
 

Přílohy 
 

Příloha 1 - Adam - výsledky testů Naslouchání 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Lokalizace směru 
zvuku  

    

Před sebou úspěšně úspěšně 

Za sebou úspěšně úspěšně 

Napravo úspěšně úspěšně 

Nalevo úspěšně úspěšně 

2. Poznání předmětů 
podle zvuku  

    

Pes úspěšně úspěšně 

Ovce úspěšně úspěšně 

Prase úspěšně úspěšně 

Kráva úspěšně úspěšně 

Vysavač úspěšně úspěšně 

Auto úspěšně úspěšně 

Budík úspěšně úspěšně 

Buben úspěšně úspěšně 

3. Identifikace písně 
podle melodie 

    

Prší, prší neúspěšně úspěšně 

Travička zelená neúspěšně úspěšně 

Šel zahradník neúspěšně úspěšně 

Skákal pes neúspěšně neúspěšně 

Kočka leze dírou neúspěšně neúspěšně 

4. Určení počtu zvuků     

2x neúspěšně úspěšně 

2x neúspěšně úspěšně 

1x úspěšně úspěšně 

1x úspěšně úspěšně 

1x úspěšně úspěšně 

2x neúspěšně úspěšně 
 

 

 

  



 

Příloha 2 - Adam - výsledky testů Sluchová analýza a syntéza 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Roztleskávání slov 
na slabiky 

    

jméno úspěšně úspěšně 

ucho úspěšně úspěšně 

letadlo neúspěšně úspěšně 

slon úspěšně úspěšně 

pomeranč neúspěšně úspěšně 

autodráha neúspěšně úspěšně 

lev úspěšně úspěšně 

rybička neúspěšně úspěšně 

2. Určení počtu slabik     

jméno neúspěšně úspěšně 

ucho neúspěšně úspěšně 

letadlo neúspěšně úspěšně 

slon neúspěšně úspěšně 

pomeranč neúspěšně neúspěšně 

autodráha neúspěšně neúspěšně 

lev neúspěšně úspěšně 

rybička neúspěšně neúspěšně 

3. Určení první slabiky     

jméno neúspěšně úspěšně 

ucho neúspěšně neúspěšně 

letadlo neúspěšně úspěšně 

pomeranč neúspěšně úspěšně 

Eva neúspěšně neúspěšně 

jahoda neúspěšně úspěšně 

4. Rozpočítadlo s 
ukazováním 

    

En-ten-týky, dva 
špalíky 

neúspěšně neúspěšně 

5. Určení, zda se dvě 
slova rýmují  

    

Drak vs. mrak neúspěšně úspěšně 

Ruka vs. prst neúspěšně neúspěšně 

Tráva vs. kráva neúspěšně neúspěšně 

Kos vs. bos neúspěšně úspěšně 

Myš vs. nos neúspěšně neúspěšně 
 

 



 

Příloha 3 - Adam - výsledky testů Sluchová diferenciace 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Diferenciace zvuků     

Buben vs. Buben úspěšně úspěšně 

Tlesk vs. trubka úspěšně úspěšně 

Cinkání klíči vs. 
zvonek 

úspěšně úspěšně 

Lusknutí prsty vs. 
lusknutí prsty 

úspěšně úspěšně 

Dupnutí vs. cinkání 
klíči 

úspěšně úspěšně 

Píšťalka vs. 
listování knížkou 

úspěšně úspěšně 

2. Diferenciace 
onomatopoí 

    

Haf vs. Hop úspěšně úspěšně 

Bů vs. Bzzz úspěšně úspěšně 

Fů vs. Fů úspěšně úspěšně 

Bé vs. Kuk úspěšně úspěšně 

Au vs. Bác úspěšně úspěšně 

Mé vs. Mé úspěšně úspěšně 

3. Rozlišení slov 
s vizuálním oporou 

    

Kolíček vs. koláček neúspěšně úspěšně 

Kosa vs. vosa úspěšně úspěšně 

Pórek vs. párek neúspěšně úspěšně 

Lak vs. vlak neúspěšně úspěšně 

Písek vs. pásek úspěšně úspěšně 

Perník vs. parník neúspěšně úspěšně 

Mašle vs. mušle úspěšně úspěšně 

Šaty vs. chaty úspěšně úspěšně 

Hory vs. rohy neúspěšně úspěšně 

Kotě vs. koště úspěšně úspěšně 
 

 

  



 

Příloha 4 - Adam - výsledky testů Sluchová paměť 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Opakování slov z 
jedné kategorie 

    

Červená, modrá 2/2 2/2 

Jablko, banán, 
pomeranč 

1/3 3/3 

Triko, šaty, čepice, 
ponožka 

1/4 3/4 

2. Opakování slov bez 
souvislosti 

    

Motýl, sýr 1/2 2/2 

Mýdlo, nos, vlak 1/3 2/3 

Had, kytka, 
beruška, loď 

1/4 3/4 

3. Opakování větného 
celku 

    

Táta jede. úspěšně úspěšně 

Kluk jí chleba. úspěšně úspěšně 

Pes spí v boudě. úspěšně úspěšně 

Máme doma tři 
kočky. 

neúspěšně neúspěšně 

 

  



 

Příloha 5 - Bára - výsledky testů Naslouchání 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Lokalizace směru 
zvuku  

    

Před sebou úspěšně úspěšně 

Za sebou úspěšně úspěšně 

Napravo úspěšně úspěšně 

Nalevo úspěšně úspěšně 

2. Poznání předmětů 
podle zvuku  

    

Pes úspěšně úspěšně 

Ovce úspěšně úspěšně 

Prase úspěšně úspěšně 

Kráva úspěšně úspěšně 

Vysavač úspěšně úspěšně 

Auto úspěšně úspěšně 

Budík úspěšně úspěšně 

Buben úspěšně úspěšně 

3. Identifikace písně 
podle melodie 

    

Prší prší úspěšně úspěšně 

Travička zelená úspěšně úspěšně 

Šel zahradník úspěšně úspěšně 

Skákal pes úspěšně úspěšně 

Kočka leze dírou úspěšně úspěšně 

4. Určení počtu zvuků     

2x úspěšně úspěšně 

2x úspěšně úspěšně 

1x neúspěšně úspěšně 

1x neúspěšně úspěšně 

1x úspěšně úspěšně 

2x úspěšně úspěšně 

 

  



 

Příloha 6 - Bára - výsledky testů Sluchová analýza a syntéza 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Roztleskávání slov na 
slabiky 

    

jméno úspěšně úspěšně 

ucho úspěšně úspěšně 

letadlo úspěšně úspěšně 

slon úspěšně úspěšně 

pomeranč úspěšně úspěšně 

autodráha úspěšně úspěšně 

lev úspěšně úspěšně 

rybička úspěšně úspěšně 

2. Určení počtu slabik     

jméno úspěšně úspěšně 

ucho úspěšně úspěšně 

letadlo úspěšně úspěšně 

slon úspěšně úspěšně 

pomeranč úspěšně úspěšně 

autodráha neúspěšně úspěšně 

lev úspěšně úspěšně 

rybička úspěšně úspěšně 

3. Určení první slabiku     

jméno neúspěšně úspěšně 

ucho neúspěšně úspěšně 

letadlo neúspěšně úspěšně 

pomeranč neúspěšně úspěšně 

Eva neúspěšně úspěšně 

jahoda neúspěšně úspěšně 

4. Rozpočítadlo s 
ukazováním 

    

Ententyky, dva 
špalíky 

neúspěšně úspěšně 

5. Určení, zda se dvě 
slova rýmují  

    

Drak vs. mrak úspěšně úspěšně 

Ruka vs. prst neúspěšně úspěšně 

Tráva vs. kráva neúspěšně neúspěšně 

Kos vs. bos neúspěšně úspěšně 

Myš vs. nos neúspěšně úspěšně 

 

  



 

Příloha 7 - Bára - výsledky testů Sluchová diferenciace 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Diferenciace zvuků     

Buben vs. Buben úspěšně úspěšně 

Tlesk vs. trubka úspěšně úspěšně 

Cinkání klíči vs. 
zvonek 

úspěšně úspěšně 

Lusknutí prsty vs. 
lusknutí prsty 

úspěšně úspěšně 

Dupnutí vs. cinkání 
klíči 

úspěšně úspěšně 

Píšťalka vs. listování 
knížkou 

úspěšně úspěšně 

2. Diferenciace 
onomatopoí 

    

Haf vs. Hop úspěšně úspěšně 

Bů vs. Bzzz úspěšně úspěšně 

Fů vs. Fů neúspěšně úspěšně 

Bé vs. Kuk úspěšně úspěšně 

Au vs. Bác úspěšně úspěšně 

Mé vs. Mé úspěšně úspěšně 

3. Rozlišení slov 
s vizuálním oporou 

    

Kolíček vs. koláček neúspěšně úspěšně 

Kosa vs. vosa neúspěšně úspěšně 

Pórek vs. párek neúspěšně úspěšně 

Lak vs. vlak neúspěšně neúspěšně 

Písek vs. pásek úspěšně úspěšně 

Perník vs. parník neúspěšně úspěšně 

Mašle vs. mušle neúspěšně úspěšně 

Šaty vs. chaty úspěšně neúspěšně 

Hory vs. rohy úspěšně úspěšně 

Kotě vs. koště úspěšně neúspěšně 

 

  



 

Příloha 8 - Bára - výsledky testů Sluchová paměť 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Opakování slov z 
jedné kategorie 

    

Červená, modrá 2/2 2/2 

Jablko, banán, 
pomeranč 

3/3 3/3 

Triko, šaty, čepice, 
ponožka 

4/4 4/4 

2. Opakování slov bez 
souvislosti 

    

Motýl, sýr 2/2 2/2 

Mýdlo, nos, vlak 1/3 2/3 

Had, kytka, beruška, 
loď 

3/4 3/4 

3. Opakování větného 
celku 

    

Táta jede. úspěšně úspěšně 

Kluk jí chleba. úspěšně úspěšně 

Pes spí v boudě. úspěšně úspěšně 

Máme doma tři 
kočky. 

úspěšně úspěšně 

 

  



 

Příloha 9 - Cyril - výsledky testů Naslouchání 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Lokalizace směru 
zvuku  

    

Před sebou úspěšně úspěšně 

Za sebou úspěšně úspěšně 

Napravo úspěšně úspěšně 

Nalevo úspěšně úspěšně 

2. Poznání předmětů 
podle zvuku  

    

Pes úspěšně úspěšně 

Ovce neúspěšně úspěšně 

Prase úspěšně úspěšně 

Kráva úspěšně úspěšně 

Vysavač úspěšně neúspěšně 

Auto úspěšně úspěšně 

Budík neúspěšně úspěšně 

Buben úspěšně neúspěšně 

3. Identifikace písně 
podle melodie 

    

Prší prší neúspěšně neúspěšně 

Travička zelená neúspěšně neúspěšně 

Šel zahradník neúspěšně úspěšně 

Skákal pes neúspěšně neúspěšně 

Kočka leze dírou neúspěšně neúspěšně 

4. Určení počtu zvuků     

2x neúspěšně úspěšně 

2x neúspěšně úspěšně 

1x neúspěšně úspěšně 

1x neúspěšně úspěšně 

1x neúspěšně úspěšně 

2x neúspěšně úspěšně 

 

  



 

Příloha 10 - Cyril - výsledky testů Sluchová analýza a syntéza 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Roztleskávání slov na 
slabiky 

    

jméno neúspěšně úspěšně 

ucho neúspěšně úspěšně 

letadlo neúspěšně úspěšně 

slon úspěšně úspěšně 

pomeranč neúspěšně úspěšně 

autodráha neúspěšně úspěšně 

lev úspěšně úspěšně 

rybička neúspěšně úspěšně 

2. Určení počtu slabik     

jméno neúspěšně úspěšně 

ucho neúspěšně neúspěšně 

letadlo neúspěšně úspěšně 

slon neúspěšně úspěšně 

pomeranč neúspěšně neúspěšně 

autodráha neúspěšně neúspěšně 

lev neúspěšně úspěšně 

rybička neúspěšně neúspěšně 

3. Určení první slabiku     

jméno neúspěšně neúspěšně 

ucho neúspěšně neúspěšně 

letadlo neúspěšně neúspěšně 

pomeranč neúspěšně neúspěšně 

Eva neúspěšně neúspěšně 

jahoda neúspěšně neúspěšně 

4. Rozpočítadlo s 
ukazováním 

    

Ententyky, dva 
špalíky 

neúspěšně úspěšně 

5. Určení, zda se dvě 
slova rýmují  

    

Drak vs. mrak neúspěšně neúspěšně 

Ruka vs. prst neúspěšně neúspěšně 

Tráva vs. kráva neúspěšně neúspěšně 

Kos vs. bos neúspěšně neúspěšně 

Myš vs. nos neúspěšně neúspěšně 

 

  



 

Příloha 11 - Cyril - výsledky testů Sluchová diferenciace 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Diferenciace zvuků     

Buben vs. Buben úspěšně úspěšně 

Tlesk vs. trubka úspěšně úspěšně 

Cinkání klíči vs. 
zvonek 

neúspěšně úspěšně 

Lusknutí prsty vs. 
lusknutí prsty 

úspěšně úspěšně 

Dupnutí vs. cinkání 
klíči 

úspěšně úspěšně 

Píšťalka vs. listování 
knížkou 

úspěšně úspěšně 

2. Diferenciace 
onomatopoí 

    

Haf vs. Hop úspěšně úspěšně 

Bů vs. Bzzz úspěšně úspěšně 

Fů vs. Fů úspěšně úspěšně 

Bé vs. Kuk úspěšně úspěšně 

Au vs. Bác úspěšně úspěšně 

Mé vs. Mé úspěšně úspěšně 

3. Rozlišení slov 
s vizuálním oporou 

    

Kolíček vs. koláček neúspěšně úspěšně 

Kosa vs. vosa neúspěšně úspěšně 

Pórek vs. párek neúspěšně úspěšně 

Lak vs. vlak neúspěšně neúspěšně 

Písek vs. pásek úspěšně úspěšně 

Perník vs. parník úspěšně úspěšně 

Mašle vs. mušle úspěšně úspěšně 

Šaty vs. chaty neúspěšně úspěšně 

Hory vs. rohy neúspěšně neúspěšně 

Kotě vs. koště neúspěšně úspěšně 

 

  



 

Příloha 12 - Cyril - výsledky testů Sluchová paměť 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Opakování slov z 
jedné kategorie 

    

Červená, modrá 1/2 2/2 

Jablko, banán, 
pomeranč 

1/3 2/3 

Triko, šaty, čepice, 
ponožka 

0/4 1/4 

2. Opakování slov bez 
souvislosti 

    

Motýl, sýr 1/2 2/2 

Mýdlo, nos, vlak 1/3 2/3 

Had, kytka, beruška, 
loď 

1/4 2/4 

3. Opakování větného 
celku 

    

Táta jede. úspěšně úspěšně 

Kluk jí chleba. neúspěšně úspěšně 

Pes spí v boudě. neúspěšně úspěšně 

Máme doma tři 
kočky. 

neúspěšně neúspěšně 

 

  



 

Příloha 13 - Daniel - výsledky testů Naslouchání 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Lokalizace směru 
zvuku  

    

Před sebou úspěšně úspěšně 

Za sebou úspěšně úspěšně 

Napravo úspěšně úspěšně 

Nalevo úspěšně úspěšně 

2. Poznání předmětů 
podle zvuku  

    

Pes úspěšně úspěšně 

Ovce úspěšně úspěšně 

Prase úspěšně úspěšně 

Kráva úspěšně úspěšně 

Vysavač úspěšně úspěšně 

Auto úspěšně úspěšně 

Budík úspěšně úspěšně 

Buben úspěšně úspěšně 

3. Identifikace písně 
podle melodie 

    

Prší prší neúspěšně úspěšně 

Travička zelená neúspěšně úspěšně 

Šel zahradník úspěšně úspěšně 

Skákal pes úspěšně úspěšně 

Kočka leze dírou úspěšně neúspěšně 

4. Určení počtu zvuků     

2x úspěšně úspěšně 

2x úspěšně úspěšně 

1x úspěšně úspěšně 

1x neúspěšně úspěšně 

1x neúspěšně úspěšně 

2x neúspěšně úspěšně 

 

  



 

Příloha 14 - Daniel - výsledky testů Sluchová analýza a syntéza 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Roztleskávání slov na 
slabiky 

    

jméno úspěšně úspěšně 

ucho úspěšně úspěšně 

letadlo úspěšně úspěšně 

slon úspěšně úspěšně 

pomeranč neúspěšně úspěšně 

autodráha neúspěšně úspěšně 

lev úspěšně úspěšně 

rybička neúspěšně úspěšně 

2. Určení počtu slabik     

jméno úspěšně úspěšně 

ucho neúspěšně úspěšně 

letadlo neúspěšně úspěšně 

slon úspěšně úspěšně 

pomeranč neúspěšně úspěšně 

autodráha neúspěšně neúspěšně 

lev úspěšně úspěšně 

rybička neúspěšně neúspěšně 

3. Určení první slabiku     

jméno neúspěšně úspěšně 

ucho neúspěšně neúspěšně 

letadlo neúspěšně úspěšně 

pomeranč neúspěšně úspěšně 

Eva neúspěšně neúspěšně 

jahoda neúspěšně úspěšně 

4. Rozpočítadlo s 
ukazováním 

    

Ententyky, dva 
špalíky 

neúspěšně úspěšně 

5. Určení, zda se dvě 
slova rýmují  

    

Drak vs. mrak úspěšně úspěšně 

Ruka vs. prst neúspěšně úspěšně 

Tráva vs. kráva úspěšně úspěšně 

Kos vs. bos úspěšně úspěšně 

Myš vs. nos úspěšně úspěšně 

 

  



 

Příloha 15 - Daniel - výsledky testů Sluchová diferenciace 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Diferenciace zvuků     

Buben vs. Buben úspěšně úspěšně 

Tlesk vs. trubka úspěšně úspěšně 

Cinkání klíči vs. 
zvonek 

úspěšně úspěšně 

Lusknutí prsty vs. 
lusknutí prsty 

úspěšně úspěšně 

Dupnutí vs. cinkání 
klíči 

úspěšně úspěšně 

Píšťalka vs. listování 
knížkou 

úspěšně úspěšně 

2. Diferenciace 
onomatopoí 

    

Haf vs. Hop úspěšně úspěšně 

Bů vs. Bzzz úspěšně úspěšně 

Fů vs. Fů úspěšně úspěšně 

Bé vs. Kuk úspěšně úspěšně 

Au vs. Bác úspěšně úspěšně 

Mé vs. Mé úspěšně úspěšně 

3. Rozlišení slov 
s vizuálním oporou 

    

Kolíček vs. koláček úspěšně úspěšně 

Kosa vs. vosa úspěšně úspěšně 

Pórek vs. párek úspěšně úspěšně 

Lak vs. vlak neúspěšně úspěšně 

Písek vs. pásek úspěšně úspěšně 

Perník vs. parník úspěšně úspěšně 

Mašle vs. mušle úspěšně úspěšně 

Šaty vs. chaty úspěšně úspěšně 

Hory vs. rohy neúspěšně úspěšně 

Kotě vs. koště úspěšně úspěšně 

 

  



 

Příloha 16 - Daniel - výsledky testů Sluchová paměť 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Opakování slov z 
jedné kategorie 

    

Červená, modrá 2/2 2/2 

Jablko, banán, 
pomeranč 

2/3 3/3 

Triko, šaty, čepice, 
ponožka 

2/4 3/4 

2. Opakování slov bez 
souvislosti 

    

Motýl, sýr 1/2 2/2 

Mýdlo, nos, vlak 3/3 2/3 

Had, kytka, beruška, 
loď 

2/4 2/4 

3. Opakování větného 
celku 

    

Táta jede. úspěšně úspěšně 

Kluk jí chleba. úspěšně úspěšně 

Pes spí v boudě. úspěšně úspěšně 

Máme doma tři 
kočky. 

neúspěšně úspěšně 

 

  



 

Příloha 17 - Eduard - výsledky testů Naslouchání 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Lokalizace směru 
zvuku  

    

Před sebou neúspěšně úspěšně 

Za sebou neúspěšně úspěšně 

Napravo úspěšně úspěšně 

Nalevo úspěšně úspěšně 

2. Poznání předmětů 
podle zvuku  

    

Pes úspěšně úspěšně 

Ovce úspěšně úspěšně 

Prase neúspěšně úspěšně 

Kráva neúspěšně neúspěšně 

Vysavač neúspěšně neúspěšně 

Auto úspěšně neúspěšně 

Budík úspěšně úspěšně 

Buben neúspěšně neúspěšně 

3. Identifikace písně 
podle melodie 

    

Prší prší neúspěšně neúspěšně 

Travička zelená neúspěšně neúspěšně 

Šel zahradník neúspěšně úspěšně 

Skákal pes neúspěšně neúspěšně 

Kočka leze dírou neúspěšně neúspěšně 

4. Určení počtu zvuků     

2x neúspěšně úspěšně 

2x neúspěšně úspěšně 

1x neúspěšně úspěšně 

1x neúspěšně neúspěšně 

1x neúspěšně úspěšně 

2x neúspěšně neúspěšně 

 

  



 

Příloha 18 - Eduard - výsledky testů Sluchová analýza a syntéza 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Roztleskávání slov na 
slabiky 

    

jméno neúspěšně úspěšně 

ucho neúspěšně neúspěšně 

letadlo neúspěšně neúspěšně 

slon neúspěšně úspěšně 

pomeranč neúspěšně neúspěšně 

autodráha neúspěšně neúspěšně 

lev neúspěšně úspěšně 

rybička neúspěšně neúspěšně 

2. Určení počtu slabik     

jméno neúspěšně neúspěšně 

ucho neúspěšně neúspěšně 

letadlo neúspěšně neúspěšně 

slon neúspěšně úspěšně 

pomeranč neúspěšně neúspěšně 

autodráha neúspěšně neúspěšně 

lev neúspěšně úspěšně 

rybička neúspěšně neúspěšně 

3. Určení první slabiku     

jméno neúspěšně neúspěšně 

ucho neúspěšně neúspěšně 

letadlo neúspěšně neúspěšně 

pomeranč neúspěšně neúspěšně 

Eva neúspěšně neúspěšně 

jahoda neúspěšně neúspěšně 

4. Rozpočítadlo s 
ukazováním 

    

Ententyky, dva 
špalíky 

neúspěšně neúspěšně 

5. Určení, zda se dvě 
slova rýmují  

    

Drak vs. mrak neúspěšně neúspěšně 

Ruka vs. prst neúspěšně neúspěšně 

Tráva vs. kráva neúspěšně neúspěšně 

Kos vs. bos neúspěšně neúspěšně 

Myš vs. nos neúspěšně neúspěšně 

 

  



 

Příloha 19 - Eduard - výsledky testů Sluchová diferenciace 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Diferenciace zvuků     

Buben vs. Buben úspěšně úspěšně 

Tlesk vs. trubka úspěšně úspěšně 

Cinkání klíči vs. 
zvonek 

neúspěšně úspěšně 

Lusknutí prsty vs. 
lusknutí prsty 

neúspěšně úspěšně 

Dupnutí vs. cinkání 
klíči 

úspěšně úspěšně 

Píšťalka vs. listování 
knížkou 

neúspěšně úspěšně 

2. Diferenciace 
onomatopoí 

    

Haf vs. Hop neúspěšně úspěšně 

Bů vs. Bzzz úspěšně úspěšně 

Fů vs. Fů úspěšně úspěšně 

Bé vs. Kuk úspěšně úspěšně 

Au vs. Bác neúspěšně úspěšně 

Mé vs. Mé neúspěšně úspěšně 

3. Rozlišení slov 
s vizuálním oporou 

    

Kolíček vs. koláček úspěšně úspěšně 

Kosa vs. vosa úspěšně úspěšně 

Pórek vs. párek úspěšně úspěšně 

Lak vs. vlak neúspěšně úspěšně 

Písek vs. pásek úspěšně úspěšně 

Perník vs. parník úspěšně úspěšně 

Mašle vs. mušle úspěšně úspěšně 

Šaty vs. chaty neúspěšně úspěšně 

Hory vs. rohy neúspěšně úspěšně 

Kotě vs. koště úspěšně úspěšně 

 

  



 

Příloha 20 - Eduard - výsledky testů Sluchová paměť 

  vstupní test - říjen výstupní test - únor 

1. Opakování slov z 
jedné kategorie 

    

Červená, modrá 1/2 1/2 

Jablko, banán, 
pomeranč 

1/3 0/3 

Triko, šaty, čepice, 
ponožka 

0/4 1/4 

2. Opakování slov bez 
souvislosti 

    

Motýl, sýr 1/2 1/2 

Mýdlo, nos, vlak 1/3 1/3 

Had, kytka, beruška, 
loď 

1/4 1/4 

3. Opakování větného 
celku 

    

Táta jede. neúspěšně úspěšně 

Kluk jí chleba. neúspěšně úspěšně 

Pes spí v boudě. neúspěšně neúspěšně 

Máme doma tři 
kočky. 

neúspěšně neúspěšně 

 


