnímat organizační strukturu jako koherentní celek, který je pro ně snáze zapamatovatelný. 

Vedlejší prvky (detaily) jsou méně organizované a tedy obtížněji zapamatovatelné. 

Z vývojového hlediska je zřetelná tendence vnímat základní linie figury (základní obdélník 

a diagonály). Figura se vývojově stává lépe vybavitelnou. Mladší děti zaměřují pozornost 

na detaily, které je příliš rozptýlí a nesoustředí se na hlavní kostru figury. Děti ve věku šest 

až dvanáct let zakreslují linie figury jedním tahem lépe v reprodukci než v kopii 

(Akshoomoff & Stiles, 1995b). Borkowski & Peck (1986 in Schneider & Bjorklund; 1998; 

Bray & Turner, 1986, tamtéž) ve své studii prokázali, že děti s vyšší hodnotou IQ dosahují 

v paměťových testech lepších výkonů. Dle studie Bauera (1979; Worden, 1983 in 

Schneider & Bjorklund, 1998) si děti s nižší úrovní školních dovedností pamatují méně než 

děti bez těchto nedostatků.  

 

1.3.7 Interpretace oddálené reprodukce  

Oddálená reprodukce poskytuje informace o úrovni paměti a metakognitivních strategiích 

(Bernstein & Waber, 1996; Waber, 2003). Rozvoj metakognitivních strategií je vývojově 

podmíněn (Sternberg, 2002). Výkon v oddálené reprodukci je významný především 

z klinického hlediska, skór v okamžité a oddálené reprodukci se u neklinické populace 

významně neliší (Bernstein & Waber, 1996). Studie věnovaná srovnání výkonu mezi 

okamžitou a oddálenou reprodukcí u osmiletých zmíněnou tezi potvrzuje. Bodový úbytek 
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mezi okamžitou a oddálenou reprodukcí v uvedené věkové kategorii byl 0,5 bodu (Caltová, 

2015). V podobně koncipované studii u dospělé populace (Meyers & Meyers, 1995b  

in Knight, 2003c) byly prokázány stejné významné korelace. Lze tedy usuzovat na stejný 

trend u dětí i dospělých. Lezaková (1995 in Knight, 2003c) dokonce navrhuje, že v případě 

absence norem pro oddálenou reprodukci lze vycházet z norem pro reprodukci okamžitou.  

 

1.3.8 Vztah mezi kopií a okamžitou reprodukcí 

Vztah mezi kopií a okamžitou reprodukcí poskytuje informaci o kódování elementů figury 

v průběhu kopie a jejich následnou ztrátu. Některé děti podávají lepší výkon v okamžité 

reprodukci než v kopii. Vysvětlení mohou být následující: a) dítě bylo ohromeno 

komplexitou figury, b) přístup ke kresbě kopie byl impulzivní, c) dítě má problém  

s „přepínáním“ při dívání se na figuru a jejím kreslení, ale nemá problém s kódováním do 

paměti. Některé děti mohou mít dezorganizovanou kresbu kopie i reprodukce, což může 

být indikátorem obtíží v rozvoji metakognitivních strategií. Tyto děti potřebují ve 

vyučování explicitní strukturu a instrukci. Ztracené informace mezi kopií a okamžitou 

reprodukcí jsou považovány za normální, ale mohou reflektovat nedostatečnou schopnost 

kódování, uchování a vybavení z paměti. (Bernstein & Waber, 1996). Nezávisle na věku 

děti kreslí figuru v reprodukci méně fragmentovaně než v kopii (Waber & Holmes, 1986). 

  

Výkon v reprodukci je významně ovlivněn procesem kódování v kopii. Na vybavení prvků 

figury má vliv motorický a vizuální kód při ukládání do paměti. Desetiletým  

a třináctiletým dětem byla v rámci studie věnované kódování do paměti předložena 

standardní komplexní figura (Bernstein & Waber, 1989 in Waber, 2003). První skupina 

figuru překreslila, druhá skupina ji měla pouze pozorovat po shodnou dobu. Významně 

lepší výkon podala skupina desetiletých dětí, které při kódování figury použily vizuální 

kód. Jejich kresba byla více konfigurační. Velice zajímavé je zjištění, že mezi 

třináctiletými dětmi k takovému rozdílu nedošlo. Výkony v obou skupinách třináctiletých 

dětí jsou ekvivalentní. Při srovnání skupiny desetiletých a třináctiletých dětí vyplynulo, že 

výkon desetiletých dětí, které ke kódování využily vizuální kód a třináctiletých dětí se 

významně neliší. Tato studie prokázala vliv principu kódování pro kvalitu organizace ve 

fázi reprodukce. Motorický kód je neodmyslitelně sekvenční, neboť nutí dítě věnovat 

značnou část energie koordinaci oko-ruka. Tento kód vede k částečně orientované 

reprezentaci figury v paměti. Vizuální kód podporuje více komplexní reprezentaci, která 
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usnadňuje přesné vybavení a lepší organizaci elementů figury. Z vývojového hlediska 

autorky tento fenomén vysvětlují, že děti mladší mají tendenci ke slabší organizační 

strategii, neboť nejsou schopny používat souběžně motorickou i vizuální složku při 

zpracovávání komplexní figury. Na základě zjištěných závěrů autorky shrnují, že 

provedení kopie vyžaduje v průběhu kódování zapojení pyramidového motorického 

systému, který je zajišťován primárně levou hemisférou. Za těchto podmínek je kognitivní 

proces spojený s funkcí levé hemisféry typický pro preadolescentní období a vede ke 

kódování informací v částečně orientovaném stylu provedení komplexní figury. Rozvoj 

integrace motorického a vizuálního kódu v časné adolescenci reprezentuje rozvíjející se 

integraci obou hemisfér v adolescenci.  

 

1.3.9 Vztah mezi okamžitou a oddálenou reprodukcí 

Vztah mezi okamžitou a oddálenou reprodukcí je významný z klinického hlediska. U 

intaktní populace je rozdíl mezi těmito dvěma částmi minimální, u populace klinické 

bývají významné rozdíly častější a mohou vést k dalším diagnostickým úvahám. Na výkon 

v reprodukci mohou mít vliv i další proměnné – například testová situace, ve které není 

dítě upozorněno na skutečnost, že bude figuru kreslit znovu zpaměti. V tomto případě pak 

nedochází k aktivaci pamětních kapacit a dítě pouze provede kopii „čáru po čáře“. I přesto 

tento výkon poskytuje cennou informaci o tom, jak dítě kóduje materiál k pozdějšímu 

vybavení. Kódování informací do paměti je indikátorem lateralizace mozkových funkcí. 

Pokud je rozdíl mezi okamžitou a oddálenou reprodukcí výrazný, lze usuzovat na 

problémy v oblasti metakognitivních strategií (Bernstein & Waber, 1996). Ztráta informací 

mezi okamžitou a oddálenou reprodukcí může však indikovat také skutečný problém 

s pamětí z hlediska deficitu v dlouhodobé retenci naučeného materiálu a poukazovat na 

postižení mozkových funkcí (Bernstein & Waber, 1996; Preiss, 1998 in Vágnerová  

 Klégrová, 2008). Ačkoli určitý stupeň zapomínání vedlejších prvků (detailů) je 

normální, více zřetelný nedostatek může ukazovat na poškození paměti a může být 

ukazatelem slabého výkonu ve škole (Waber & Holmes, 1986).  

 

1.3.10 Umístění, směr a velikost kresby 

Interpretace směru kresby a umístění poskytuje informace o vývojové úrovni dítěte či 

případné neuropatologii (Bernstein & Waber, 1996). Děti od šesti let standardně organizují 
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kresbu zleva doprava. Začínají prvky na levé straně (často levým křížem). Děti ve věku pět 

až sedm let mohou začínat na straně pravé (Waber, 2003). Pravo-levý směr kresby u dětí 

starších devíti let může indikovat neurologické obtíže. Tento jev může být vysvětlen  

i jiným způsobem. Některé děti v důsledku impulzivity či potřeby ukotvit figuru na papíře, 

začínají kresbu pravým diamantem (Bernstein & Waber, 1996).  

 

Umístění figury vpravo či vlevo vypovídá o funkci levé a pravé hemisféry. Stejně jako  

u dospělých jedinců může být výrazný posun figury vpravo či vlevo uváděn do souvislosti 

s poškozením jedné z hemisfér. Tento vztah u dětí není tak jednoznačný jako u dospělých  

a je výrazně ovlivněn vývojovou úrovní dítěte. Umístění vpravo či vlevo umožňuje 

stanovit diagnostickou hypotézu, kterou je u dětí třeba dále ověřit další psychologickou 

metodou. Jako vhodný k ověření preference levé či pravé strany může být subtest Kostky 

z WISC III. Tato tendence v umisťování materiálu na plochu vpravo či vlevo neindikuje 

automaticky poškození mozku. Děti, které umisťují kresby spíše doprava, mohou mít více 

dominantní levou hemisféru a naopak. Diagnosticky významnější je případná tendence 

specificky chybovat v kresbě v její pravé nebo levé části. Tento fenomén může indikovat 

neurologické poruchy dané mozkové hemisféry. Umístění figury na ploše může indikovat 

neurologické obtíže i v případě lokalizace figury výrazně do spodní části. Umístění do 

horní části plochy častěji souvisí s neschopností adekvátně figuru ukotvit na prázdnou 

plochu.  

 

V dětské produkci se objevují kresby nápadné svou velikostí ve vztahu k předloze figury. 

Vyšetřované dítě může zakreslit figuru přesně i vývojově odpovídajícím způsobem, avšak 

její malé či příliš velké provedení nebývá hodnoceno. Fenomén neadekvátní velikosti 

kresby se objevil v rámci studie Portešové a Šamánkové (2008) na souboru dospívajících. 

Autorky navrhují při hodnocení použití šablon. Šamánková (2016) uvádí, že velikost 

kresby figury není vývojově podmíněna, což podtrhuje diagnostickou hodnotu tohoto 

aspektu. 

  

1.3.11 Chyby 

Osterrieth (1945 in Košč, Novák, 1997) upozorňuje, že chyby lze najít ve výkonu všech 

věkových skupin. Tyto chyby plynou z nesprávného zpracování předlohy, tj. vynechání 

detailů, konfúze detailů, lehčí chyby v lokalizaci. U malých dětí jsou běžné výraznější 

deformace celku figury, což lze z vývojového hlediska hodnotit jako normu. Typické 
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vývojové chyby obecně vymizí kolem sedmého až osmého roku a jsou nahrazeny 

„geneticky primitivními zvláštnostmi“, tj. deformace v interpretaci; pro nepřítomnost 

struktury; opakováním; z nepozornosti; zjednodušením; pro grafickou „nemotornost“; ze 

snahy po symetrii.  

 

Bernsteinová a Waberová (1996) uvádí čtyři typy chyb – perseverace, sjednocení, chybné 

umístění a rotace. Rotace jakéhokoli segmentu figury jakož i rotace celé figury o více než 

45° je hodnocena jako chyba. Rotace celé figury na stránce je vývojově přiměřená 

v předškolním věku či na začátku školní docházky, později může indikovat jazykové 

obtíže. Perseverace je opakování nějakého prvku nebo segmentu figury. Může se jednat 

o opakování samostatného segmentu linie nebo více časté opakování nějakého prvku 

(například levý vnitřní obdélník). Perseverace se často vyskytuje u paralelních linií 

v horním levém a dolním pravém kvadrantu základního obdélníku. V takovém případě je 

perseverace hodnocena jako chyba, pokud dítě přidá dvě nebo více linií. Autorky 

upozorňují, že přičtení jedné linie může být pouze chybou početní. Chybné umístění 

nastává, pokud je prvek chybně umístěn ve vztahu k celé figuře. Za Sjednocení je 

považováno, použití jedné linie ke ztvárnění více než jednoho prvku figury. Tato chyba 

typicky zahrnuje v části reprodukce levý vnitřní obdélník, který může být připojen na 

chybnou strukturu například spodní horizontální linii nebo střední horizontální linii 

základního obdélníku nebo spodní vnější obdélník, který je připojen k dolnímu levému 

rohu základního obdélníku. 

 

Přítomnost chyb ve fázi kopie je poměrně málo častá (Waber, 2003). Děti starší se častěji 

dopouštějí perseverací v reprodukci, zatímco děti mladší se této chyby častěji dopouštějí  

v kopii. Děti mladší kresbu kopie méně kontrolují a v reprodukci méně věří svým 

schopnostem, kresbu provádějí rychleji než děti starší. Děti starší věnují reprodukci paměti 

více času, zaplňují prázdná místa perseveracemi či konfabulacemi (Waber  Holmes, 

1986).   

 

Ve studii věnované chybovosti v dětské produkci ROCF u osmiletých dětí z neklinické 

populace byla provedena analýza typů chyb dle DSS-ROCF (Caltová, 2015). Chybovost 

v dětské produkci figury je relativně vysoká a lze ji pokládat za vývojově podmíněnou. 

Nejčastěji zastoupeným typem chyby u osmiletých dětí bylo chybné umístění, následovala 

perseverace a rotace. Nejméně častým typem chyby bylo sjednocení. Zajímavým zjištěním 
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je jistá vzestupná tendence četnosti všech typů chyb v průběhu jednotlivých částí testu. 

Osmileté děti při konstrukci figury obecně chybují, například polovina dětí provedla 

chybné umístění již v kopii, ale v oddálené reprodukce se této chyby dopustily ¾ dětí. 

Tento trend byl přítomný i u ostatních typů chyb a tedy, děti častěji chybují v okamžité  

a oddálené reprodukci než v kopii. Šamánková a Portešová (2008) uvádí výskyt těchto 

typů chyb u dospívajících – velikost kresby vzhledem k předloze, umístění kresby na 

papíře, škrtání, opravy, perseverace, konfabulace, rotace, přítlaky tužky.  

 

Častěji k chybování dochází u dětí s poruchou učení nebo neurologickým poškozením. 

Zvýšená přítomnost chyb může být diagnosticky významná, avšak u některých dětí může 

dojít k zásadnímu zlepšení, je-li jim poskytnuta podpora při organizaci figury základního 

obdélníku. Chyby mohou vznikat v důsledku nedostatečných metakognitivních strategií 

nebo zmatením vztahu mezi jednotlivými prvky figury (Bernstein & Waber, 1996).  

 

1.3.12 Organizace kresby 

Organizace kresby ROCF je hlavním ukazatelem vývojové úrovně dítěte. Ve svém 

interpretačním pojetí se jí věnují kvalitativní přístupy hodnocení. Schopnost analyzovat  

a organizovat předložený komplexní materiál je citlivá nejen k vývojové úrovni dítěte, ale  

i k vývojovým poruchám. V českém prostředí se tomuto tématu ve vztahu ke specifickým 

poruchám učení věnovala ve své diplomové práci Ondřejková (2014) a disertační práci 

Šamánková (2016), které při analýze kreseb vycházely z Osterriethova klasického 

kvalitativního přístupu. Bernsteinová a Waberová (1996) hovoří o organizaci kresby jako  

o lineární funkci věku. Největší zlepšení organizační strategie je patrné mezi pátým  

a devátým rokem, ale pokračuje až do čtrnáctého roku. Mladší děti organizují kresbu 

typicky vývojově jako obvod celé figury i s jejími vnějšími strukturami. Starší děti 

organizují kresbu kolem základního obdélníku, ke kterému vnější elementy doplňují. 

Zatímco v kopii je přístup dítěte ke kresbě méně organizovaný a fragmentovaný,  

v reprodukci je více konfigurační (Waber & Holmes, 1986).  
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1.4 ADHD  

Následující kapitola bude věnována vymezení syndromu ADHD v aspektu jeho projevů  

a možností psychologické diagnostiky. Závěr kapitoly se věnuje výzkumům věnovaným 

výkonu dětí s ADHD v testu ROCF, který bude sloužit jako východisko empirické části 

práce.  

 

1.4.1 Vymezení poruchy  

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je neurovývojová porucha se začátkem 

v časném dětství, pro kterou je typický deficit pozornosti, hyperaktivita a impulzivita. 

Jedná se o nejčastější psychiatrickou poruchu dětského věku. Postihuje 6-8% školních dětí 

(Drtílková  Fiala, 2016).  

 

Současné neuropsychologické pojetí syndromu poruchy pozornosti a hyperaktivity bývá 

děleno do dvou podtypů – ADD s hyperaktivitou a ADD s nepozorností. ADD 

s hyperaktivitou je charakteristické nadměrnou pohybovou aktivitou, potíží s udržením 

pozornosti, impulzivitou a problémy s chováním a přizpůsobením se ve školních 

zařízeních. ADD s nepozorností je typické sklonem k pomalému osobnostnímu tempu, 

potíží se selektivní pozorností, dezorganizací, školní neúspěšností se vztahem ke kognitivní 

dysfunkčnosti, vysokým výskytem poruch učení a větší náchylností k výkonové úzkosti 

(Goodyear  Hynd, 1992 in Kulišťák, 2003). Svoboda et al. (2009) uvádí základní 

symptomy syndromu ADD, resp. ADHD:  

 

1. Porucha pozornosti s projevy narušení a opoždění vývoje všech jejích složek  

a především omezenou schopností autoregulace.  

- Slabá koncentrace pozornosti, která se projevuje problémem se 

soustředěním na úkol nebo hru. Dítě je lehce vyrušitelné vnějšími vlivy.  

- Omezená tenacita pozornosti. Dítě se dostatečně nesoustředí na dokončení 

úkolu nebo hry, přebíhá od jedné nedokončené činnosti k druhé. Pozornost 

je kolísavá bez viditelné příčiny.  

- Malá distribuce pozornosti. Dítě je schopné vnímat jen omezené množství 

informací, není schopné soustředění na komplexní situaci, uvědomuje si jen 

její některé a často náhodně vybrané prvky. Někdy věnuje pozornost jen 

určitým detailům.  
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- Nedostatečně rozvinutá vigilita pozornosti. Dítě není dostatečně adaptabilní, 

není schopné přenášet pozornost, ulpívá na určitém podnětu, není schopné 

pružně reagovat.  

- Nevýběrová selektivita pozornosti. Dítě se není schopné zaměřit na 

podstatné znaky situace i přesto, že netrpí poruchou myšlení. Dítě věnuje 

pozornost všemu, co jeho smysly zachytí.  

 

2. Impulzivita se projevuje neschopností selektivní regulace způsobu reagování 

způsobem přiléhajícím situaci. Jedná se o deficit v oblasti autoregulace. Děti 

reagují dříve, než vyslechnou instrukci, v úkolech mají zbytečné chyby.  

3. Hyperaktivita je diferenciálně-diagnostickým symptomem k rozlišování syndromu 

ADD a ADHD. Projevuje se nadměrným nutkáním k pohybu, k neúčelné až 

nesmyslné aktivitě.  

V pojetí poruch pozornosti a hyperaktivity panuje v současné době terminologická 

nejednotnost. Pro účely práce uvádím jejich charakteristiku dle Diagnostického  

a statistického manuálu DSM-V (Raboch et al., 2015). Kritéria DSM V uvádí tři základní 

subtypy ADHD a) převážně hyperaktivně-impulzivní subtyp (ADHD-H); převážně 

nepozorný subtyp (ADHD-I); c) kombinovaný subtyp (ADHD-C). Příznaky ADHD-H jsou 

spojeny s nedostatky v prosociálním chování, agresivitou, odmítáním vrstevníky. Subtyp 

ADHD-I se vyznačuje pasivním sociálním chováním, zhoršeným adaptivním fungováním  

a slabým fungování v akademické oblasti. Zásadní rozdíl mezi symptomy ADHD-I  

a ADHD-H je na úrovni chování, symptomy nepozornosti jsou podobné. Ve většině 

neuropsychologických škál vykazují děti i dospělí s vysokou mírou poruchy pozornosti 

(ADHD-I, ADHD-C) horší výsledky než děti intaktní. Skupiny s ADHD typu C a I 

podávají horší výsledky v rychlosti zpracování, vigilanci, variabilitě odezvy a v řadě 

dalších úrovní exekutivních funkcí oproti skupině s ADHD typu H. Navíc nebyly nalezeny 

výrazné rozdíly mezi subtypem ADHD-H a skupinou bez ADHD (Drtílková  Fiala, 

2016).  

 

Willcutt et al. (2012 in Drtílková  Fiala, 2016) provedl metaanalýzu validity konceptu 

ADHD, kde se jednou z proměnných stal vývojový aspekt poruchy. Studie shrnuje 

výsledky hodnocení dětí s ADHD po pěti až devíti letech po prvním vyšetření se závěrem 

ADHD. Většina dětí, které splnily kritéria DSM-IV pro ADHD při počátečním vyšetření, 
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splňovala po pěti až devíti letech opět kritéria pro jeden ze subtypů ADHD (59 %), ale jen 

35% dětí nadále splnilo kritéria pro původní subtyp. Děti, kterým byl zpočátku 

diagnostikován subtyp ADHD-C se stejnou mírou plnily při druhém vyšetření kritéria pro 

ADHD-C (50%) nebo ADHD-I (50%). Většina dětí s původním subtypem ADHD-I  

i nadále splnila kritéria pro prvně diagnostikovaný subtyp, nebo nesplňovala kritéria pro 

žádný subtyp ADHD. Výsledky poukazují na odlišnou vývojovou trajektorii symptomů 

ADHD a tedy, že symptomy spojené s hyperaktivitou a impulzivitou během vývoje klesají. 

U některých dětí v průběhu vývoje dochází k přesunu ze symptomatologie subtypu 

ADHD-C do ADHD-I. U dětí se subtypem ADHD-C může v průběhu školní docházky 

vymizet hyperaktivní a impulzivní chování, ovšem významná porucha pozornosti 

přetrvává. 

  

1.4.2 Psychologická diagnostika ADHD  

ADHD syndrom zahrnuje škálu odlišných neuropsychologických procesů, které není 

možné hodnotit izolovaně. V psychologické diagnostice pozornosti je doporučováno 

hodnocení selektivity, koncentrace, zaměřenosti, zapamatování a exekutivních funkcí. 

Doporučené psychologické diagnostické metody jsou souhrnně uvedeny v tabulce 6 

(Slomka, 1999, s. 133 – 134 in Kulišťák, 2003).  

 

ROCF zaujímá své místo v psychologické diagnostice ADHD především z důvodu 

komplexity úkolové situace.  Při plnění úkolu ROCF v části kopie i reprodukce musí 

vyšetřovaná osoba a) zaměřit pozornost na úkol; b) dělit pozornost mezi jednotlivé části 

figury; c) analyzovat vizuální detaily a vytvářet z nich celky; d) zredukovat je do 

konfigurací nebo tvarů a pokud možno, také připojit základní atributy jako je jejich křížení 

nebo lícování; e) převést zakódované informace na motorický kód a provést akci, tzn. začít 

kreslit (Conners et al., 2003).  

 

1.4.3 ROCF A ADHD 

Test ROCF je doporučován k psychologické diagnostice syndromu ADHD i přesto, že 

závěry jednotlivých studií jsou nekonzistentní a vycházejí z různých přístupů k hodnocení 

(Conners et al., 2003). Teknos et al. (2003) uvádí, že ačkoli neexistuje typická produkce 

ROCF dětí s ADHD, vykazují tyto děti slabší organizaci v kopii a následně nedostatečnou  
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Tab. 6 

Multivariační vyšetření pozornosti  
 

Oblast Testy 

 

Selektivita  

 

WISC – symboly 

Trail Making Test – část A 

Škrtací testy 

Testy zrakové paměti ze zkoušky zrakově-

percepčních dovedností (nemotorických) 

Koncentrace  Connorsův „Continous Performance Test“ 

Zaměřenost  WISC – číselné řady pozpátku  

Trail Making Test – část B  

Wisconsinský test třídění karet (WCST) 

Zapamatování  WISC – číselné řady dopředu 

Kalifornský test slovního učení (CVLT – C) – verze 

pro děti  

Vyšetření rozsahu paměti a učení – povídka 

(WRAML), paměť pro obrázky 

Exekutivní funkce  Wisconsinský test třídění karet (WCST) 

Reyova-Osterriethova komplexní figura (ROCF) 

Kalifornský test slovního učení (skór sémantický vs. 

Spojování řad) 

Londýnská věž (TOL – Culbertson, 1998) 

 

reprodukci zpaměti. Výkon dětí s ADHD je v rámci dostupných zahraničních studií 

hodnocen z hlediska produkce v části kopie nebo okamžité reprodukce.  

 

Studie referují o slabším výkonu dětí s ADHD v kopii, tzn. slabý skór Organizace dle 

DSS-ROCF (Douglas  Benezra, 1990; Grodzinksky  Diamond, 1992; McGee et al. 

1989). V hodnocení přesného zakreslení jednotlivých elementů figury, tzv. skór Přesnosti 

dle DSS-ROCF se výkony děti s ADHD ve srovnání s neklinickou skupinou významně 

neliší. Ovšem ve fázi okamžité reprodukce děti s ADHD ve srovnání s neklinickou 

skupinou podávají slabší výkon v hodnocení vybavení jednotlivých elementů figury 

(McGee et al., 1989). Douglas  Benezra (1990) ve srovnávací studii výkonu v testu 

ROCF u dětí s ADHD, dětí se specifickou poruchou učení a dětí intaktních popisují 

významně horší produkci kopie dětí s ADHD. Děti, u nichž je přítomna komorbidita 

ADHD a specifické poruchy učení autoři pozorovali významně nižší výkon v proměnné 

Přesnost ve fázi okamžité reprodukce. Zatímco děti s ADHD a děti intaktní se ve výkonu 
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ve fázi kopie i reprodukce výrazně nelišily. Barr, Douglas  Sananes (1990 in Teknos et 

al, 2003) objevili podobné rozdíly mezi skupinou ADHD a neklinickou skupinou v kopii 

ve skóru Organizace. Autoři však neobjevili rozdíly ve skóru Styl.  

 

Seidman et al. (1995) srovnával výkony dětí s ADHD a výkony dětí s ADHD 

v komorbiditě s poruchou učení. V kopii byly děti s ADHD hodnoceny slabě ve skóru 

Organizace, v reprodukci měly slabší výkon ve skóru Styl. Děti s ADHD v komorbiditě 

s poruchou učení podaly ve zmíněných skórech ještě slabší výkon. Tyto výsledky 

naznačují, že vývojová analýza ROCF může odhalit potíže v organizaci komplexního 

materiálu, které jsou typické pro děti s ADHD a že toto oslabení v organizaci nemůže být 

přičítáno pouze vlivu poruch učení na výkon v testu ROCF. Studie dále odhalila, že skór 

Přesnosti v reprodukci jako izolovaný index má jen malý vztah k ADHD. Při srovnání 

výkonu dětí s ADHD za použití Vývojového systému hodnocení DSS-ROCF bylo tedy 

zjištěno, že děti s ADHD v kopii používají chudou organizační strategii a mají méně 

konfigurační styl v reprodukci zpaměti. Ve své další studii Seidman et al. (1997 in 

Conners, 2003) tuto hypotézu potvrdil. Děti s ADHD využívají v kopii méně zralou 

organizační strategii. Nepotvrdil již rozdíl v reprodukci. 

 

Cahn et al. (1996 in Conners, 2003) srovnával výkony dětí s ADHD za použití 

Bostonského kvalitativního skórovacího systému BQSS. Děti s ADHD skórovali hůře než 

neklinická skupina v aspektu pozornosti pro detaily, expanzi, přesnosti a čistotě provedení. 

Proměnné jako fragmentace, plánování a perseverace nevykazovaly rozdíly ve výkonech 

dětí s ADHD a neklinickou skupinou. Zajímavé je zjištění u proměnné expanze (tzn. 

protahování figury vertikálně nebo horizontálně). Autoři nabízí interpretaci, že děti 

s ADHD syndromem mají obtíže v inhibici pohybu ruky při kresbě. Expanze tedy 

reprezentuje jistou impulzivitu a motorickou akci. Distorzi prostoru dávají autoři do 

souvislosti s distorzí časovou, kterou lze u těchto dětí pozorovat. Výsledky z této studie 

potvrdily užitečnost použití skórovacího systému BQSS u dětské populace. 

 

Zajímavou studií je srovnání výkonu v testu u dětí s ADHD, poruchou učení a tikovou 

poruchou u korejské populace za použití Vývojového systému hodnocení DSS-ROCF 

(Shin et al., 2003). Studie mimo jiné potvrdila transkulturální využití ROCF.  

 

Barbosa, Tannock  Schachar (2001) věnovali studii srovnání výkonu dětí s ADHD 

s ohledem na jeho subtypy. Srovnávali produkce figury dětí s ADHD-I (nepozorný typ)  
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a ADHD-C (kombinovaný typ). Obě skupiny se nelišily v organizaci kopie, ale významně 

horší výkon ve fázi reprodukce pozorovali u dětí s ADHD kombinovaného subtypu. Autoři 

shrnují, že ROCF diferencuje mezi subtypy ADHD.   
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2 Empirická část  

 

V empirické části bude prezentován vlastní výzkum na téma kvalitativní hodnocení Rey-

Osterriethovy komplexní figury u dětí. Budou uvedeny metody sběru dat, charakteristiky 

výzkumného souboru a výzkumné situace. Stěžejní část kapitoly bude věnována 

interpretacím výzkumných zjištění.  

 

2.1 Smysl výzkumu a formulování hypotéz 

Rey-Osterriethova komplexní figura je jednou z nejpoužívanějších metod v dětské 

psychologické diagnostice v rámci poradenské psychologie. V šetření používaných 

psychodiagnostických metod v pedagogicko-psychologických poradnách (Urbánek, 2010) 

se ROCF umístila na prvním místě v kategorii „Testy a výkonové zkoušky speciálních 

schopností, znalostí a dovedností“. Ve sledovaných poradnách patří mezi nejužívanější 

nástroje pro diagnostiku pozornosti, zrakové percepce a vizuomotorických schopností. 

Bývá součástí testové baterie pro diagnostiku specifických poruch učení. Psychologové 

využívající ke své práci tuto metodu mohou vycházet z hodnocení a interpretace dle 

dostupného manuálu Košče  Nováka z roku 1997 vydaného Psychodiagnostikou Brno, 

zahraničních validizačních studií a manuálů nebo vlastní psychologické praxe. Zmíněná 

příručka obsahuje pokyny pro kvantitativní a kvalitativní hodnocení dle původního 

Osterriethova přístupu. V rámci diplomové práce Caltové (2015), Ondřejkové (2014)  

a Šplíchalové (2015) bylo na souboru dětí ve věku 8, 10 a 12 let prokázáno, že normy 

uvedené v dostupném manuálu (Košč  Novák, 1997) současné děti podhodnocují a je 

třeba provést jejich revizi. Krčová (2014b) uvádí, že v české příručce chybí údaje  

o reliabilitě metody a doplňuje údaje ze zahraničních dostupných zdrojů. Dle novějších 

skórovacích systémů je test-retestová reliabilita u různých populačních souborů vysoká, 

stejně tak reliabilita jako shoda posuzovatelů. Autorka předpokládá, že reliabilita jako 

shoda posuzovatelů v českém prostředí bude o poznání nižší, neboť český manuál 

neposkytuje dostatečná vodítka k hodnocení. Uvedená příručka neobsahuje informace  

o validitě. Čeští autoři upozorňují na zastaralost původní Osterriethovy metody hodnocení, 

která je jako jediná v českém prostředí dostupná (Caltová, 2015; Drozdová, 2005; 

Drozdová et al., 2015; Krčová, 2014a, 2014b; Ondřejková, 2014; Šamánková, 2016; 

Šplíchalová, 2015). 
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Test má beze sporu mnoho výhod – jeho administrace je snadná, vyhodnocení poměrně 

rychlé a navíc se test prezentuje „dostatečně vědecky“. V českém pojetí testu však 

převažuje řada nevýhod – jak již bylo zmíněno výše v textu, bylo prokázáno, že současné 

kvantitativní normy české dětí podhodnocují, test nemá dostatečná kritéria pro hodnocení  

a jeho reliabilitu lze odhadovat jako nízkou. Chybí validizační studie zaměřené zejména na 

dětskou populaci. Dostupné jsou práce Ondřejkové (2014) a Šamánkové (2016), které se 

věnují kvalitativnímu výkonu v testu u dětí se specifickou poruchou učení. Krčová (2014a) 

věnovala svou diplomovou práci výkonu dětí rozumově nadaným.  

 

Původní Osterriethův přístup k hodnocení byl od jeho vzniku v zahraničí kontinuálně 

rozšiřován, vzniklo několik skórovacích a interpretačních přístupů (uvedeny v tabulce 2  

a 4). Pro interpretaci dětského výkonu v testu jsou zajímavé přístupy kvalitativní, které 

jsou u nás postupně rozvíjeny (Krčová, 2014a; Šamánková, 2006; Šamánková, 2016). 

Kvalitativní hodnocení přináší informaci o vývojové úrovni dítěte a umožňuje lepší 

diferenciálně diagnostickou rozvahu. Takovou kvalitativní analýzu poskytuje Vývojový 

systém hodnocení DSS-ROCF (Bernstein  Waber, 1996), ovšem bez české standardizace.  

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla vycházet při hodnocení výkonu dětí s ADHD ze 

zmíněného přístupu. Ve své diplomové práci jsem se Vývojovým systémem hodnocení 

zabývala v komparaci s kvantitativními skóry klasického Osterriethova přístupu. Rozhodla 

jsem věnovat empirickou část rigorózní práce možnosti uchopení výkonu dětí s ADHD 

prostřednictvím kvalitativní typologie Osterrietha tak, jak je v českém prostředí dostupná a 

Vývojového systému hodnocení, který přináší zajímavá vodítka k interpretaci.  

 

Uvedené informace se staly inspirací k úvaze nad možnostmi využití testu v dětské 

psychologické diagnostice. Co vše může psycholog pozorovat při administraci testu, co 

zaznamenávat a jak? Jak získané interpretovat? Smyslem předkládané práce je obohatit 

dětskou psychologickou diagnostiku o kvalitativní přístup k hodnocení dětí s ADHD  

a srovnat jej s možnostmi Vývojového systému hodnocení (Bernsteinová  Waberová, 

1996). Dílčím cílem práce je postihnout dostupný interpretační rámec pro hodnocení 

dětského výkonu v testu.  

 

K analýze výzkumných otázek bude využíván klasický přístup ke kvalitativnímu 

hodnocení dle Osterrietha a jeho propracovaná verze vycházející z práce Šamánkové 

(2006) a Krčové (2014a). Ke srovnání kvalitativních přístupů a prohloubení možností 
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interpretace bude využíván také Vývojový systém hodnocení Bernstainové  Waberové 

(1996), dále v textu jako DSS-ROCF.  Pozornost nebude věnována statistické analýze 

vztahů mezi typologií dle Osterrietha a kvalitativními skóry DSS-ROCF, neboť tímto 

tématem se v diplomové práci zabývala Krčová (2014a). 

 

Vývojový systém hodnocení DSS-ROCF byl vybrán s ohledem na množství studií 

věnovaných výkonu děti s ADHD (Barr, Douglas  Sananes, 1990 in Teknos et al, 2003; 

Douglas  Benezra, 1990; Grodzinksy  Diamond, 1992; McGee et al., 1989; Moffit  

 Silva, 1988; Seidmana et al., 1995; Seidman et al., 1997 in Conners, 2003; Shin et al., 

2003; Waber  Holmes, 1985; Waber  Holmes, 1986; Waber  Bernstein, 1995).  

 

2.1.1 Výzkumné otázky 

1. Jaký je nejčastější typ strategie kresby dle Osterrietha u dětí z neklinické skupiny 

v části kopie a okamžité reprodukce? 

2. Jaký je nejčastější typ strategie kresby dle Osterrietha u dětí s ADHD v části kopie  

a okamžité reprodukce?  

3. Liší se strategie kresby figury mezi dětmi s ADHD a dětmi z neklinické skupiny?  

4. Liší se strategie kresby mezi dětmi desetiletými a třináctiletými v obou skupinách?  

5. Vykazují kresby dětí s ADHD v testu ROCF specifické znaky?  

6. Jaká je Organizace kresby dle DSS – ROCF u dětí s ADHD v části kopie a okamžité 

reprodukce?  

7. Jaký je Styl kresby dle DSS – ROCF u desetiletých a třináctiletých dětí s ADHD 

v části kopie a okamžité reprodukce?  

8. Jaká je Přesnost kresby dle DSS-ROCF u desetiletých a třináctiletých dětí s ADHD? 

9. Jaký je směr a umístění kresby u dětí s ADHD ve srovnání s neklinickou skupinou?  

10. Jaké jsou průměrné kvantitativní výkony dětí s ADHD ve srovnání s dostupnými 

normami?  
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2.1.2 Výzkumné hypotézy 

 

H1:  Desetileté děti z neklinické skupiny budou užívat v části kopie strategii kresby dle 

Osterrietha, tzn. typ I., II., III. nebo IV. 

H2: Desetileté děti z neklinické skupiny budou užívat v části reprodukce strategii 

kresby dle Osterrietha, tzn. typ I., II., III. nebo IV. 

H3: Třináctileté děti z neklinické skupiny budou užívat v části kopie strategii kresby 

dle Osterrietha, tzn. typ I., II., III. nebo IV.  

H4:  Třináctileté děti z neklinické skupiny budou užívat v části reprodukce strategii 

kresby dle Osterrietha, tzn. typ I., II., III. nebo IV. 

H5:  Desetileté děti s ADHD budou užívat v části kopie méně zralou strategii kresby 

dle Osterrietha, tzn. typ III., IV. nebo V.  

H6: Desetileté děti s ADHD budou užívat v části reprodukce méně zralou strategii 

kresby dle Osterrietha, tzn. typ III., IV. nebo V. 

H7: Třináctileté děti s ADHD budou užívat v části kopie méně zralou strategii kresby 

dle Osterrietha, tzn. typ III. nebo IV.  

H8:  Třináctileté děti s ADHD budou užívat v části reprodukce méně zralou strategii 

kresby dle Osterrietha, tzn. typ III. nebo IV. 

H9:  Děti s ADHD používají v části kopie méně zralou strategii kresby dle Osterrietha 

ve srovnání s neklinickou skupinou. 

H10: Děti s ADHD používají v části okamžité reprodukce méně zralou strategii kresby 

dle Osterrietha ve srovnání s neklinickou skupinou.  

H11:  Třináctileté děti s ADHD použijí v části kopie i okamžité reprodukce zralejší 

organizační strategii než desetileté děti s ADHD.  

H12:  Děti s ADHD vykazují v kresbě kopie i okamžité reprodukce specifické 

kvalitativní znaky – konfuze vnitřních detailů figury bez uvědomění jejich 

vzájemných vztahů.  

H13: Skór organizace dle DSS – ROCF u desetiletých dětí s ADHD v části kopie bude 

méně organizovaný, tzn. skór organizace bude nižší nebo roven 10.  

H14: Skór organizace dle DSS – ROCF u desetiletých dětí s ADHD v části okamžité 

reprodukce bude méně organizovaný, tzn. skór organizace bude nižší nebo roven 

10. 

H15: Skór organizace dle DSS – ROCF u třináctiletých dětí s ADHD v části kopie bude 
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méně organizovaný, tzn. skór organizace bude nižší nebo roven 10. 

H16: Skór organizace dle DSS – ROCF u třináctiletých dětí s ADHD v části okamžité 

reprodukce bude méně organizovaný, tzn. skór organizace bude nižší nebo roven 

10. 

H17: Styl kresby dle DSS – ROCF u desetiletých dětí s ADHD v části kopie bude méně 

orientovaný, s převahou částečně orientovaného stylu.  

H18: Styl kresby dle DSS – ROCF u desetiletých dětí s ADHD v okamžité reprodukce 

bude méně orientovaný, s převahou částečně orientovaného stylu.  

H19: Styl kresby dle DSS – ROCF u třináctiletých dětí s ADHD v části kopie bude 

méně orientovaný, s převahou částečně orientovaného stylu.  

H20: Styl kresby dle DSS – ROCF u třináctiletých dětí s ADHD v části kopie bude 

méně orientovaný, s převahou částečně orientovaného stylu.  

H21: Přesnost kopie dle DSS-ROCF u desetiletých dětí s ADHD bude hodnocena pod 

10. percentilem v aspektu strukturálních i vedlejších rysů.  

H22: Přesnost okamžité reprodukce dle DSS-ROCF u desetiletých dětí s ADHD bude 

hodnocena pod 25. percentilem v aspektu strukturálních i vedlejších rysů.  

H23: Přesnost kopie dle DSS-ROCF u třináctiletých dětí s ADHD bude hodnocena pod 

10. percentilem v aspektu strukturálních i vedlejších rysů.  

H24: Přesnost okamžité reprodukce dle DSS-ROCF u třináctiletých dětí s ADHD bude 

hodnocena pod 25. percentilem v aspektu strukturálních i vedlejších rysů.  

H25: Pozice kresby figury u dětí z neklinické skupiny bude častěji na středu 

záznamového archu ve srovnání s dětmi s ADHD. 

H26: Produkce dětí s ADHD vykazují specifické znaky v umístění a směru figury ve 

srovnání s neklinickou skupinou – kresby budou umístěny vlevo, bude převažovat 

směr kresby zprava doleva.  

H27: Děti s ADHD dosahují podprůměrného kvantitativního skóru ve srovnání 

s dostupnými normami věkové kategorie. 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

2.2 Charakteristika výzkumného souboru a výzkumné situace  

Následující text bude věnován popisu výzkumného souboru, metodám sběru dat, 

výzkumnému postupu a procesu analýzy dat.  

 

2.2.1 Výzkumný soubor 

Celkem bylo do studie zahrnuto 41 dětí ve věku 10 a 13 let s diagnostikovaným 

syndromem ADHD a 40 dětí z neklinické populace. Zastoupení počtu chlapců je vyšší 

vzhledem ke skutečnosti, že diagnóza ADHD je častěji přítomna právě u chlapců 

(Drtílková, Fiala, 2016). Tabulka 7 obsahuje demografické charakteristiky výzkumného 

souboru.  

 

Tabulka 7 

Demografické charakteristiky výzkumného souboru 

 Dívky 

ADHD 

Chlapci 

ADHD 

Dívky 

bez ADHD 

Chlapci 

Bez ADHD 

 

10 let 

 

2 

 

14 

 

6 

 

14 

13 let 4 21 9 11 

Celkem 6 35 15 25 
 

Zásadním kritériem zařazení do studie byl diagnostikovaný syndrom ADHD (zařazení 

dítěte do 2. nebo 3. stupně podpůrných opatření dle platné legislativy). Celkem 4 děti 

z výzkumného souboru mají souběžně se syndromem ADHD diagnostikovanou 

specifickou poruchu učení (pro účely práce mezi nimi není rozlišováno). Žádné z dětí 

neužívalo v době vyšetření medikaci v důsledku syndromu ADHD. Děti z neklinické 

skupiny byly do výzkumu zařazeny na základě rozhovoru se zákonnými zástupci, kteří 

vyloučili neurologickou nebo psychiatrickou zátěž.  

 

Pro předkládanou práci byla vybrána věková kategorie 10 a 13 let z důvodu předchozích 

výzkumných zjištění o dětském výkonu v testu ROCF. Kolem jedenáctého a dvanáctého 

roku začíná dítě užívat racionální způsoby řešení, tj. typ I, II a III (Osterrieth, 1944 in 

Cripe, 2003). Lze tedy předpokládat, že vzhledem vývojovému charakteru syndromu 

ADHD, budou tyto děti používat méně zralou organizaci kresby. Věk výzkumného 

souboru byl vybrán i s ohledem na skutečnost, že děti mladší nemají dostatečnou kapacitu 

pracovní a vizuální paměti (Sieger, 1998; Sieger et al., 2003 in Vágnerová  Klégrová; 

2008; Crone et al., 2006 in Vágnerová, 2012). Lze tedy předpokládat, že výkon dětí již 



62 

 

nebude tolik zatížen vývojovými charakteristikami děti mladších a bude citlivější 

k projevům ADHD v oblasti kognitivní a exekutivní.  

 

2.2.2 Metoda sběru dat 

Sběr dat byl realizován v období leden 2016 až září 2018 v rámci vlastní psychologické 

praxe školního psychologa v Ústí nad Labem (ZŠ Anežky České a ZŠ Stříbrnická)  

psychologa ambulantní části Střediska výchovné péče v Ústí nad Labem. Zákonní zástupci 

dětí byli seznámeni s cílem studie, tj. zkvalitnění dětské psychologické diagnostiky poruch 

pozornosti a jiných vývojových poruch a etickými aspekty práce (anonymita získaných 

dat) a vyjádřili souhlas s účastí dítěte na studii.  

 

Test byl administrován individuálně v dopoledních hodinách v rámci standardního 

psychologického vyšetření nebo psychologické konzultace s dítětem.  

 

2.2.3 Výzkumný postup 

Pro účely výzkumné práce byla administrována část kopie a okamžité reprodukce dle 

pokynů z originálního manuálu Vývojového systému hodnocení DSS-ROCF (Bernstein  

 Waber, 1996).  

 

Před vyšetřované dítě byla předložena standardní předloha ROCF (na formátu velikosti 

A5) vodorovně, tzn. kříž (1) se nachází vlevo a deltoid (14) vpravo. Dále prázdný list 

papíru velikosti A5 a čtyři pastelky různých barev. Každé dítě bylo dotázáno, zda už tento 

obrazec někdy vidělo za účelem vyloučení kódování do záměrné paměti. Pro účely práce 

bylo nezbytné zajistit účast pouze dětí, které test ROCF v minulosti nikdy nedělaly. 

Následovala instrukce dle DSS-ROCF (Bernstein  Waber, 1996, s. 4-5):  

 

„Vezmi si tuto pastelku a překresli tento vzor. Zkus ho nakreslit stejně. Nemusí být 

perfektní, ale nakresli ho, jak nejlépe to dokážeš. Neexistuje žádný speciální způsob, jak to 

udělat. Můžeš to udělat, jak chceš.“ 

 

Pokud bylo vyšetřované dítě zpočátku nejisté, bylo v souladu se standardizovanou 

instrukcí podpořeno slovy:  

 

„Kde myslíš, že by bylo nejlepší začít? Kterou částí vzoru myslíš, že začneš?“  
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Od této chvíle začal být odměřován čas. Dítě nebylo upozorněno, že bude figuru kreslit 

zpaměti. V průběhu administrace byly střídány barevné pastelky v určeném intervalu – 

desetileté děti v intervalu 45 sekund, třináctileté děti v intervalu 30 sekund. Po uplynutí 

časového limitu bylo dítě vyzváno, aby si vzalo jinou barvu pastelky. Toto se opakovalo 

tak dlouho, dokud nebyla celá kresba dokončena. Klinická zkušenost autorek DSS-ROCF 

ukázala, že děti jsou příliš zmatené při instrukci o střídání pastelek a stačí, pokud je dítěti 

v průběhu provádění kresby první pastelkou jen instruováno:  

 

„Dobře. Přestaň kreslit zelenou pastelkou a vezmi si modrou pastelku. Budeš kreslit jinou 

barvou.“ 

 

Po ukončení obkreslování byla odebrána předloha i samotná kresba figury. Bezprostředně 

po odejmutí podnětového materiálu i kresby byla administrována okamžitá reprodukce. 

Před dítě byl položen nový čistý list papíru A5:  

 

„Dobře. Zde je nový list papíru. Kolik z toho velmi složitého vzoru si pamatuješ? Nakresli, 

co si pamatuješ.“ 

 

DSS-ROCF vyžaduje střídání barevných pastelek pouze v části kopie. Pro účely 

předkládané práce byly pastelky střídány i v části reprodukce pro zvýšení přesnosti 

následné analýzy. V průběhu obkreslování byl do záznamového archu (příloha č. 1) 

zakreslován přesný postup dítěte tužkou. Stěžejní pro záznam se stal: 

 

- Začátek kresby: element, kterým dítě kresbu figury začíná. 

- Průběh kresby: elementy, které navazují na prvně zakreslený element. 

- Prostorové vztahy: zakreslování jednotlivých elementů figury ve vzájemném 

vztahu, zejména se zřetelem k hlavním liniím figury (základní obdélník, diagonály, 

vertikální a horizontální linie základního obdélníku). 

 

2.2.4 Proces analýzy dat 

Získaná data byla vyhodnocena dle kvalitativního přístupu k hodnocení Osterrietha (1959 

in Košč  Novák, 1997) za užití podtypů dle Šamánkové (2006) a Krčové (2014a),  

a Vývojového systému hodnocení DSS – ROCF (Bernstein  Waber, 1996) a z hlediska 

směru a pozice kresby. Kresby dětí s ADHD byly vyhodnoceny dle obou přístupů, kresby 

dětí z neklinické skupiny pouze prostřednictvím Osterriethova přístupu a z hlediska směru 
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a umístění kresby. Důvodem této volby je zaměření práce na kvalitativní aspekt hodnocení, 

DSS-ROCF vychází i z kvantitativních položek, které nejsou v souladu s cíli práce. Navíc 

se tomuto tématu podrobně věnovala ve své diplomové práci Krčová (2014a).  

 

Jednotlivým záznamovým archům byla přidělena pořadová čísla a data byla v anonymní 

podobě vyhodnocena prostřednictvím statistického programu SPSS a konzultována s Mgr. 

Alenou Škaloudovou Ph.D.  

 

Pro účely výzkumné páce byl vytvořen vlastní záznamový arch, který je uveden jako 

příloha č.1. Byl navržen tak, aby umožňoval přesný záznam provedení jednotlivých linií 

figury. Obsahuje titulní stranu s kolonkou pro údaje o dítěti, použití dominantní ruky a tři 

sloupce pro výsledky kvalitativní analýzy v části kopie, okamžité reprodukce a oddálené 

reprodukce. Jednotlivé linie byly v předloze záznamového archu obkreslovány a číslovány 

dle pořadí, ve kterém byly dítětem zakresleny. Pro každou část testu byl připraven 

samostatný list. Po provedení kvalitativní analýzy byly výsledky zaneseny na titulní stranu.  

 

Kolonka typ kresby obsahuje klasickou kresebnou strategii dle Osterrietha (1959 in Košč  

 Novák, 1997):  

 

I.    Konstrukce vychází z kostry (armatury) předlohy 

II.    Detaily jsou zahrnovány do kostry (armatury) 

III.    Všeobecný obrys (kontura) 

IV.    Ukládání detailů vedle sebe (juxtapozice) 

V.    Úplná konfúze detailů 

VI.    Reprodukce na známé schéma  

VII. Čmáranina  

 

Na základě kvalitativního hodnocení byl zakroužkován příslušný typ (příslušná římská 

číslice). Kolonka podtyp kresby přímo vychází z úpravy Osterriethovy typologie 

(Šamánková, 2006; Krčová, 2014a). Jednotlivé podtypy jsou uvedeny arabskou číslicí  

a jsou určeny ke kroužkování. Kolonka strategie kresby je rozšiřující hodnocení 

jednotlivých podtypů – jedná o systematickou, částečně systematickou a nesystematickou 

strategii. Tyto strategie byly zahrnuty s ohledem na výzkumnou otázku č.5, tj. ověření, zda 

kresby dětí s ADHD budou vykazovat specifické znaky s předpokladem, že jejich 

produkce se bude pohybovat v dimenzi systematická – nesystematická v rámci konfigurace 
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vnitřních elementů figury. Za tímto účelem jsou jako východisko využity pojmy, které 

uvedla ve své diplomové práci Šamánková (2006) v souvislosti s výkonem ve IV. typu 

kresby. Systematická strategie zahrnuje postupné zakreslování vnitřních elementů figury 

po jednotlivých kvadrantech. Jsou respektovány prostorové vztahy mezi jednotlivými 

elementy. Částečně systematická strategie začíná zdánlivým nesystematickým zakreslování 

jednotlivých prvků. Po uvědomění prostorových vztahů se postup stane systematickým. 

Často k tomu dochází po provedení prvních vnitřních detailů figury. Skládání detailů vedle 

sebe s přehlížením prostorových vztahů je charakteristické pro nesystematickou strategii. 

Kolonka směr kresby obsahuje kategorie zprava doleva, zleva doprava a kolonkou při 

případný jiný směr kresby. Pozici kresby na stránce lze hodnotit jako na středu, nalevo, 

napravo, nahoře nebo dole. 

 

2.3 Metody analýzy dat 

Pro analýzu kreseb dětí se syndromem ADHD a dětí z neklinické skupiny byly použity dva 

přístupy k hodnocení – Vývojový systém hodnocení DSS-ROCF Bernsteinové  

 Waberové (1996) a klasický přístup dle Osterrietha, který je uveden v manuálu k testu 

autorů Košče  Nováka (1997), který dále propracovaly Krčová (2014a) a Šamánková 

(2006). Autorky základní typologii rozšířily o jednotlivé podtypy a poskytly přesnější 

vodítka k vyhodnocení kvalitativního aspektu kresby. DSS-ROCF byl zvolen z důvodu 

jeho vývojového charakteru a diferenciálně diagnostických možností.  

 

2.3.1 Osterriethův přístup k hodnocení  
 

K vyhodnocování byl využit kvalitativní i kvantitativní přístup k hodnocení dle Osterritha 

pro porovnání výsledů kvalitativní analýzy a srovnání s Vývojovým systémem hodnocení.  

 

Kvantitativní hodnocení 

Kvantitativní hodnocení je uvedeno v jediném dostupném manuálu k testu Košče  

 Nováka (1997). V Osterriethově systému hodnocení je v kresbě posuzováno 18 jejích 

elementů. Každý element je hodnocen na základě přesnosti a umístění a to tak, že  

a) správně umístěný element se správným počtem svých částí bez nápadných 

grafomotorických nedostatků je hodnocen dvěma body; b) chybně umístění nebo neúplný 

element či element se zjevnými grafomotorickými nedostatky je hodnocen jedním bodem; 
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c) element, který je rozeznatelný, ale neadekvátně provedený a umístěný je hodnocen půl 

bodem. Maximální počet získaných hrubých skórů je 36 a to v každé části testu.  

 

Pro zajištění maximální přesnosti při posuzování kreseb bylo využito skórovacího systému 

jednotlivých elementů figury dle popisu Krčové (2014a, p.73). Podrobně jsou uvedeny 

v příloze č. 3.  

 

Kvalitativní hodnocení 

Kvalitativní hodnocení ROCF se zaměřuje strategii při kresbě figury. Východiskem 

kvalitativní části práce bude původní kvalitativní přístup Osterrietha (1959 in Košč  

 Novák, 1997) propracovaný Šamánkovou (2006), která sedm klasických typů rozšířila  

o další podtypy a Krčovou (2014a), která její práci doplnila. Jednotlivé detaily figury jsou 

označeny číslem, jejich přehled je uveden jako příloha č. 2.  

 

I. Konstrukce vychází z kostry (armatury) figury předlohy: Kresba začíná 

velkým prostředním obdélníkem, k němuž jsou grupovány ostatní elementy 

figury. Velký obdélník slouží jako východisko obkreslování.  

 I. podtyp: Kresba začíná velkým centrálním obdélníkem (2), další jsou 

zakresleny úhlopříčky (3), následují středové čáry obdélníku 

(4,5) a seskupování vnitřních a vnějších detailů. 

 II. podtyp Kresba začíná velkým centrálním obdélníkem (2), další jsou 

zakresleny středové čáry obdélníku (4,5), následují úhlopříčky 

(3) a seskupování vnitřních a vnějších detailů.  

 III. podtyp: Kresba začíná velkým centrálním obdélníkem (2), následují 

některé vnější detaily (1,18,17,13,9) a kresba pokračuje 

zakreslením úhlopříček nebo středových linií.  

II.  Detaily jsou zahrnovány do kostry (armatury): Kresba začíná některým 

vnějším detailem přiléhajícím k velkému obdélníku, např. kříž vlevo nahoře 

(1), nebo vyznačením velkého obdélníku, do kterého je začleněn nějaký 

detail, např. vnější čtverec přiléhající k pravému dolnímu rohu obdélníku 

(18) a poté je teprve kresba velkého obdélníku dokončena. Do II. typu spadá 

i strategie, kdy kresba začíná nejprve dvěma diagonálami, po kterých 
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následuje obvod velkého obdélníku.  

 I. podtyp: Kresba začíná křížem vlevo nahoře (1), následuje velký 

centrální obdélník (2).  

 II. podtyp:  Kresba začíná malým čtvercem vlevo dole (18) a pokračuje 

velkým centrálním obdélníkem (2). 

 III. podtyp: Kresba začíná levým horním křížem (1), následuje levá strana 

velkého centrálního obdélníku, která je protažena až do 

malého čtverce vlevo dole (18). Následuje dokončení velkého 

centrálního obdélníku. 

 IV. podtyp: Kresba začíná levým horním křížem (1), následuje levá strana 

velkého centrálního obdélníku, která je protažena až do 

malého čtverce vlevo dole (18). Následuje vnější dolní kříž 

(17). Kresba pokračuje dokončením velkého centrálního 

obdélníku.  

III.  Všeobecný obrys (kontura): Kresba začíná všeobecným obrysem celé figury 

bez jasného odlišení velkého centrálního obdélníku. Až následně jsou 

zakresleny další elementy a detaily figury. 

 I. podtyp: Kresba začíná některým z vnějších detailů, levým horním 

křížem (1) nebo pravým kosočtvercem (14). Poté následuje 

obrys figury – celý nebo částečný. Ovšem bez rozlišení 

centrálního obdélníku.  

 II. podtyp: Obrys figury je kreslen průběžně i se zakreslovanými vnějšími 

detaily – jeden či více vnějších detailů.  

 III. podtyp: Kresba začíná nějakým vnitřním detailem, obvykle levým 

vnitřním obdélníkem a poté je dokreslen celý obrys figury.  

IV.  Ukládání detailů vedle sebe (juxtapozice): Detaily jsou ukládány vedle sebe 

jako skládanka. Nejsou postihnuty hlavní elementy figury. Kresba je 

zakončena více či méně úspěšně, je globálně rozeznatelná, může být  

i perfektně provedená.   

 I. podtyp: Systematický - figura je kreslena po jednotlivých elementech, 
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často se jedná o postupné zakreslení čtyř kvadrantů. 

 II. podtyp:  Částečně systematický - zpočátku jsou elementy figury 

zakreslovány jeden vedle druhého. Po uvědomění 

prostorových vztahů jejích částí začne být postup 

systematický.  

 III. podtyp:  Nesystematický - detaily jsou skládány vedle sebe 

s přehlížením prostorových vztahů. Postup kresby je nahodilý.  

V.  Úplná konfúze detailů: Kresba je málo nebo úplně nestrukturovaná. Předlohu 

nelze identifikovat, pouze jednotlivé elementy nebo detaily.  

 I. podtyp:  Elementy či detaily figury jsou skládány nelogicky, 

prostorové vztahy mezi jednotlivými částmi nejsou brány 

v potaz. I přes uvedené je zřetelná tendence k „dobrému 

celku“. Výsledná kresba je výrazně narušená, obsahuje 

zkreslení.  

 II. podtyp:  Elementy a detaily figury jsou skládány zcela nelogicky, 

z kresby lze rozpoznat pouze některé její elementy, předlohu 

v kresbě nelze identifikovat.  

VI.  Reprodukce na známé téma: Kresba může nejasně připomínat formu 

předlohy nebo některé její elementy. Jedná se však figuru na známé téma 

respondenta.  

VII.  Čmáranina (gribouillage): Nelze rozeznat žádný element předlohy, ani její 

globální formu.  

 

2.3.2 Vývojový systém hodnocení 

Popis hodnocení Vývojového systému hodnocení DSS-ROCF vychází z originálního 

manuálu k testu (Bernstein & Waber, 1996). Prostřednictvím DSS – ROCF byly kresby 

dětí se syndromem ADHD vyhodnocovány za užití skóru Organizace, Stylu a Přesnosti.  

 

Organizace je vážený skór, který nabývá hodnoty od 1 do 13. Je založen na hodnocení 

kriteriálních rysů. V kopii je hodnoceno 24 rysů, v okamžité a oddálené reprodukcí 16 

rysů. Tyto rysy jsou charakteristické spojením nebo křížením dvou segmentů linie. Za 
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každý rys lze získat 0 – 1 bod. Specifickým součtem kriteriálních rysů je získána úroveň 

Bazální organizace, ze které vychází i hodnocení dalších parametrů. Kriteriálním rysům, 

které jsou nad rámec dosažené Bazální organizace, jsou udělovány Bonusové body (tj. 

rysy, které odpovídají vyšší Bazální organizaci a tedy lepšímu výkonu dítěte). 

V záznamovém archu je k dispozici nákres komplexní figury s vyznačením míst, kde se 

mají linie křížit či spojovat a jejich popis. Převedením hrubých skórů na vážený 

Organizační skór lze v tabulce vyhledat příslušnou percentilovou hodnotu. Poskytuje 

základ pro rozhodnutí o základní úrovni, ve které je dítě schopno podat očekávaný výkon.  

 

Hodnocení Stylu poskytuje objektivní zhodnocení dětského přístupu ke komplexní figuře. 

Styl je charakterizován jako konfigurační, středně orientovaný nebo částečně orientovaný. 

Hodnocení stylu je založeno na kriteriálních rysech figury. Pro Styl je rozhodující, aby 

linie byly nejen spojené (jak je tomu v hodnocení Organizace), ale také nepřetržité, tj. 

zakreslené jedním tahem. Hodnocení Stylu vychází z předchozího stanovení Bazální 

úrovně organizace. V záznamovém archu jsou zakresleny linie, které by měly být v kresbě 

provedeny tzv. jedním tahem a tabulka s popisem jednotlivých linií.  

 

Hodnocení Přesnosti kvantifikuje počet prvků v komplexní figuře, přesněji počet jejích 

segmentů. Jedná se o striktní počet všech prvků figury. Je rozdělen na skór strukturálních 

prvků (maximum hrubých skórů 25) a skór vedlejších prvků (maximum hrubých skórů 39). 

K usnadnění hodnocení jsou rysy komplexní figury organizovány do čtyř základních 

strukturálních jednotek – základní obdélník (12 segmentů), hlavní nosné konstrukce (13 

segmentů), vnější konfigurační struktury (26 segmentů) a vnitřní detaily (13 segmentů). 

V záznamovém archu jsou k dispozici čtyři kresby zmíněných strukturálních jednotek, ve 

kterých examinátor kroužkuje přítomné segmenty kresby. Počet získaných hrubých skórů 

za strukturální a vedlejší prvky se převádí na percentilovou hodnotu. Přesnost je 

hodnocena nezávisle na úrovni Bazální organizace, není tedy důležité, zda je prvek špatně 

umístěn či nepřesně zakreslen. Není přihlíženo ani k přítomným chybám. 

 

Hodnocen je také směr produkce a pozice figury na papíře. Směr kresby je hodnocen jako 

zleva doprava nebo zprava doleva. Za levopravou orientace je považováno započetí kresby 

levým vnějším křížem (1), pravolevá orientace začíná pravým diamantem (14). Pozice 

kresby je hodnocena na základě situování kresby do spodního, horního, pravého nebo 

levého sektoru papíru.  
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2.4 Výsledky  

V následující kapitole bude věnována pozornost interpretaci výzkumných zjištění. Budou 

zodpovězeny výzkumné hypotézy s přihlédnutím k získaným datům. K interpretaci bude 

využit kvalitativní přístup Osterrietha (1959 in Košč Novák, 1997) a Vývojový systém 

hodnocení DSS-ROCF (Bernstein  Waber, 1996). Typ kresby a její další proměnné 

(pozice a směr) bude interpretován u dětí s ADHD ve srovnání s neklinickou skupinou 

stejně starých dětí bez ADHD. Přístupem DSS-ROCF budou interpretovány pouze výkony 

dětí s ADHD. Pro úplnost je v závěru kapitoly uvedeno kvantitativní hodnocení kreseb dětí 

s ADHD dle pokynů Osterrietha. 

 

2.4.1 Strategie kresby dle typologie Osterrietha 

Analýza je rozdělena vždy do dvou částí dle výzkumného souboru a vztahuje se k části 

kopie a okamžité reprodukce v aspektu kvalitativního výkonu skupiny dětí s ADHD a 

skupiny dětí z neklinické skupiny za použití Osterriethovy typologie kresebných strategií a 

dalších podtypů (Šamánková, 2006; Krčová, 2014a).  

 

Tab. 8 

Kvalitativní hodnocení dle typologie Osterrietha u desetiletých dětí z neklinické skupiny 

 Kopie 

N 

Kopie 

% 

Reprodukce 

N 

Reprodukce 

% 

 

I.typ, I.podtyp 0 0,00 % 0 0,00%  

I.typ, II.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

I.typ, III.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

II.typ,I.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

II.typ, II.podtyp 0 0,00% 1 5,00%  

II.typ, III.podtyp 4 20,00% 4 20,00 %  

II.typ, IV.podtyp 0 0,00% 1 5,00 %  

III.typ, I.podtyp 1 5,00% 3 15,00%  

III.typ, II.podtyp 1 5,00% 0 0,00 %  

III.typ, III.podtyp 0 0,00% 0 0,00%  

IV.typ, I.podtyp 11 55,00% 9 45,00 %  

IV.typ, II.podtyp 2 10,00% 2 10,00 %  

IV.typ, III.podtyp 1 5,00% 0 0,00%  

V.typ, I.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

V.typ, II.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

VI.typ 0 0,00% 0 0,00 %  

VII.typ 0 0,00% 0 0,00 %  

Izolované detaily figury* 0 0,00% 0 0,00%  

Celkem 20 100,00% 20 100,00  

*Kresby nevhodné ke kvalitativní analýze z důvodů minimálního kvantitativního skóru. Vyšetřované dítě vybavilo pouze izolované 

detaily figury.  
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Kresebná strategie dětí z neklinické skupiny 

Nejčastěji užívanou strategií v části kopie u desetiletých dětí z neklinické skupiny je typ 

IV. (70 %). Při diferenciaci do jednotlivých podtypů je nejčastěji zastoupen subtyp I. – tzv. 

systematický (55%). Tato strategie je charakteristická pro nejzralejší organizaci v rámci 

typu IV. V kresbě kopie u desetiletých dětí z neklinické skupiny je dále zastoupen typ II. 

(20%) a typ III. (10%). Není zastoupen typ I., V., VI. a VII. 

 

Nejčastěji pozorovaným typem u neklinické skupiny desetiletých dětí v části reprodukce je 

typ IV. (55%), ve vztahu k jednotlivým podtypům se jedná o podtyp I. – tzv. systematický 

(45%). Další zastoupenou strategií je typ III. (15%), typ II. (30%). Lze sledovat zlepšení 

organizační strategie mezi částí kopie a okamžité reprodukce. V tabulce č. 8 je uveden 

přehled uvedených strategií desetiletých dětí z neklinické skupiny.  

 

Nejčastěji zastoupenou strategií v části kopie u třináctiletých dětí z neklinické skupiny je 

typ IV. (40%) a typ II. (55%). V rámci typu IV. se vyskytuje nejčastěji podtyp 

systematický (25%). Dále je zastoupen typ I. (5%), typ III. (10%). Typ V., VI., a VII. není 

v části kopie u neklinické skupiny zastoupen.  

 

Tab. 9 

Kvalitativní hodnocení dle typologie Osterrietha u třináctiletých dětí z neklinické skupiny 

 Kopie 

N 

Kopie 

% 

Reprodukce 

N 

Reprodukce 

% 

 

I.typ, I.podtyp 0 0,00 % 0 0,00%  

I.typ, II.podtyp 0 0,00% 2 10,00 %  

I.typ, III.podtyp 1 5,00% 1 5,00 %  

II.typ,I.podtyp 3 15,00% 4 20,00 %  

II.typ, II.podtyp 2 10,00% 2 10,00%  

II.typ, III.podtyp 4 20,00% 3 15,00 %  

II.typ, IV.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

III.typ, I.podtyp 2 10,00% 3 15,00%  

III.typ, II.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

III.typ, III.podtyp 0 0,00% 0 0,00%  

IV.typ, I.podtyp 5 25,00% 5 25,00 %  

IV.typ, II.podtyp 3 15,00% 0 0,00 %  

IV.typ, III.podtyp 0 0,00% 0 0,00%  

V.typ, I.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

V.typ, II.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

VI.typ 0 0,00% 0 0,00 %  

VII.typ 0 0,00% 0 0,00 %  

Izolované detaily figury* 0 0,00% 0 0,00%  

Celkem 20 100,00% 20 100,00  

*Kresby nevhodné ke kvalitativní analýze z důvodů minimálního kvantitativního skóru. Vyšetřované dítě vybavilo pouze izolované 

detaily figury.  
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V části okamžité reprodukce je nejvíce zastoupen typ II. (45%), podtypy v rámci II.typu 

jsou rozloženy rovnoměrně. Dále je zastoupen typ I. (15%), III. (15%), typ IV. (25%). Typ 

V., VI., a VII. není v neklinické skupině třináctiletých dětí zastoupen. V tabulce č. 9 je 

uveden přehled jednotlivých typů v neklinické skupině třináctiletých dětí.  

 

Výzkumná hypotéza (H1, H2) se zamítá, desetileté děti z neklinické skupiny užívají v části 

kopie i okamžité reprodukce pouze strategii typu II., III. a IV. Nejzralejší strategie kresby, 

tzv. konstrukce vycházející z kostry figury nebyla zastoupena.  

 

Výzkumná hypotéza (H3, H4) se potvrzuje, třináctileté děti z neklinické skupiny užívají 

v části kopie i okamžité reprodukce strategii kresby typu I., II., III. a IV., tedy od 

nejzralejší tzv. konstrukci figury vycházející z kostry figury po tzv. juxtapozici.  

 

Kresebná strategie dětí s ADHD 

Nejčastěji užívanou strategií v části kopie u desetiletých dětí s ADHD je typ IV. (N=16). 

Jedná se o jedinou kresebnou strategii, jež byla v části kopie identifikována. Při 

diferenciaci do jednotlivých podtypů je nejčastěji zastoupen subtyp III – tzv. 

nesystematický (N=12). Tato strategie je charakteristická pro nejméně zralou organizaci 

komplexního materiálu. Dítě zakresluje jednotlivé elementy a detaily figury nahodile 

„jeden vedle druhého“, nereflektuje prostorové vztahy mezi jednotlivými prvky.  

 

V části reprodukce u desetiletých dětí s ADHD je použitá kresebná strategie více 

rozložená. Nejčastěji pozorovaným typem se stal typ III. (N=8), ve vztahu k jednotlivým 

podtypům se jedná o podtyp III, tzn. že kresba začíná nějakým vnitřním detailem, obvykle 

levým obdélníkem a poté je dokreslen celý obrys figury.  Druhou nejčastější strategií je typ 

IV – tzv. nesystematický. Nejčastěji zvolená strategie je charakteristická provedením 

kontury figury, která je zakreslena izolovaně nebo společně s jejími vnějšími prvky. Ve 

výzkumném souboru je dále zastoupen typ I. a typ II. Novou kategorií ve fázi reprodukce 

je vybavení izolovaných prvků figury (N=2), které nejsou v žádném prostorovém vztahu a 

z kvantitativního hlediska tyto produkce vykazují velmi nízké hodnoty. Tabulka č. 10 

poskytuje přehled jednotlivých strategií desetiletých dětí s ADHD. 
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Tab. 10 

Kvalitativní hodnocení dle typologie Osterrietha u desetiletých dětí s ADHD  

 Kopie 

N 

Kopie 

% 

Reprodukce 

N 

Reprodukce 

% 

 

I.typ, I.podtyp 0 0,00 % 1 6,25%  

I.typ, II.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

I.typ, III.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

II.typ,I.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

II.typ, II.podtyp 0 0,00% 1 6,25%  

II.typ, III.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

II.typ, IV.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

III.typ, I.podtyp 0 0,00% 3 18,75%  

III.typ, II.podtyp 0 0,00% 5 31,25 %  

III.typ, III.podtyp 0 0,00% 0 0,00%  

IV.typ, I.podtyp 2 12,50% 0 0,00 %  

IV.typ, II.podtyp 2 12,50% 0 0,00 %  

IV.typ, III.podtyp 12 75,00% 4 25,00%  

V.typ, I.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

V.typ, II.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

VI.typ 0 0,00% 0 0,00 %  

VII.typ 0 0,00% 0 0,00 %  

Izolované detaily figury* 0 0,00% 2 12,50%  

Celkem 16 100,00% 16 100,00  

*Kresby nevhodné ke kvalitativní analýze z důvodů minimálního kvantitativního skóru. Vyšetřované dítě vybavilo pouze izolované 

detaily figury.  
 

Nejčastěji užívanou strategií v části kopie u třináctiletých dětí s ADHD je typ IV. (N=19), 

z toho je nejvíce zastoupen podtyp II. – tzv. částečně systematický. Jednotlivé elementy 

jsou zpočátku zakreslovány nahodile, později začne být kresba více systematická, založená 

na prostorových vztazích mezi prvky. V souboru se objevuje i podtyp I. – tzv. 

systematický kdy vyšetřované dítě postupuje po jednotlivých kvadrantech figury i podtyp 

III. – tzv. nesystematický. Další zastoupenou kresebnou strategií je typ III. podtyp II. 

(N=6), tedy zakreslování kontury figury včetně jejích vnějších elementů.  

 

V části okamžité reprodukce jsou kresebné strategie více rozložené stejně jako u 

desetiletých dětí s ADHD. Nejčastější kresebnou strategií se stal typ IV. (N=10), přičemž 

se jedná o kresby podtypu I., II. a III (systematický, částečně systematický, 

nesystematický). Dalším zástupcem se stal typ III. (N=7), nejčastěji volenou strategií této 

kategorie se stal podtyp II., tedy zakreslení figury včetně jejích vnějších elementů. I v této 

věkové kategorii je zastoupeno pouhé vybavení izolovaných prvků figury (N=4). Tabulka 

č. 11 poskytuje přehled jednotlivých strategií třináctiletých dětí s ADHD. 
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Tab. 11 

Kvalitativní hodnocení dle typologie Osterrietha u třináctiletých dětí s ADHD 

 Kopie 

N 

Kopie 

% 

Reprodukce 

N 

Reprodukce 

% 

 

I.typ, I.podtyp 0 0,00 % 1 4,00%  

I.typ, II.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

I.typ, III.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

II.typ,I.podtyp 0 0,00% 3 12,00 %  

II.typ, II.podtyp 0 0,00% 0 0,00%  

II.typ, III.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

II.typ, IV.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

III.typ, I.podtyp 0 0,00% 2 8,00%  

III.typ, II.podtyp 6 24,00% 5 20,00 %  

III.typ, III.podtyp 0 0,00% 0 0,00%  

IV.typ, I.podtyp 6 24,00% 4 16,00 %  

IV.typ, II.podtyp 9 36,00% 3 12,00 %  

IV.typ, III.podtyp 4 16,00% 3 12,00%  

V.typ, I.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

V.typ, II.podtyp 0 0,00% 0 0,00 %  

VI.typ 0 0,00% 0 0,00 %  

VII.typ 0 0,00% 0 0,00 %  

Izolované detaily figury* 0 0,00% 4 16,00%  

Celkem 25 100,00% 25 100,00  

*Kresby nevhodné ke kvalitativní analýze z důvodů minimálního kvantitativního skóru. Vyšetřované dítě vybavilo pouze izolované 

detaily figury.  
 

Výzkumná hypotéza (H5) se zamítá, desetileté děti používají v části kopie pouze strategii 

IV. typu (tzv. juxtapozici). Neobjevil se typ III. ani V., jak bylo předpokládáno.  

 

Výzkumná hypotéza (H6) se zamítá, desetileté děti používají v části okamžité reprodukce 

pouze strategii III. a IV. typu, neobjevil se typ V., jak bylo předpokládáno. Lze pozorovat 

zvýšení zastoupení racionálnější formy kresby – III. typ, tzv. kontura v části okamžité 

reprodukce.  

 

Výzkumná hypotéza (H7) se potvrzuje, třináctileté děti s ADHD užívají v části kopie 

strategii kresby typu III. (tzv. kontura) a IV. (tzv. juxtapozice).  

 

Výzkumná hypotéza (H8) se zamítá, třináctileté děti s ADHD užívají v části okamžité 

reprodukce i zralejší strategii – typ II., zahrnování detailů do kostry figury. Stejně jako u 

skupiny desetiletých dětí s ADHD lze pozorovat racionálnější formy strategie v části 

okamžité reprodukce.  
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Srovnání kresebné strategie dětí s ADHD a neklinické skupiny 

Ve srovnání s výsledky stejně starých dětí z neklinické skupiny lze shrnout, že děti 

s ADHD používají méně zralou strategii kresby v části kopie i okamžité reprodukce, 

výzkumné hypotézy (H9 a H10) se potvrzují.   

 

Desetileté děti z neklinické skupiny užívají v části kopie na rozdíl od stejně starých dětí 

s ADHD i zralejší strategii typu II. a III. V rámci IV. typu (tzv. juxtapozice) desetileté děti 

z neklinické skupiny užívají nejzralejší podtyp – tzv. systematický na rozdíl od dětí 

s ADHD, které nejčastěji volily podtyp III. – tzv. nesystematický.  

 

V části okamžité reprodukce desetileté děti užívají v polovině případů kresebnou strategii 

III. typu (tzv. kontura) ve srovnání se stejně starými dětmi z neklinické skupiny, které 

používají navíc i strategii II. typu (tzv. zahrnování detailů do kostry). V neklinické skupině 

je zastoupen i IV. typ (tzv. juxtapozice), ovšem pouze nejzralejší podtyp tzv. systematický. 

Ve skupině dětí s ADHD v tomto typu převažuje podtyp nejméně zralý tzv. 

nesystematický.  

 

Třináctileté děti s ADHD v části kopie používají nejčastěji IV. typ kresebné strategie, tzv. 

juxtapozici. Stejně staré děti z neklinické skupiny častěji využívají zralejší kresebnou 

strategii I., II. a III. typu.  

 

V části okamžité reprodukce byl zaznamenán u třináctiletých dětí s ADHD poměrně 

vysoký podíl (40%) zastoupení IV. typu, tzv. juxtapozice na rozdíl od dětí z neklinické 

skupiny, kde je tento méně zralý typ zastoupen v malé míře. Děti z neklinické skupiny 

nejčastěji užívaní kresebnou strategii II. typu.  

 

Srovnání výkonu desetiletých a třináctiletých dětí s ADHD 

Všechny desetileté děti s ADHD použily v části kopie kresebnou strategii IV. typu. Děti 

s ADHD o tři roky starší stejnou strategii (IV.) použily v 76% případů. Z tabulky č. 11 

vyplývá, že děti třináctileté mají tendenci používat při kopírování komplexní figury více 

zralou kresebnou strategii, jejich kresba je lépe organizovaná. Celkem 24% třináctiletých 

dětí ve své kresbě zvolilo III. typ II. podtyp, tedy kresbu kontury figury včetně jejích 

vnějších elementů. Analýza kresebných strategií obou věkových skupin v typu IV. sleduje 

stejný trend od kresby nesystematické k systematické. Jen 16% třináctiletých dětí s ADHD 

použilo strategii typu IV. podtypu III. oproti 75% desetiletých dětí s ADHD.  
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V kresbě okamžité reprodukce použilo 50% desetiletých dětí kresebnou strategii III. typu 

ve srovnání s 28% dětí třináctiletých. Celých 40% třináctiletých dětí použilo kresebnou 

strategii IV., stejnou strategii použilo jen 25% desetiletých dětí. V obou věkových 

kategoriích je zastoupena kategorie vybavení izolovaných prvků figury.  

 

Výzkumná hypotéza (H11) se zamítá, starší děti vykazují zralejší organizaci kresby v části 

kopie, v části okamžité reprodukce jsou jejich výkony srovnatelné.  

 

2.4.2 Analýza podtypů strategií u dětí s ADHD 

Kvalitativní analýza odhaluje, že některé děti s ADHD používají v části kopie nebo 

okamžité reprodukce racionální strategii kresby – typ I., II. a ve velké míře typ III. Dětské 

produkce byly dále analyzovány z hlediska organizace vnitřních detailů figury. Předchozí 

výzkumné práce (Šamánková, 2006; Krčová 2014a) se zaměřovaly ve III. typu kresby na 

popis grupování vnějších detailů při obkreslování figury. U děti s ADHD se jako 

diagnosticky zajímavější jeví organizování vnitřních detailů. Po zakreslení základního 

obdélníku (typ I. nebo II.) nebo kontury (typ III.) děti s ADHD vykazují obtíže 

v organizaci vnitřních linií a detailů. Na tyto strategie lze aplikovat dělení typu IV. do 

jednotlivých podtypů dle Šamánkové (2006) – systematický, částečně systematický, 

nesystematický. Typ III. neboli kontura figury je častěji užívána ve fázi reprodukce 

(N=15). Ve fázi kopie tuto strategie použilo dětí méně (N=6). Tabulka č. 12 odhaluje 

přehled strategií kresby v uvedeném typu.  

 

Tab. 12 

Strategie kresby ve III. typu 

 Kopie 

N 

Reprodukce 

N 

Systematická 2 1 

Částečně systematická 2 6 

Nesystematická 2 8 

Celkem  6 15 
 

Výzkumná hypotéza (H12) se potvrzuje, děti s ADHD vykazují v kresbě kopie i okamžité 

reprodukce specifické kvalitativní znaky. V jednotlivých typech (I., II., III., IV.) lze 

sledovat konfuzi v uspořádání vnitřních struktur a elementů figury. Tento trend byl 

nejčastěji zřetelný u III. typu (tzv. kontury), kde děti s ADHD užívaly strategie pro 

konfiguraci vnitřních elementů v dimenzi systematický – nesystematický.  
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2.4.3 Organizace dle DSS-ROCF u dětí s ADHD 

V části kopie celkem 68,75% ze souboru desetiletých dětí dosáhlo skóru organizace 11. 

Pouze 6,25% dosáhlo skóru nižšího než 10. V části okamžité reprodukce dosáhlo 50% dětí 

skóru organizace nižšího než 11, tzn. polovina desetiletých dětí s ADHD podala výkon 

v pásmu dolního průměru dle amerických norem. Výzkumná hypotéza (H13 a H14) se 

zamítá, desetileté děti podaly organizovanou kresbu v kopii i okamžité reprodukci v pásmu 

horního průměru dle amerických norem. Přehled skóru organizace u desetiletých dětí 

s ADHD je uveden v tabulce č. 13.  

 

Tab. 13 

Deskriptivní statistika skóru organizace u desetiletých dětí s ADHD 

 Kopie 

N 

Kopie 

% 

Reprodukce 

N 

Reprodukce 

% 

 

7 1 6,25% 2 12,50%  

8 0 0,00% 1 6,25%  

9 0 0,00% 2 12,50%  

10 0 0,00% 3 18,75%  

11 0 0,00% 0 0,00%  

12 11 68,75% 4 25,00%  

13 4 25,00% 4 25,00%  

Celkem 16 100,00% 16 100,00%  
 

V části kopie dosáhlo 84% třináctiletých dětí s ADHD skóru organizace více než 10, 

výzkumná hypotéza (H15) se zamítá. V části okamžité reprodukce lze sledovat odlišných 

trend. Necelá polovina třináctiletých dětí (48%) podala výkon ve spodním pásmu průměru, 

tj. pod skórem organizace 9 dle amerických norem. Výzkumná hypotéza (H16) se 

potvrzuje, třináctileté děti s ADHD hůře organizují kresbu v části okamžité reprodukce. 

Přehled skóru organizace u třináctiletých dětí s ADHD je uveden v tabulce č. 14. 

 

Tab. 14 

Deskriptivní statistika skóru organizace u třináctiletých dětí s ADHD 

 kopie 

N 

Kopie 

% 

Reprodukce 

N 

Reprodukce 

% 

 

4 1 4,00% 6 24,00%  

5 0 0,00% 0 0,00%  

6 0 0,00% 0 0,00%  

7 3 12,00% 4 16,00%  

8 0 0,00% 2 8,00%  

9 0 0,00% 0 0,00%  

10 0 0,00% 2 8,00%  

11 3 12,00% 2 8,00%  

12 4 16,00% 0 0,00%  

13 14 56,00% 9 36,00%  

Celkem 25 100,00% 25 100,00%  
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2.4.4 Styl dle DSS-ROCF u dětí s ADHD 

Celá polovina desetiletých dětí s ADHD využívá v části kopie středně orientovaný styl s 

vnější konfigurací. Některé z desetiletých dětí (37,50%) využívají nejzralejší konfigurační 

styl, výzkumná hypotéza (H17) se zamítá. Polovina desetiletých dětí s ADHD v části 

okamžité reprodukce použila konfigurační styl kresby, hypotéza (H18) se zamítá. Ve 

srovnání s analýzou stejně starých dětí v části kopie lze pozorovat zlepšení v konfiguraci 

prvků komplexní figury.  

 

Tab. 15 

Deskriptivní statistika stylu kopie u dětí s ADHD 

 10 let 

N 

10 let 

% 

13 let 

N 

13 let 

% 

 

Konfigurační styl 6 37,50 % 4 16,00%  

Středně orientovaný styl 

(vnitřní konfigurace) 

0 0,00% 6 24,00%  

Středně orientovaný styl 

(vnější konfigurace) 

8 50,00% 9 36,00%  

Částečně orientovaný styl 4 12,50% 6 24,00%  

Celkem 16 100,00% 25 100,00  
 

Distribuce stylu kresby v části kopie u třináctiletých dětí s ADHD je rovnoměrně rozložená 

mezi všechny čtyři typy. Nejvíce zastoupenou kategorií je středně orientovaný styl s vnější 

konfigurací (36 %). Výzkumná hypotéza (H19) se zamítá. Tabulka č. 15 poskytuje přehled 

stylů v kopii, tabulka č. 16 přehled stylů v okamžité reprodukci. V části okamžité 

reprodukce došlo u třináctiletých dětí k opačnému trendu. Celých 76% těchto dětí použilo 

částečně orientovaný styl kresby, výzkumná hypotéza (H20) se potvrzuje.  

 

Tab. 16 

Deskriptivní statistika stylu okamžité reprodukce u dětí s ADHD 

 10 let 

N 

10 let 

% 

13 let 

N 

13 let 

% 

 

Konfigurační styl 8 50,00 % 6 24,00%  

Středně orientovaný styl 4 25,00% 0 0,00%  

Částečně orientovaný styl 4 25,00% 19 76,00%  

Celkem 16 100,00% 25 100,00  
 

2.4.5 Přesnost u dětí s ADHD dle DSS-ROCF 

Srovnání přesnosti kopie a okamžité reprodukce je uvedeno v souladu s normou DSS-

ROCF, která diferencuje mezi výkony na základě percentilových hodnot. V části kopie je  

u obou věkových skupin definována kritická hodnota, od které je vyšetřované dítě 

hodnoceno pod 10. percentilem (pro desetileté děti je to HS 21 pro strukturální elementy, 
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kdy k umístění pod 10. percentil postačí ztráta sedmi elementů figury a HS 32 pro vedlejší 

elementy, kdy této úrovně dítě dosáhne se ztrátou sedmi elementů kresby; pro třináctileté 

děti je to HS 23 pro strukturální elementy, k umístění pod 10. percentil postačí ztráta dvou 

elementů figury a HS 35 pro vedlejší elementy, se ztrátou čtyř elementů figury). V části 

okamžité reprodukce uvádím u obou skupin kritickou hodnotu pod 25. percentilem. 

Důvodem je širší pásmo normy v této části testu (pro desetileté děti je to HS 21 pro 

strukturální elementy, kdy k umístění pod 25. percentil dítě dosáhne se ztrátou čtyř 

elementů figury a HS 24 pro vedlejší elementy, kdy této úrovně dítě dosáhne se ztrátou 

patnácti elementů figury; pro třináctileté děti je HS 22 pro strukturální elementy, kdy 

k umístění pod 25. percentil postačí ztráta tří elementů figury a HS 24 pro vedlejší 

elementy, se ztrátou patnácti elementů figury). 

 

V části kopie podává většina desetiletých i třináctiletých dětí s ADHD výkony v pásmu 

normy v aspektu hodnocení strukturálních i vedlejších rysů figury. To znamená, že děti 

s ADHD jsou ve většině případů schopné provést kopii téměř všech elementů figury, 

výzkumné hypotézy (H21 a H23) se zamítají.   

 

Tab. 17 

Přesnost - strukturální elementy u dětí s ADHD 

 Percentilová 

hodnota 

10 let 

N 

10 let 

% 

13 let 

N 

13 let 

% 

 

 

Kopie 

 

Nad 10.percentilem 

 

12 

 

75,00% 

 

21 

 

84,00% 

 Pod 10.percentilem 4 25,00% 4 16,00% 

 Celkem 16 31,25% 25 100,00% 

 

Reprodukce  

 

Nad 25.percentilem 

 

0 

 

00,00 % 

 

9 

 

36,00 % 

 Pod 25.percentilem 16 100,00 % 16 64,00 % 

 Celkem 16 100,00 % 25 100,00% 
 

V části okamžité reprodukce je výsledek opačný. Všechny desetileté děti podaly v aspektu 

vybavení strukturálních rysů výkon pod 25. percentilem. To znamená, že došlo 

k paměťové ztrátě minimálně čtyř strukturálních elementů figury. V aspektu vybavení 

vedlejších elementů podalo výkon pod 25. percentilem 62,5 % desetiletých dětí (paměťová 

ztráta nejméně patnácti elementů figury).  

 

U třináctiletých dětí došlo ke stejnému trendu, v aspektu vybavení strukturálních rysů 

podalo výkon pod 25. percentil 64% dětí (chybění alespoň tří elementů), v aspektu 

vybavení vedlejších rysů celých 76% (paměťová ztráta patnácti elementů figury). 



80 

 

Výzkumné hypotézy (H22 a H24) se potvrzují. Tabulka č. 17 a 18 uvádí hodnoty pro celou 

věkovou skupinu dětí s ADHD zvlášť pro strukturální a vedlejší elementy figury.  

 

Tab. 18 

Přesnost - vedlejší elementy u dětí s ADHD 

 Percentilová 

hodnota 

10 let 

N 

10 let 

% 

13 let 

N 

13 let 

% 

 

 

Kopie 

 

Nad 10.percentilem 

 

14 

 

87,50% 

 

20 

 

80,00% 

 Pod 10.percentilem 2 12,50% 5 20,00% 

 Celkem 16 100,00% 25 100,00% 

 

Reprodukce  

 

Nad 25.percentilem 

 

6 

 

37,50 % 

 

6 

 

24,00% 

 Pod 25.percentilem 10 62,50 % 19 76,00% 

 Celkem 16 100,00% 25 100,00% 

 

2.4.6 Další proměnné – pozice a směr kresby  

Pozice a směr kresby byla vyhodnocena zvlášť u skupiny dětí s ADHD a skupiny 

neklinické. Tabulka č. 19 uvádí rozložení pozic kresby v obou skupinách.  

  

Pozice kresby v neklinické skupině 

Desetileté děti z neklinické skupiny umisťují figuru v části kopie i okamžité reprodukce 

nejčastěji do levé části záznamového archu. Děti starší častěji situují figuru do středu 

záznamového archu v části kopie i okamžité reprodukce.  

 

Pozice kresby u dětí s ADHD 

Nejčastěji pozorovanou pozicí kresby v části kopie bylo umístění vlevo, tj. kresba je 

koncipována do levé části záznamového archu. Žádné z desetiletých dětí s ADHD 

neumístilo kresbu do středu plochy. Mezi třináctiletými dětmi s ADHD je rozložení pozice 

figury více rovnoměrné, i přesto je nejčastějším umístěním figury pozice vlevo (32%). 

Umístění kresby do středu plochy je přítomno u 28% kreseb. V části okamžité reprodukce 

lze sledovat podobný trend. Celých 56,25% desetiletých dětí s ADHD umístilo kresbu do 

levé části papíru a stejnou pozici zvolilo 36% třináctiletých dětí s ADHD.  
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Tab. 19 

Pozice kresby  

  Neklinická skupina ADHD skupina 

 Pozice 

kresby 

10let 

N 

10let 

% 

13let 

N 

13let 

% 

 

10let 

N 

10let 

% 

13let 

N 

13 let 

% 

 

Kopie 

 

Střed 

 

4 

 

20,00% 

 

12 

 

60,00% 

 

0 

 

0,00% 

 

7 

 

28,00% 

 Vlevo 14 70,00% 7 35,00% 8 50,00% 8 32,00% 

 Vpravo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 8,00% 

 Nahoře 2 10,00% 1 5,00% 3 18,75% 4 16,00% 

 Dole 0 0,00% 1 5,00% 5 31,25% 4 16,00% 

 Celkem  20 100,00% 20 100,00% 16 100,00% 25 100,00 

 

Reprodukce  

 

Střed 

 

6 

 

30,00% 

 

12 

 

60,00% 

 

3 

 

18,75% 

 

6 

 

24,00% 

 Vlevo 13 65,00% 6 30,00% 9 56,25% 9 36,00% 

 Vpravo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 24,00% 

 Nahoře 1 5,00% 2 10,00% 2 12,50% 4 16,00% 

 Dole  0 0,00% 0 0,00% 2 12,50% 0 0,00% 

 Celkem  20 100,00% 20 100,00% 16 100,00% 25 100,00% 
 

 

Směr kresby v obou výzkumných skupinách 

V obou věkových kategoriích a výzkumných skupinách v části kopie i okamžité 

reprodukce významně převažuje směr kresby zleva doprava. Pouze v jednom případě  

z neklinické skupiny byl pozorován směr kresby zprava doleva a ve třech případech u dětí 

s ADHD.  

 

Výzkumná hypotéza (H26) se zamítá, produkce dětí s ADHD nevykazují specifické znaky 

v umístění a směru kresby ve srovnání s neklinickou skupinou. Bylo předpokládáno, že 

bude ve skupině dětí s ADHD převažovat směr kresby zprava doleva a kresby budou 

situovány převážně vlevo.  
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2.5  Závěry výzkumu  

Na základě výsledků kvalitativní analýzy výkonu dětí s ADHD v testu ROCF  

a deskriptivní statistiky uvádím závěrečné shrnutí, které bude sloužit jako východisko 

následné diskuse.  

 

Strategie kresby dle Osterrietha u neklinické skupiny  

První výzkumná otázka se vztahovala k nejužívanějšímu typu kresby dle typologie 

Osterrietha v neklinické skupině, tzn. desetiletých a třináctiletých dětí intaktních. 

Desetileté děti z neklinické skupiny užívají v části kopie i okamžité reprodukce strategii 

typu II., III. a IV. Více než polovina desetiletých dětí v části kopie užívá typ IV. – 

systematický, tzn. že je figura kreslena po jednotlivých elementech, často se jedná o 

postupné zakreslení čtyř kvadrantů. Nejzralejší strategie kresby typ I., tzv. konstrukce 

vycházející z kostry figury nebyla ve skupině desetiletých dětí v části kopie zastoupena. 

Nejčastěji pozorovaným typem u neklinické skupiny desetiletých dětí v části reprodukce je 

typ IV., ve vztahu k jednotlivým podtypům se jedná o podtyp I. – systematický. Další 

zastoupenou strategií je typ III. a typ II. Lze sledovat zlepšení organizační strategie mezi 

částí kopie a okamžité reprodukce.  

 

Třináctileté děti z neklinické skupiny užívají v části kopie i okamžité reprodukce strategii 

kresby typu I., II., III. a IV., tedy od nejzralejší tzv. konstrukci figury vycházející z kostry 

figury (typ I.) po tzv. juxtapozici (typ IV.). Nejčastěji zastoupenou strategií v části kopie u 

třináctiletých dětí z neklinické skupiny je typ IV. a typ II.. V rámci typu IV. se vyskytuje 

nejčastěji podtyp systematický. Dále je zastoupen typ I. a typ III. V části okamžité 

reprodukce je nejvíce zastoupen typ II., podtypy v rámci II. typu jsou rozloženy 

rovnoměrně. Dále je zastoupen typ I., III. a typ IV. V rámci neklinické skupiny obou 

věkových kategorií nebyl zastoupen typ V., VI. a VII.  

 

Strategie kresby dle Osterrietha u dětí s ADHD 

Druhou ověřovanou výzkumnou otázkou byl nejčastěji volený typ kresby figury dle 

typologie Osterrietha ve zvoleném výzkumném souboru dětí s ADHD. Bylo očekáváno, že 

se v kresebných strategiích objeví méně racionální formy kresby. U všech desetiletých dětí 

byl ve strategii kresby kopie identifikován typ IV. (juxtapozice). Nejčastějším podtypem 

v daném typu byl podtyp nesystematický, tj. přístup, ve kterém vyšetřované osoba 

nereflektuje prostorové vztahy mezi jednotlivými elementy figury.  
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V části okamžité reprodukce je použitá kresebná strategie desetiletých dětí s ADHD  více 

rozložená. Nejčastějším zvoleným typem je typ III. (kontura včetně vnějších detailů). Ve 

vztahu k jednotlivým podtypům se jedná o podtyp III., tzn. že kresba začíná nějakým 

vnitřním detailem, obvykle levým obdélníkem a poté je dokreslen celý obrys figury. 

Druhou nejčastější strategií je typ IV. – III. podtyp nesystematický. Novou kategorií v části 

reprodukce je vybavení izolovaných prvků figury, které nejsou v žádném prostorovém 

vztahu a z kvantitativního hlediska tyto produkce vykazují velmi nízké skóry. 

 

Nejčastěji užívanou strategií v části kopie u třináctiletých dětí s ADHD je typ IV., z toho je 

nejvíce zastoupen podtyp II. – částečně systematický, tzn. že jednotlivé elementy figury 

jsou zakreslovány zpočátku nesystematicky, po uvědomění vzájemných prostorových 

vztahů se kresba stává více systematickou. V souboru se objevuje v rámci IV. typu  

i podtyp I. – systematický, kdy vyšetřované dítě postupuje po jednotlivých kvadrantech 

figury i podtyp III. – nesystematický. Další zastoupenou kresebnou strategií je typ III. 

podtyp II., tedy zakreslování kontury figury včetně jejích vnějších elementů.  

 

V části okamžité reprodukce jsou kresebné strategie více rozložené stejně jako  

u desetiletých dětí. Nejčastější kresebnou strategií se stal typ IV., přičemž se jedná  

o kresby podtypu I., II. a III. (systematický, částečně systematický, nesystematický). 

Dalším zástupcem se stal typ III., nejčastěji volenou strategií této kategorie byl podtyp II., 

tedy zakreslení figury včetně jejích vnějších elementů. I v této věkové kategorii je 

zastoupeno pouhé vybavení izolovaných prvků figury.  

 

Srovnání kresebné strategie dětí s ADHD a dětí z neklinické skupiny 

Třetí výzkumná otázka ověřuje, jestli se výkony dětí s ADHD a dětí z neklinické skupiny 

liší v rámci kvalitativní analýzy. Ve srovnání s výsledky stejně starých dětí z neklinické 

skupiny lze shrnout, že děti s ADHD používají méně zralou strategii kresby v části kopie  

i okamžité reprodukce. Desetileté děti z neklinické skupiny užívají v části kopie na rozdíl 

od stejně starých dětí s ADHD i zralejší strategii typu II. a III.. V rámci IV. typu (tzv. 

juxtapozice) desetileté děti z neklinické skupiny užívají nejzralejší podtyp – systematický 

na rozdíl od dětí s ADHD, které nejčastěji volily podtyp III. – nesystematický. Rozdíl lze 

tedy pozorovat především v rámci podtypů tzv. juxtapozice, kdy děti bez ADHD ve většině 

případů využívají zralejší organizaci elementů uvnitř figury, zatímco děti s ADHD typicky 

skládají prvky vedle sebe bez reflexe vzájemných prostorových vztahů. 
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V části okamžité reprodukce desetileté děti s ADHD užívají v polovině případů kresebnou 

strategii III. typu (tzv. kontura) ve srovnání se stejně starými dětmi z neklinické skupiny, 

které používají navíc i strategii II. typu (tzv. zahrnování detailů do kostry), V neklinické 

skupině je zastoupen i IV. typ (tzv. juxtapozice), ovšem pouze nejzralejší podtyp I. – 

systematický. Ve skupině dětí s ADHD v tomto typu převažuje podtyp III. – 

nesystematický.  

 

Třináctileté děti s ADHD v části kopie používají nejčastěji IV. typ kresebné strategie, tzv. 

juxtapozici. Stejně staré děti z neklinické skupiny častěji využívají zralejší kresebnou 

strategii I., II. a III. typu.  

 

V části okamžité reprodukce byl zaznamenán u třináctiletých dětí s ADHD poměrně 

vysoký podíl zastoupení IV. typu, tzv. juxtapozice na rozdíl od dětí z neklinické skupiny, 

kde je tento méně zralý typ zastoupen v malé míře. Děti z neklinické skupiny nejčastěji 

užívají kresebnou strategii II. typu.  

 

Srovnání kresebné strategie u desetiletých a třináctiletých dětí s ADHD  

Ve čtvrté výzkumné otázce bylo z vývojového hlediska ověřováno, zda budou strategie 

kresby, přesněji typ organizace dle Osterrietha u desetiletých a třináctiletých dětí shodné, 

nebo zda lze sledovat vývojovou tendenci při zpracování tohoto typu komplexního úkolu i 

u dětí s ADHD. Všechny desetileté děti použily ve fázi kopie kresebné strategie IV. typu. 

Děti o tři roky starší stejnou strategii (IV.) použily v 76% procentech případů, ale pouze 

jen 16% těchto dětí zvolilo nejméně zralou strategii kresby III. nesystematického podtypu. 

Děti třináctileté tedy používají při kopírování komplexní figury zralejší kresebnou strategii, 

jejich kresba je více organizovaná. Tento vývojový trend vystupuje především v typu IV. 

(juxtapozici), kde lze provedení kresby sledovat od nesystematického provedení (podtyp 

III. u dětí desetiletých) k provedení zralejšímu s reflexí prostorových vztahů mezi 

jednotlivými elementy figury (zastoupení podtypu I. systematického u třináctiletých dětí). 

Ve fázi okamžité reprodukce nejsou výsledky tak jednoznačné. Polovina desetiletých dětí 

použila kresebnou strategii III. typu (kontura včetně vnějších detailů), kresebné strategie 

dětí starších jsou rovnoměrně rozložené v typu III. a IV. V obou věkových kategoriích je 

zastoupena kategorie vybavení izolovaných prvků figury.  
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Specifické znaky strategie kresby u dětí s ADHD 

Pátá výzkumná otázka se vztahuje ke specifickým znakům v produkci figury dětí s ADHD. 

Kvalitativní analýza odhalila, že lze rozlišit mezi podtypy v rámci klasických typů. Dětí 

s ADHD postupují při konstrukci méně systematicky ve vztahu k vzájemnému uspořádání 

vnitřních detailů figury. Část dětí s ADHD vychází při konstrukci figury ve fázi okamžité 

nebo oddálené reprodukce z racionální strategie kresby, tj. typ I., II. a častěji zastoupený 

typ III. Kresby byly dále analyzovány z hlediska organizace vnitřních detailů figury. 

Předchozí výzkumné práce (Šamánková, 2006; Krčová 2014a) se zaměřovaly ve III. typu 

kresby na popis grupování vnějších detailů při obkreslování figury. U dětí s ADHD se jako 

diagnosticky zajímavější jeví organizování detailů vnitřních. Po zakreslení základního 

obdélníku (typ I. nebo II.) nebo kontury (typ III.) děti s ADHD vykazují obtíže 

v organizaci vnitřních linií a detailů. Na tyto strategie lze aplikovat dělení typu IV. do 

jednotlivých podtypů dle Šamánkové (2006) – systematický, částečně systematický, 

nesystematický.  

 

Organizace dle DSS-ROCF u dětí s ADHD 

Šestá výzkumná otázka zahrnuje nejčastější organizaci kresby dle DSS-ROCF v části 

kopie a okamžité reprodukce u dětí s ADHD. Dle amerických norem dosahují desetileté  

i třináctileté děti v organizaci kopie pásma.průměru. V části okamžité reprodukce však 

polovina z nich podala výkon v pásmu dolního průměru. Lze sledovat diskrepanci mezi 

organizací kresby kopie a okamžité reprodukce u dětí s ADHD. Z diferenciálně 

diagnostického hlediska lze uvažovat o citlivosti vztahu organizace kopie a okamžité 

reprodukce k poruše pozornosti, resp. ADHD.  

  

Styl dle DSS-ROCF u dětí s ADHD 

Sedmá výzkumná otázka směřuje k hodnocení kreseb dětí s ADHD prostřednictvím stylu 

kresby. V části kopie přistupuje celá polovina desetiletých dětí s ADHD ke kresbě 

prostřednictvím středně orientovaného stylu s vnější konfigurací, tzn. že děti lépe 

konfigurují vnější detaily figury. Více jak čtvrtina dětí přistupuje ke kresbě figury 

konfiguračně. Distribuce stylu kopie u třináctiletých dětí s ADHD je rovnoměrně rozložená 

mezi všechny čtyři typy. Nejvíce je zastoupen středně orientovaný styl s vnější 

konfigurací.  V části okamžité reprodukce použila polovina desetiletých dětí s ADHD 

konfigurační styl. Ve srovnání s analýzou stejně starých dětí v kopii lze pozorovat zlepšení 

v konfiguraci prvků komplexní figury v kresbě reprodukce zpaměti. U dětí třináctiletých 
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s ADHD došlo ve výzkumném souboru k opačnému trendu. Celých 76% těchto dětí 

použilo částečně orientovaný styl kresby. V konfiguraci kresby tedy došlo ke 

kvalitativnímu zhoršení.  

 

Přesnost dle DSS-ROCF u dětí s ADHD 

Osmá výzkumná otázka se zaměřuje přesnost v kopii a okamžité reprodukci u dětí 

s ADHD. Přesnost kvantifikuje množství zakreslených elementů figury ve fázi kopie  

a vybavených elementů figury ve fázi reprodukce. K popisu výsledků jsou využívány 

normy dostupné v manuálu k testu DSS-ROCF. Výsledky jsou uváděny v percentilových 

hodnotách, které diferencují výkon v testu do pásma průměru a podprůměru. V části kopie 

podává většina dětí s ADHD výkony v pásmu normy v aspektu hodnocení strukturálních  

i vedlejších rysů figury. To znamená, že děti s ADHD jsou ve většině případů schopné 

provést kopii téměř všech elementů figury. Ve fázi okamžité reprodukce je výsledek 

opačný. Všechny desetileté děti s ADHD podaly v aspektu vybavení strukturálních rysů 

výkon pod 25. percentilem. V aspektu vybavení vedlejších elementů podala výkon pod 25. 

percentilem více než polovina desetiletých dětí. U třináctiletých dětí došlo ke stejnému 

trendu, v aspektu vybavení strukturálních rysů podala výkon pod 25. percentil více než 

polovina dětí, v aspektu vybavení vedlejších rysů celé ¾ dětí. Souhrnně děti s ADHD 

vykazují slabší výkon ve fázi okamžité reprodukci, tedy v paměťové části testu ROCF. 

V aspektu vybavení jsou pro ně náročnější k reprodukci detaily figury. 

 

Směr a umístění kresby u dětí  

Devátá výzkumná otázka se vztahuje k analýze směru a umístění kresby u dětí s ADHD ve 

srovnání s neklinickou skupinou. Desetileté děti z neklinické skupiny umisťují figuru 

v části kopie i okamžité reprodukce nejčastěji do levé části záznamového archu. Děti starší 

častěji situují figuru do středu záznamového archu v části kopie i okamžité reprodukce. 

Nejčastěji volenou pozicí kresby v části kopie u desetiletých dětí s ADHD bylo umístění 

vlevo, tj. kresba je koncipována do levé části záznamového archu. Žádné z desetiletých 

dětí s ADHD neumístilo kresbu do středu plochy. Mezi třináctiletými dětmi s ADHD je 

rozložení pozice figury v kopii více rovnoměrné, i přesto je nejčastějším umístěním figury 

pozice vlevo. V části okamžité reprodukce lze sledovat podobný trend. Více než polovina 

desetiletých dětí s ADHD umístila kresbu do levé části papíru a stejnou pozici zvolila více 

než třetina třináctiletých dětí s ADHD.  
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V obou věkových kategoriích a výzkumných skupinách v části kopie i okamžité 

reprodukce významně převažuje směr kresby zleva doprava. Pouze v jednom případě  

z neklinické skupiny byl pozorován směr kresby zprava doleva a ve třech případech u dětí 

s ADHD.  

 

Kvantitativní hodnocení dle Osterrietha u dětí s ADHD 

Desátá výzkumná otázka mapuje průměrné kvantitativní výkony dětí s ADHD dle 

dostupných kritérií hodnocení dle Osterrietha. Tento přístup hodnocení je založen na 

umístění a kvalitě provedení jednotlivých prvků figury. V části kopie i okamžité 

reprodukce spadají výkony desetiletých a třináctiletých dětí do stupně 5 dle českých 

norem. Výkony dětí s ADHD jsou tedy podprůměrné ve srovnání s dostupnými normami.  
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3 Diskuse  

 

Empirická část práce se vztahuje k možnostem kvalitativního hodnocení výkonu v testu 

ROCF u desetiletých a třináctiletých dětí s ADHD a dětí z neklinické skupiny za použití 

klasického Osterriethova přístupu k hodnocení (1959 in Košč  Novák, 1997) a 

Vývojového systému hodnocení (Bernstein  Waber, 1996). Východiskem pro 

výzkumnou práci se staly teoretické základy kognitivního vývoje, studie věnované 

produkci ROCF dětí s ADHD a možnosti interpretace dětského výkonu v testu se 

zaměřením na jeho kvalitativní možnosti.  

 

Kvalitativní aspekty využití ROCF jsou popisovány z hlediska strategie kresby ve fázi 

kopie a okamžité reprodukce, vztahy mezi kvantitativním a kvalitativním hodnocením 

výkonu, vztahy mezi jednotlivými částmi testu, směru a umístění kresby. Obecný cíl práce 

– možnosti kvalitativního hodnocení postuloval cíle dílčí. Kvalitativní hodnocení v českém 

prostředí vychází z typologie Osterrietha, která rozlišuje kresby do sedmi kategorií od 

nejprimitivnější po nejvíce racionální kresbu. Původní Osterriethova typologie zohledňuje 

vývojový aspekt přístupu ke kresbě. Zmíněná typologie zahrnuje víceméně obecnou 

podobu kvality kresby, ovšem neposkytuje vodítka k jemnější diferenciálně-diagnostické 

úvaze. Její využitelnost se nachází především v možnosti orientačního zhodnocení 

vývojové úrovně a mentální kapacity, jak je v souladu i s původním záměrem autora testu 

A.Reye, který doporučoval test k diferenciální diagnostice mezi vrozeným deficitem 

mentálních schopností a deficitem v důsledku posttraumatických změn centrální nervové 

soustavy (Košč  Novák, 1997). Klasickou typologii rozvinula Šamánková (2006)  

a Krčová (2014a), které rozlišily další strategie kresby v rámci jednotlivých typů. Tato 

nová klasifikace se stala východiskem analýzy kvalitativního výkonu dětí s ADHD. Dílčím 

cílem výzkumné části práce je rozšířit interpretační možnosti testu o tuto diagnostickou 

skupinu. Dosavadní české validizační studie se vztahovaly k dětem se specifickou 

poruchou učení (Ondřejková, 2014; Šamánková, 2016), dětem rozumově nadaným 

(Krčová, 2014a) a dospívajícím (Šamánková, 2006). Výkonu dětí s ADHD v testu ROCF 

byla věnována řada zahraničních studií (Barr, Douglas  Sananes, 1990 in Teknos et al, 

2003; Barbosa, Tannock  Schachar, 2001; Cahn et al., 1996 in Conners, 2003; Douglas  

 Benezra, 1990; Grodzinsky  Diamond, 1992; McGee et al., 1989; Moffit  Silva, 

1988; Seidmana et al., 1995; Seidman et al. 1997 in Conners, 2003; Shin et al., 2003). 
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Vzhledem k možnostem Vývojového systému hodnocení DSS-ROCF byly výkony dětí 

s ADHD hodnoceny i z tohoto hlediska. Cílem interpretace dle DSS-ROCF je kvantifikace 

výkonu a kvalitativní klinická analýza přístupu k řešení komplexního úkolu. Pozorování 

dítěte v testové situaci v komparaci s kvantitativními skóry poskytuje informace  

o metakognitivních procesech (plánování, organizování, monitorování, selektování), jemné 

motorice, percepci, vizuální paměti, učebním stylu a přístupu k novým komplexním 

informacím (Bernstein  Waber, 1996).  

 

K naplnění cílů empirické části práce byla Rey-Osterriethova komplexní figura 

administrována skupině dětí, u kterých byl diagnostikován syndrom ADHD a skupině dětí 

z neklinické skupiny (bez ADHD). Všechny kresby byly vyhodnoceny prostřednictvím 

klasického kvalitativního a kvantitativního přístupu dle Osterrietha a kresby dětí s ADHD 

také prostřednictvím Vývojového systému hodnocení DSS-ROCF. Součástí kvalitativní 

analýzy se stal i směr kresby a její pozice. Pro co nejpřesnější zachycení strategie kresby 

byl vytvořen záznamový arch pro kvalitativní analýzu ROCF (příloha č. 1).  

 

Ve vztahu k nejčastěji volenému typu kresby figury dle Osterrietha bylo očekáváno, že se 

v kresebných strategiích dětí s ADHD objeví její méně racionální formy. V části kopie byl 

u desetiletých i třináctiletých dětí s ADHD nejčastěji identifikován typ IV. (juxtapozice). 

Děti mladší vycházely z méně organizované kresby kopie, tzn. nesystematický podtyp 

(detaily jsou skládány vedle sebe s přehlížením prostorových vztahů) oproti dětem starším, 

které ve většině případů využívaly při konstrukci figury zralejší strategii kresby (podtyp II., 

tj. jednotlivé elementy figury jsou zakreslovány zpočátku nesystematicky, po uvědomění 

vzájemných prostorových vztahů se kresba stává více systematickou). Ve srovnání 

s výsledky stejně starých dětí z neklinické skupiny lze shrnout, že děti s ADHD používají 

méně zralou strategii kresby v části kopie i okamžité reprodukce. Stejný trend se objevil ve 

skupině dětí se specifickou poruchou učení v části kopie (Šamánková, 2016). Ve 

výzkumném souboru dětí s ADHD se však neobjevila strategie méně racionální než typ IV. 

(tzv. juxtapozice). Z produkce dětí s ADHD lze tedy vyloučit typ V. úplnou konfuzi 

detailů, VI. reprodukci na známé téma a typ VII. tzv. čmáraninu. I přesto, že některé děti 

s ADHD ve věku deseti a třinácti let mohou přehlížet prostorové vztahy jednotlivých částí 

figury, jejich kresba není horší než nesystematický podtyp v rámci IV. typu, tedy že kresba 

je zakončena více či méně úspěšně, je globálně rozeznatelná, může být i perfektně 

provedená (Osterrieth 1945 in Novák  Košč, 1997).  



90 

 

V souladu s předchozími závěry (Bernstein  Waber, 1996; Osterrieth, 1944 in Novák  

Košč, 1997) užívají děti v části okamžité reprodukce racionálnější typ kresby. Tento trend 

lze sledovat především v rámci jednotlivých podtypů Šamánkové (2006). Děti, které v části 

kopie použily kresebnou strategii IV. typu (tzv. juxtapozici) častěji strukturovaly vnitřní 

detaily nesystematicky. V okamžité reprodukci pak vycházely z racionálnější strategie a 

jejich výkon se kvalitativně posunul do typu III. (kontura vč. vnějších detailů) nebo do 

systematického podtypu IV. typu. Vysvětlením může být odlišný přístup dítěte ke 

konstrukci figury v kopii a reprodukci. Zatímco v kopii je figura konstruována bez reflexe 

k prostorovým vztahům tzv. „linie za linií“, v reprodukci je pracováno s její mentální 

reprezentací. Svou roli v procesu mají i metakognitivní strategie, jejichž výkon je 

dokončen mezi jedenáctým a dvanáctým rokem (Flavell, 1975 in Schneider & Bjorklund, 

1998). Dítě snadněji vybaví základní tvar figury – konturu nebo základní obdélník, kolem 

kterého konfiguruje další její elementy. Čím mladší dítě, tím spíše vybaví konturu včetně 

vnějších přiléhajících detailů než základní obdélník. Do této pak umisťuje vnitřní elementy 

figury a to systematicky, částečně systematicky nebo nesystematicky. Právě zacházení 

s konfigurací vnitřních detailů se v rámci předkládané práce stalo specifickým ukazatelem 

výkonu dětí s ADHD. Bez užití kategorizace kvalitativního výkonu do jednotlivých 

podtypů by část výkonu dětí byla hodnocena jako typ IV. (juxtapozice) bez možnosti 

diferenciace kvalitativního zlepšení organizace kresby mezi kopií a okamžitou reprodukcí.  

 

Užití rozdělení do podtypů dle Šamánkové (2006) v dětské psychologické diagnostice 

umožňuje jemnější diferenciaci kvalitativního výkonu. Zejména IV. typ (tzv.juxtapozice) 

poskytuje vodítka k hodnocení vývojové úrovně a kognitivních i exekutivních funkcí. 

Kategorizace do jednotlivých podtypů (systematický, částečně systematický, 

nesystematický) má přímý vztah k vývoji prostorové analýzy, tzn. schopnosti přesně určit 

celkovou konfiguraci vizuálně prezentovaného materiálu a porozumět, v jakém vztahu jsou 

jeho části k celku.  Stilesová (2005) uvádí, že rozvoj prostorového zpracování informací je 

dlouhodobý proces začínající v prvním roce života a trvající až do prvních let školní 

docházky. V souladu se závěry kvalitativní analýzy lze její tezi v části rozporovat a 

doplnit, že rozvoj prostorové analýzy je kontinuální proces, který trvá až do rané 

adolescence. Z vývojového hlediska až děti starší devět let začínají kresbu figury 

základním obdélníkem (Waber  Holmes, 1985; Akshoomoff  Stiles, 1995a). Ve 

výzkumném souboru neklinické skupiny se tato teze potvrdila, třináctileté děti častěji 



91 

 

začínají kresbu základním obdélníkem než děti desetileté. Ve srovnání se skupinou dětí 

s ADHD se tato strategie objevila v četnějším zastoupení. Desetileté děti s ADHD v části 

kopie ani v jednom případě nezačaly kresbu základním obdélníkem. Ve skupině 

třináctiletých dětí se podobná tendence opakovala, v menší míře se však objevil i typ II., 

tzn. zahrnování detailů do kostry figury.  

 

V aspektu vývojového charakteru kvalitativní analýzy ROCF lze shrnout, že se jedná  

o metodu citlivou k vývoji dětí s ADHD. Kvalitativní analýza části kopie, tzn. 

vizuokonstrukčního úkolu může být využita k průběžnému hodnocení hloubky poruchy 

pozornosti. Stěžejní pro hodnocení jsou pak prostorové vztahy a schopnost jejich reflexe. 

Pro kvalitativní analýzu je stěžejní hodnocení přístupu ke konfiguraci vnitřních elementů 

figury, kdy systematická konfigurace indikuje zralejší organizaci vizuálně prezentovaného 

komplexního materiálu. Kvalitativní analýza okamžité reprodukce, tzn. schopnosti 

vybavení, pracovní paměti poskytuje stejná vodítka k interpretaci, zásadní je opět 

zhodnocení konfigurace vnitřních elementů figury. Děti s ADHD mohou v části 

reprodukce zakreslit konturu (typ III.), základní obdélník začínající levým vnějším křížem 

(typ II.) dokonce i základní obdélník (typ I.), zásadní je však hodnocení vnitřní 

konfigurace, která je dle závěrů předkládané práce citlivým ukazatel poruch pozornosti. 

V tomto pojetí může být ROCF administrována i opakovaně v rámci kontrolního vyšetření 

dětí s ADHD (i dětí s jinou vývojovou poruchou či traumatickým poškozením CNS). 

Zajímavá by byla studie hodnocení vlivu medikace pro léčbu ADHD na kvalitativní výkon 

v ROCF. V případě opakované administrace test nehodnotí kapacitu nezáměrné paměti, ale 

záměrný proces učení. Tento aspekt ROCF je využitelný zejména v prostředí pedagogické 

a školní psychologie.  I přes citlivost testu k vývoji dětí s ADHD bych test doporučila jako 

dílčí metodu psychologické testové baterie určené k hodnocení poruch pozornosti nejdříve 

po desátém roce věku dítěte. Do této doby lze očekávat méně racionální přístup ke kresbě 

z vývojového hlediska, tedy v kresbě dětí mladších se častěji objeví typ IV. (Akshoomoff 

 Stiles, 1995a; Waber  Holmes, 1985; Osterrieth, 1944 in Cripe, 2003; Šamánková, 

2006). U dětí s ADHD pak můžeme očekávat méně zralou strategii kresby i v pozdějším 

věku.  

 

V souvislosti s uvedeným se nabízí rozšířit kvalitativní hodnocení ROCF dle Osterrietha o 

popis konfigurace vnitřních elementů figury v typu I., II., III. a IV. Za tímto účelem se jako 
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nejvhodnější jeví typologie Šamánkové (2006), která ji uvádí v souvislosti produkcí 

v juxtapozici (typ IV.): 

 

- Systematický přístup ke konfiguraci vnitřních elementů: V rámci IV. typu je 

figura kreslena po jednotlivých elementech. Často se jedná o postupné 

zakreslení čtyř kvadrantů, tzv. „přístup po čtvercích“, kdy vyšetřované dítě 

postupně propracovává jednotlivé kvadranty, do kterých grupuje elementy 

kolem protínající úhlopříčky.  

 

- Částečně systematický přístup ke konfiguraci vnitřních elementů: Zpočátku jsou 

elementy figury zakreslovány jeden vedle druhého. Po uvědomění prostorových 

vztahů jejích částí začne být postup systematický.  

 

- Nesystematický přístup ke konfiguraci vnitřních elementů: Detaily jsou 

skládány vedle sebe s přehlížením prostorových vztahů. Postup kresby může 

být nahodilý nebo více systematický, ovšem s přehlížením prostorových vztahů. 

Strategie takového přístupu je postupné zakreslování jednotlivých elementů 

figury rovnoměrně zleva doprava nebo zprava doleva, proces kresby pak budí 

dojem tisku jednotlivých elementů tiskárnou.  

 

Uvedená klasifikace přístupů ke konfiguraci vnitřních elementů figury rozšiřuje původní 

práci Osterietha (1944 in Novák  Košč, 1997) i Krčové (2014a) a Šamánkové (2006), 

které uvedly typologii více orientovanou na proces konfigurace strukturálních elementů 

(diagonály, vertikální a horizontální linie základního obdélníku) a vnějších detailů figury. 

Přínos hodnocení přístupu ke konfiguraci vnitřních elementů figury lze spatřit v možnosti 

zpřesnění hodnocení prostorové analýzy a vývojové úrovně v části kopie, v části okamžité 

reprodukce pak úroveň vizuospaciálního náčrtníku jako funkce pracovní paměti tak, jak o 

ní uvažuje Baddeley (1996; 2003 in Koukolík, 2002; Baddeley  Hitch, 1974 in Kulišťák, 

2003). Šamánková (2016) popisuje například přítomnost částečně systematického podtypu 

jako přechodnou fázi mezi dezorganizovanou a organizovanou kresbou. 

 

Produkce dětí s ADHD byly vyhodnoceny prostřednictvím Vývojového systému 

hodnocení DSS-ROCF. Ten byl k analýze vybrán v souladu s cílem práce – kvalitativní 

hodnocení ROCF u dětí. Položky, které jsou jeho prostřednictvím hodnoceny, poskytují 

inspiraci ke klinickému hodnocení dětských kreseb figury. V českém prostředí prozatím 

není k dispozici aktualizovaný přístup k hodnocení, navzdory skutečnosti, že k uvedenému 



93 

 

tématu vznikají absolventské práce a mnozí psychologové ve své praxi vychází ze 

zahraničních skórovacích systémů. DSS-ROCF je především nástrojem klinickým, 

přínosným ke stanovování psychodiagnostické hypotézy a jejímu následnému ověření 

dalšími psychologickými metodami. Zaměřené pozorování definovaných aspektů kresby 

může zkvalitnit další postup psychologického vyšetření dítěte i diferenciálně diagnostickou 

rozvahu. Pro účely předkládané práce byla hodnocena Organizace, Styl a Přesnost kresby 

v části kopie a okamžité reprodukce u dětí s ADHD.  Zmíněný nástroj hodnocení byl 

vybrán i z důvodu studií věnovaných výkonu dětí s ADHD za použití DSS-ROCF 

(Douglas  Benezra, 1990; Grodzinksky  Diamond, 1992; McGee et al. 1989; Seidmana 

et al., 1995; Shin et al., 2003; Waber  Holmes, 1985; Waber  Holmes, 1986; Waber  

Bernstein, 1995).  

 

Organizace dle DSS-ROCF prezentuje stupeň organizace vizuálně prezentovaného 

materiálu. Je hodnocena prostřednictvím křížení a spojení jednotlivým linií figury. Na 

základě výsledků analýzy děti s ADHD organizují prvky figury v části kopie v pásmu 

horního průměru dle amerických norem. V části okamžité reprodukce však polovina dětí 

podala výkon v pásmu dolního průměru. Mezi organizací kresby kopie a okamžité 

reprodukce existuje diskrepance. Z diferenciálně diagnostického hlediska lze uvažovat  

o citlivosti vztahu organizace kopie a okamžité reprodukce k poruše pozornosti, resp. 

ADHD. Zatímco organizace kopie je víceméně zdařilá, organizace okamžité reprodukce je 

o poznání chudší. Tato hypotéza by musela být však ověřena rozsáhlejší studií. Uvedené 

závěry jsou v rozporu se studií Seidmana et al. (1995), který pozoroval méně 

organizovanou kopii u dětí s ADHD. Lepší organizaci v části kopie popsala i Krčová 

(2014a), která využila DSS-ROCF k hodnocení dětí rozumově nadaných. Dle Waberové  

 Bernsteinové (1996) lze horší organizaci v reprodukci interpretovat tzv. závislostí na 

vnější struktuře. Vyšetřované dítě je schopno adekvátně pracovat s předlohou vizuálně 

prezentovaného materiálu, selhává však v nestrukturované reprodukci, kde je odkázáno na 

své vlastní schopnosti. Takové dítě může mít potíže s orientací v málo strukturovaných 

komplexních situacích. Naopak lepší organizaci reprodukce lze interpretovat tak, že dítě a) 

bylo přehlceno komplexitou figury, b) přistupovalo ke kresbě impulzivně, c) mělo obtíže  

s vizuálním střídáním mezi předlohou a vlastní kresbou, avšak bez narušené schopnosti 

prezentovaný materiál kódovat do paměti.  
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Hodnocení Stylu kresby poskytuje objektivní zhodnocení přístupu dítěte ke komplexní 

figuře. Rozlišuje, zda dítě dává přednost celku nebo je příliš zaměřeno na detaily. Pro 

hodnocení je zásadní, zda jsou hodnocené linie provedeny „jedním tahem“. Konkrétně je 

hodnoceno provedení následujících linií: diagonály, vertikální a horizontální vnitřní linie 

(vnitřní kříž), rohy základního obdélníku (v pojetí Osterrietha jde o strategii kresby typu I., 

kdy kresba začíná základním obdélníkem), strany základního obdélníku a případně 

zakreslení kontury figury (v pojetí Osterrietha strategie kresby typu III. kontura). Styl 

kresby zohledňuje menší výbavnost prvků figury v reprodukci. Dle zjištění Krčové (2014a) 

koreluje styl kresby dle DSS-ROCF s klasickými kresebnými typy dle Osterrietha, podává 

tedy podobnou informaci o vývojové úrovni dítěte v přístupu ke kresbě kopie i reprodukce. 

Souhrnně děti s ADHD v části kopie nejčastěji přistupují ke kresbě prostřednictvím středně 

orientovaného stylu s vnější konfigurací, tzn. že zakreslují konturu figury nebo částečně 

orientovaného stylu, tzn. že mají obtíže s zakreslením hlavním linií figury (v pojetí 

Osterrietha se jedná o IV. typ, juxtapozici). V okamžité reprodukci byl pozorován trend 

zlepšování stylu u čtyř dětí - konfigurační styl. Stále však zůstal ve velké míře zastoupen 

částečně orientovaný a středně orientovaný styl. Ve studii Seidmana et al., (1995) bylo 

zjištěno, že děti s ADHD mají méně konfigurační styl v reprodukci. Obecně je styl kresby 

ukazatelem vývojové úrovně dítěte v kontextu schopnosti identifikovat hlavní struktury 

figury, tzn. upřednostnit percepci celku nad částmi.  

 

Přesnost kresby kvantifikuje množství zakreslených elementů figury v kopii a reprodukci. 

Přesnost je hodnocena z hlediska přítomnosti strukturálních a vedlejších prvků figury. 

Strukturálními prvky jsou linie základního obdélníku, diagonály a vnitřní vertikální  

a horizontální linie, prvky vedlejší jsou všechny ostatní detaily. Hodnocení schopnosti 

zakreslení prvků figury v části kopie poskytuje informace o schopnosti provést kopii 

vizuálně prezentovaného materiálu, grafomotorice a pozornostní kapacitě dítěte k vizuálně 

prezentovanému materiálu. Koncentrace na vizuální podněty dosahuje dospělé úrovně již 

v jedenácti letech (Mirsky  Duncan, 2004 in Vágnerová  Klégrová; 2008). Schopnost 

obkreslovat prvky figury je vývojově podmíněna (Akshoomoff  Stiles, 1995a; Bernstein 

 Waber, 1996; Waber, 2003;), až kolem devátého roku jsou děti schopny adekvátně 

kopírovat základní geometrické tvary (Akshoomoff & Stiles, 1995a). Výsledky analýzy 

přesnosti kopie dětí s ADHD shrnují, že ve většině případů jsou tyto děti schopné provést 

kopii téměř všech elementů figury – strukturálních i vedlejších. Závěr podporuje výsledky 
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studie srovnávající výkon dětí s ADHD s dětmi z neklinické skupiny (McGee et al., 1989). 

V hodnocení přesného zakreslení jednotlivých elementů figury v části kopie se výkony dětí 

s ADHD s neklinickou skupinou významně nelišily. Hodnocení přesnosti v okamžité 

reprodukci umožňuje posuzovat paměť jako samostatnou jednotku. Ačkoli určitý stupeň 

zapomínání vedlejších prvků (detailů) je normální, více zřetelný nedostatek může ukazovat 

na poškození paměti a může být ukazatelem slabého výkonu ve škole (Bernstein  Waber, 

1996). Souhrnně děti s ADHD v rámci předkládané práce podaly významně slabší výkon 

v části okamžité reprodukce. Ke stejnému závěru došla i výše zmíněná studie (McGee at 

al., 1989), kde ve srovnání s neklinickou skupinou podávají dětí s ADHD slabší výkon 

v hodnocení vybavení jednotlivých elementů figury. Douglas  Benezra (1990) ve 

srovnávací studii výkonu v testu ROCF u dětí s ADHD, dětí se specifickou poruchou učení 

a dětí intaktních popisují významně horší reprodukci zpaměti dětí, u nichž je přítomna 

komorbidita ADHD a specifické poruchy učení. V aspektu vybavení jsou pro děti s ADHD 

náročné k reprodukci prvky strukturální i vedlejší. Dle Waberové  Bernsteinové (1996) 

selhání při vybavování vedlejších prvků při zdařilém vybavení a organizaci strukturálních 

prvků v části okamžité reprodukce může indikovat potíže se zpracováním informací, 

zapamatováním detailů nebo jazykové obtíže. Selhání ve vybavení strukturálních prvků je 

přítomno u dětí impulsivních nebo u dětí se specifickou poruchou učení (Waber  

 Bernstein, 1996). Kvalita reprodukce zpaměti je ovlivněna konstrukčním procesem ve 

fázi kopie (Knight, 2003c). Pokud se dítě v důsledku omezené vizuální percepce nedokáže 

ve figuře správně orientovat, není ji schopné ani adekvátně vybavit (Vágnerová  

 Klégrová, 2008). Více než jako nástroj hodnocení pracovní paměti se v kontextu výkonu 

dětí s ADHD nabízí možnost posoudit prostřednictvím přesnosti reprodukce schopnost 

řešení problémů. Potíže v oblasti řešení problémů se objevují především tehdy, je-li jedinec 

konfrontován se zcela neznámou úlohou. Mezi takové úlohy se řadí situace každodenního 

života, které vyžadují hledání kreativních řešení, nápaditost a improvizaci (Orel  

 Procházka, 2017). ROCF situaci lze definovat jako problém, který je třeba vyřešit. 

Zdárné vyřešení tohoto komplexního nového úkolu vyžaduje kreativní řešení  

i improvizaci, neboť dítě se ocitlo v tomto typu úkolu poprvé a nemůže využít svou 

předchozí zkušenost. Zejména v části okamžité reprodukce, kde není k dispozici předloha 

figury, je nárok na řešení problému nejvyšší. Adekvátní izolované hodnocení paměti 

v reprodukci u dětí suspektních by bylo vhodné ověřit rekognicí jednotlivých částí figury, 

tak jak je uvádí Preiss et al. (2007). 
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Interpretace směru kresby a umístění poskytuje informace o vývojové úrovni dítěte či 

případné neuropatologii (Bernstein  Waber, 1996). Děti od šesti let standardně organizují 

kresbu zleva doprava, pravolevý směr kresby u dětí starších devíti let může indikovat 

neurologické obtíže (Waber, 2003). V obou věkových kategoriích a výzkumných 

skupinách v části kopie i okamžité reprodukce významně převažuje směr kresby zleva 

doprava.  

 

Umístění figury vpravo či vlevo vypovídá o funkci levé a pravé hemisféry. Stejně jako  

u dospělých jedinců může být u dětí výrazný posun figury vpravo či vlevo uváděn do 

souvislosti s poškozením jedné z hemisfér. Tento vztah však u dětí není tak jednoznačný 

jako u dospělých a je výrazně ovlivněn vývojovou úrovní. Umístění vpravo či vlevo 

umožňuje stanovit diagnostickou hypotézu, kterou je u dětí třeba dále ověřit další 

psychologickou metodou (Bernstein  Waber, 1996). Kvalitativní analýza umístění kresby 

odhalila, že děti s ADHD i děti intaktní situují kresbu do levé části záznamového archu 

nebo do jeho středu v kopii i okamžité reprodukci. Vzhledem k tomu, že preference pravé 

či levé strany může odrážet dominanci jedné z hemisfér (Bernstein  Waber, 2003), nabízí 

se tato interpretace i v rámci výsledků předkládané práce.  

 

Pro srovnání možností klasického Osterriethova přístupu k hodnocení a DSS-ROCF 

uvádím kvantitativní výkony dětí s ADHD hodnocené dle dostupných norem (Novák  

 Košč, 1997). Tento přístup hodnocení je založen na umístění a kvalitě provedení 

jednotlivých prvků figury. Ve fázi kopie i okamžité reprodukce spadají výkony téměř 

všech desetiletých a třináctiletých dětí s ADHD do stupně 5 dle českých norem. Výkony 

dětí s ADHD jsou tedy podprůměrné. Interpretace těchto výsledků poskytuje pouze 

informaci o tom, jaký dítě podalo výkon v testu ROCF ve srovnání s dostupnou normou 

v dětské populaci. Více o adekvátnosti dostupných norem Caltová (2015), Ondřejková 

(2014) a Šplíchalová (2015).  

 

Pro hodnocení poruchy pozornosti může být DSS-ROCF zajímavým nástrojem, neboť 

umožňuje popis případného oslabené vizuální pracovní paměti a navrhovanou schopnost 

řešení problémů nelze jej interpretovat izolovaně bez souvislosti s dalšími aspekty kresby.  

 

Na základě výše diskutovaných závěrů lze test ROCF využít ke screeningovému 

hodnocení symptomů ADHD nebo jako metodu diferenciální psychologické diagnostiky. 

Metoda poskytuje informace o vývojové úrovni pozornosti, prostorové orientaci, pracovní 
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paměti, plánování, zapamatování - tedy procesů, jež jsou doporučovány v psychologické 

diagnostice ADHD (Slomka, 1999 in Kulišťák, 2003). ROCF má jistě potenciál  

k vyslovení hypotézy o potížích dítěte a ke stanovení dalšího psychologického postupu 

v rámci vyšetření v poměrně rychlém čase, tj. v průběhu klinického pozorování konstrukce 

kresby figury v části kopie a okamžité reprodukce. ROCF poskytuje prostor pro orientační 

psychologické hodnocení vývojové úrovně dítěte (Osterriethova kvalitativní analýza), 

neurokognitivního deficitu (pozice a směr kresby, specifické chybování v levé či pravé 

části figury), aktuálním nastavení dítěte (rychlé pracovní tempo a nepřesná kresba jako 

ukazatel negativismu, pomalé pracovní tempo a přesná kresba jako ukazatel úzkosti), 

paměti (hodnocení přesnosti figury v části reprodukce dle DSS-ROCF), grafomotoriky 

(hodnocení organizace figury v části kopie dle DSS-ROCF). Z uvedeného vyplývá, že 

kvantitativní a kvalitativní přístup k hodnocení testu jsou komplementární, jejich vzájemné 

doplňování je pro dětskou psychologickou diagnostiku zásadní. Pro hodnocení poruchy 

pozornosti může být DSS-ROCF zajímavým nástrojem, neboť umožňuje popis případného 

oslabení vizuální pracovní paměti, navrhovanou schopnost řešení problémů, organizaci 

komplexního materiálu a styl kresby. Nelze jej však interpretovat izolovaně bez souvislosti 

s dalšími aspekty kresby a dalšími psychologickými metodami.  

 

Závěrečná část diskuse získaných výsledků je věnována limitům studie, které vyplynuly 

v průběhu její realizace a doporučením pro další výzkumnou práci v této oblasti. 

Předkládané závěry mohou být ovlivněny nedostatečnou šíří výzkumného souboru dětí 

s ADHD i dětí z neklinické skupiny. Navíc není v metodologii práce rozlišováno mezi 

jednotlivými subtypy ADHD dle DSM V. Na základě závěrů práce lze předpokládat, že 

výkony dětí s ADHD-H (hyperaktivně-impulzivní subtyp), ADHD-I (nepozorný subtyp) a 

ADHD-C (kombinovaný subtyp) se budou kvalitativně lišit a na závěry práce mohou mít 

vliv. Limitem je i absence hodnoty inteligenčního koeficintu jako intervenující proměnné. I 

přesto mohou výsledky práce sloužit jako vodítko k interpretaci výkonu dětí v ROCF 

v souladu s pojetím Waberové  Berstainové (1996) je kvalitativní přístup k hodnocení 

výkonu dětí přístupem interpretačním. Další výzkumná práce v této oblasti by mohla být 

věnována výkonu dětí s neurokognitivním deficitem v důsledku traumatického poškození 

mozku z hlediska kvalitativní analýzy (typ kresby, umístění a směr kresby, specifické 

chyby), produkcí dětí se specifickou poruchou učení v části okamžité a oddálené 

reprodukce a produkcí dětí s ADHD v části oddálené reprodukce. Zajímavým výzkumným 
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tématem by bylo rovněž rozlišení výkonu dětí s jednotlivými subtypy ADHD a detailnější 

popis diferenciálně-diagnostických možností této metody v aspektu hodnocení poruch 

pozornosti a impulzivity.  
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Závěr  

 

Rigorózní práce byla věnována kvalitativnímu hodnocení testu Rey-Osterriethovy 

komplexní figury v dětské psychologické diagnostice. V teoretické části byla metoda 

uvedena v historických a metodologických souvislostech. Ve vztahu k empirické části 

práce byl podrobně popsán Osterriethův kvalitativní přístup a Vývojový systém hodnocení 

DSS-ROCF. S ohledem na vývojový charakter metody byly uvedeny psychické 

determinanty výkonu v testu. Souhrnně byla popsána vodítka pro interpretaci 

kvalitativního výkonu v testu na základě dostupných validizačních studií a systémů 

hodnocení. Jako podklad pro empirickou práci byl vymezen syndrom ADHD v kontextu 

využití Rey-Osterriethovy komplexní figury v psychologické diagnostice poruch 

pozornosti. Základní témata teoretické části práce byla vztažena k její empirické části 

prostřednictvím studie desetiletých a třináctiletých dětí s ADHD a dětí z neklinické 

skupiny.  

 

Ústředním cílem práce byla souhrnná prezentace poznatků o možnostech kvalitativní 

interpretace v dětské psychologické diagnostice a jejich ověření na klinickém i 

neklinickém souboru dětské populace a rozšíření interpretační možnosti testu o 

diagnostickou skupinu dětí s ADHD.  

 

Výsledky předkládané práce poskytují vodítka ke kvalitativnímu hodnocení dětského 

výkonu v testu ROCF a jeho interpretaci. Přináší informaci o využití testu v psychologické 

diagnostice poruch pozornosti a rozšiřují validitu Osterriethova kvalitativního přístupu 

k hodnocení o skupinu dětí s ADHD. Součástí předkládané práce je záznamový arch 

určený pro kvalitativní hodnocení figury a záznam pozorování dítěte v testové situaci.  

A konečně poukazuje na možnosti Vývojového systému hodnocení DSS-ROCF, který 

umožňuje rozlišovat mezi dílčími procesy, jež se uplatňují při konstrukci a vybavení figury 

a to s ohledem na vývojovou úroveň dítěte. Výsledky analýzy výkonu dětí s ADHD 

prostřednictvím Vývojového systému hodnocení byly diskutovány se závěry zahraničních 

studií.  

 

Metoda Rey-Osterriethovy komplexní figury byla prezentována jako screeningový nástroj 

k psychologickému hodnocení poruch pozornosti a jako metoda diferenciální 

psychologické diagnostiky. Poskytuje informace o vývojové úrovni pozornosti, prostorové 

orientaci, pracovní paměti, plánování, zapamatování - tedy procesů, jež jsou doporučovány 
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v psychologické diagnostice ADHD (Slomka, 1999 in Kulišťák, 2003). Byl zdůrazněn 

význam komplementárního hodnocení kvantitativního i kvalitativního výkonu v dětské 

psychologické diagnostice. Výsledky však nemohou být interpretovány izolovaně bez 

souvislosti s dalšími aspekty kresby a dalšími psychologickými metodami.  

 

V současné době je k dispozici řada standardizovaných přístupů k hodnocení, která 

znesnadňuje orientaci v dostupných vědeckých studiích. Závěry předkládané práce 

navazují na české pojetí interpretace i zahraniční přístupy. Je otázkou, kam se bude ubírat 

další výzkum této výjimečné metody – cestou vlastních validizačních studií u různých 

diagnostických skupin prostřednictvím u nás obecně známého Osterriethova přístupu nebo 

cestou standardizace vybraného zahraničního přístupu. Otázkou však zůstává, který přístup 

zvolit. V rámci absolventských prací byl popsán a na vybraném vzorku populace 

představen přístup Meyerse  Meyerse (Drozdová, 2005; Kortusová, 2018), Bostonský 

skórovací kvalitativní systém BQSS (Šamánková, 2016) a Vývojový systém hodnocení 

DSS-ROCF (Caltová, 2015; Krčová, 2014a). Je zřejmé, že v posledních letech roste o tuto 

pozoruhodnou metodu odborný zájem na katedrách psychologie a nezbývá než doufat, že 

tomu tak bude i do budoucna. Rey-Osterriethova figura má bezesporu silný klinický i 

výzkumný potenciál.  
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