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Abstrakt: 

 

Diplomová práce se zabývá vztahem bilingvismu a kognitivního stylu závislost/nezávislost na 

poli. Teoretická část se věnuje tématu kognitivních stylů, zejména konceptu závislosti/ne-

závislosti na poli a možnostem jeho testování, zvláště pak Testu vložených figur a jeho 

skupinových a online modifikací. Další kapitola teoretické části pojednává o bilingvismu, 

přináší jeho klasifikaci a přehled vybraných výzkumů bilingvismu v souvislosti s kognitivními 

schopnostmi a s konceptem závislosti/nezávislosti na poli. 

 

Dřívější výzkumy prokázaly vyšší sklon k nezávislosti na poli u bilingvních dětí a mladistvých. 

Cílem empirické části této diplomové práce je pomocí Online skupinového testu vložených 

figur zjistit, zda se tímto vyšším sklonem k nezávislosti na poli individuální přirození bilingvisté 

odlišují od monolingvistů také v dospělosti. Na základě vzorku 30 dospělých bilingvistů, jehož 

výsledky Online GEFT testu byly porovnány s výsledky 30 dospělých monolingvistů v témže 

testu, nebyl statisticky významný rozdíl prokázán. Z tohoto výsledku lze usoudit, že se rozdíl 

v nezávislosti na poli mezi bilingvní a monolingvní populací s nástupem dospělosti srovnává. 
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Abstract: 

 

The present diploma thesis focuses on the relation of the bilingualism and the cognitive style 

of field dependence/independence. Its first theoretical chapter deals with the issue of 

cognitive styles, in particular field dependence/independence, its history, possibilities of 

testing, namely the Embedded Figures Test and its group and online modifications. The 

second chapter of the theoretical part provides a characteristics and description of the 

phenomenon of bilingualism, its classification and a review of selected studies of bilingualism 

in relation to cognitive abilities and with the concept of field (in)dependence. 

 

During the former researches, higher tendency to the field-independence in youth non-adult 

bilinguals was proved. The purpose of the empirical part of this thesis aims to find, using the 

Online Group Embedded Figures Test, if the bilinguals still differ in this higher tendency from 

monolinguals in the adulthood. Based on the sample of 30 adult individual natural bilinguals, 

whose results in the Online GEFT test were compared to the results of 30 adult monolinguals 

in the same test, a statistically significant difference was not proved. From this result we can 

claim, that in adulthood, the difference of the field-independence between bilingual and 

monolingual population disappears. 
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ÚVOD 

 

„Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“ Tento 

rozšířený citát římského císaře Marka Aurelia s téměř 2000letým předstihem vystihl bádání 

v oblasti kognitivní psychologie, vnímání i kognitivních stylů probíhající od 20. století. Není 

pochyb o tom, že to, co v určité situaci vnímáme my, mohou ostatní účastníci ve stejném 

kontextu vnímat jinak. Naše vnímání může být zkresleno různými stavy, od emocí, přes 

motivaci, naše potřeby, tělesný stav až po inteligenci či právě náš osobní kognitivní styl. 

 

„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“? Studie prokazují, že 50 % dnešní světové populace je 

bilingvní. Může se bilingvismus či vícejazyčnost projevit také na vnímání člověka, na jeho 

kognitivních stylech? Navzdory všemu, co o bilingvistech víme, je stále potřeba tuto oblast 

nadále zkoumat, zejména v oblasti struktury a organizace rozdílných jazyků bilingvistů, 

různých procesů zpracování zapojených do percepce, produkce a zapamatování si jazyků atd. 

Nové pohledy na danou problematiku přináší oblast neurokognitivního výzkumu. 

 

Ve své Diplomové práci s názvem Bilingvismus ve vztahu k závislosti na poli se budu nejdříve 

věnovat tématu kognitivních stylů, jejich zakotvení v rámci kognitivní psychologie, jeho 

východiskům, blíže pak konceptu závislosti/nezávislosti na poli, jeho charakteristice 

a způsobům jeho testování. Další kapitola se bude zabývat tématem bilingvismu, základní 

terminologii a typy bilingvismu. 

 

V empirické části se pokusím pomocí Online Skupinového testu vložených figur (Online GEFT) 

realizovat hlavní cíl této práce, čili zjistit odpověď na otázku, zda bilingvisté také v dospělosti 

vykazují vyšší tendenci k nezávislosti na poli, případně zda tato tendence není způsobena 

jejich mezikulturní zkušeností více než faktem, že vyrůstali ve dvoj- či vícejazyčném prostředí.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 KOGNITIVNÍ STYL (NE)ZÁVISLOST NA POLI 

 

V úvodní kapitole se především zaměřím na první hlavní oblast, která bude předmětem 

zájmu výzkumné části, a to na koncept Závislosti na poli, jež je v oblasti kognitivních stylů 

jedním z nejstarších jednodimenzionálních modelů. 

 

 

1.1 Kognitivní styly jako součást kognice 

 

Kognitivní styly jsou podřazeny širšímu konceptu kognice, resp. kognitivních funkcí. Z tohoto 

důvodu alespoň v nástinu zasadím zkoumanou problematiku kognitivního stylu do širšího 

rámce kognitivní psychologie jakožto psychologické subdisciplíny soustředící se na zkoumání 

poznávacích procesů (Plháková, 2007, s. 18). Kognitivní psychologie se zaměřuje na získání 

přehledu o tom, jak člověk získává, uspořádává, uchovává, interpretuje a využívá informace. 

Zahrnuje široké spektrum témat, jako např. vnímání, paměť, pozornost, utváření pojmů, 

myšlení, učení, jazyk, porozumění řeči, tvořivost, emoce. „Kognitivní psychologii jako celek 

charakterizuje přístup založený na analogii fungování lidské mysli a počítače, tedy informační 

paradigma“ (Plevová, Petrová, 2011, s. 51). 

 

Encyklopedický slovník rozumí pojmem kognice „souhrn všech poznávacích aktivit, 

kognitivních procesů“ (Bradnová et al., 1993, s. 525). Slovník psychologický k pojmu 

„kognitivní“ pokládá rovnítko pojmů poznávací, vnímající, hodnotící, pojmem kognice je zde 

synonymem pojmu poznání jakožto „více či méně úplných a přesných obrazů odráženého 

světa ve vědomí; poznání je zprostředkováno vnímáním, pamětí, myšlením a emocemi“ 

(Hartl, 1994, s. 152). Kognitivní procesy tedy označuji poznávací procesy jakožto psychické 

procesy a operace, jimiž jedinec poznává sebe sama a svět, zahrnující vnímání, pozornost, 

představivost, paměť, myšlení a řeč (Bradnová et al., 1993, s. 525). Kognitivní procesy 

reprezentují zpracovávání informací (od vnímání až po myšlení) a představují určité obecně 

a individuálně typické standardy (Nakonečný, 1997, s. 302). 
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Adjektivem „kognitivní“ ve spojení s různými substantivy (resp. substantivum kognice ve 

spojení s různými adjektivy) znamená skutečnost, že předmět zkoumání (případně vědní 

disciplína) rozpracovává předmět svého zkoumání z hlediska kognitivních procesů (Sedláková, 

2004, s. 13). Jak bylo naznačeno výše, kognitivní psychologie studuje, jak lidé vnímají, učí se, 

pamatují si a myslí a jak se lidé v těchto kognitivních procesech odlišují (Sternberg, 2002, 

s. 13), mj. také jak se odlišují v kognitivním stylu (viz níže podkapitola 1.2) Pojem kognitivní 

a kognice se využívá v různých významech a konotacích, např.: prostorová kognice zahrnuje 

široký rozsah chování související s prostorovou orientací, kdy se využívají mj. i animální testy 

prostorové kognice (Horáček et al., 2016, s. 42); „kognitivní mapa“ je chápána jako mentální 

reprezentace prostoru, která umožňuje kódování, ukládání a využívání prostorové informace 

(Koukolík, 2012, s. 51); „časová kognice“ označuje vnímání času včetně mentální časové osy 

(Horáček et al., 2016, s. 54); „sociální kognice“ označuje mentální operace, které stojí za 

sociálními interakcemi, takže zahrnuje vnímání, interpretování a generování odpovědí na 

intence, dispozice a chování ostatních. Jinými slovy sociální kognice je snaha pochopit 

vzájemnou závislost mezi kognicí a sociálním chováním, anebo jednoduše, je to myšlení lidí 

o ostatních lidech (Preiss, 2007, s. 83). 

  

 

1.2 Kognitivní styl 

 

Pojem kognitivní styl, zavedený do psychologie G. S. Kleinem (1951; in Nakonečný 1995, 

s. 114) označuje způsob poznávání. „Kognitivní styl je jedinečný, individuální způsob 

zpracování informací“ (Plháková, 2007, s. 154). Svoboda se spolupracovníky uvádí, že termín 

kognitivní styl byl podle některých autorů poprvé použit již Allportem v roce 1937 

a definován jako „pro jedince typický nebo obvyklý způsob řešení problémů, myšlení, vnímání 

a uchovávání informací“ (Svoboda, Klimusová, Burešová, 2010, s. 333). H. Witkin definoval 

pojem kognitivní styl jako „charakteristický a konzistentní způsob zpracovávání informací, 

který se stabilně projevuje v kognitivních, tzn. vjemových a inteligenčních, aktivitách jedince“ 

(Demick, 2014, s. 13). 

 

Pojem styl vyjadřuje nějakou strukturální, resp. funkční zvláštnost, a v tomto významu je 

používán v širokém rozsahu (Nakonečný, 1997, s. 301). Zájem o styly pochází z hledání 
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odpovědi na otázku, proč tradiční testy schopností dokáží vysvětlit pouze část rozdílů ve 

výkonu a úspěšnosti jedinců (Svoboda, Klimusová, Burešová, 2010, s. 333). Od stylu je nutno 

ve vztahu ke kognici odlišit strategii. Zatímco styly jsou spíše neuvědomované, mají 

fyziologický základ a vykazují určitou stálost (tj., jsou jen do určité části ovlivnitelné 

zkušeností, resp. učením), strategie naproti tomu zahrnují vědomou volbu mezi alternativami 

a lze je rozvíjet učením (Riding, s. 2001, s. 48). 

 

Kognitivní styl nelze ztotožňovat se schopnostmi (Bradnová et al., 1993, s. 524), respektive jej 

lze považovat za zvláštní kategorií schopností, která vyplývá z užšího pohledu kognitivní 

psychologie. Styl vyjadřuje spíše „způsob“, schopnost je dispozice, ale i ta se vyjadřuje 

určitým způsobem konání. „Kognitivní styly se principiálně odlišují jak od kognitivních 

schopností (např. verbální, vizuálně-prostorové a aritmetické, které jsou měřeny 

inteligenčními testy, např. Wechslerovými inteligenčními škálami), tak od osobnostních rysů.“ 

(Demick, 2014, s. 8). Kognitivní schopnosti hodnotí, jak dobře si jednotlivec vede v určité 

standardní kognitivní úloze, zatímco kognitivní styly popisují charakteristický způsob 

zpracování informací (tamtéž). Toto spojování stylu s kvalitou a schopnosti s kvantitou 

kritizuje Nakonečný (Nakonečný, 1995, s. 113). Průsečíkem „stylu“ a „schopnosti“ je 

v případě kognitivního stylu společná relace k oblasti poznávání a dispozice k mentálním 

výkonům bez ohledu na tendenci k jednotlivým kognitivním vlivům (tamtéž). Podle 

Nakonečného se jedná o umělé rozlišení, poplatné jednostrannému psychologickému pojetí 

schopností.  

 

Psychologický konstrukt kognitivní styl reprezentuje způsob výběru, vnímání, ukládání 

a transformace přijímaných informací a podnětů. (Bradnová et al., 1993, s. 524). Kognitivní 

styl označuje „hypotetické konstrukty způsobu, jakým člověk přednostně vnímá, myslí 

a jedná“, např. impulzivně, vs. rozvážně“ (Nakonečný, 1995, s. 56). Witkin se spolupracovníky 

(1954) vymezuje kognitivní styl jako dimenzi psychiky vyjadřující formu kognitivní činnosti, tj. 

jak jedinec ve srovnání s jinými lidmi vnímá, myslí a učí se. Podle M. Sedlákové (2004, s. 26) 

vyjadřuje kognitivní styl abstrakci a generalizaci způsobů řešení problémů, a to jak ve smyslu 

konvergentního, tak i divergentního myšlení, v němž se uplatňuje nejen rozhodování, ale 

i fantazie. V tomto smyslu zahrnuje kognitivní styl (podobně jako tvořivost) více než komplex 
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kognitivních schopností. Jak bylo naznačeno výše, kognice, tedy i kognitivní styly jsou 

ovlivněny emocemi a motivací. 

 

 

1.3 Zdroje bádání o kognitivním stylu  

 

Zdrojem bádání o kognitivních stylech jsou zejména: a) různé typologie osobnosti, b) rozbor 

tzv. kognitivních obran, c) formulování určité hypotézy na základě výkonu v určitém 

(projekčním či výkonovém) testu (Sedláková, 1975, s. 118 - 120). 

 

Psychologie osobnosti rozeznává velké množství typologií osobnosti (Eysenckův dotazník B -

JEPI, Jungova teorie osobnosti, Gordonův osobnostní profil, Cattelův 16faktorový osobnostní 

dotazník PF ad.) Za všechny uveďme v současné době v klinické praxi i výzkumných studií 

patrně nejvíce využívaný model C. R. Cloningera, který na základě biologických, 

neurofyziologických, genetických a psychologických prací nejprve postuloval 

čtyřdimenzionální teorii temperamentu, ke které později přidal tři charakterové dimenze 

(Preiss, 2000). Osobnost je tedy tvořena čtyřmi hereditárními, ortogonálními dimenzemi, 

které Cloninger označuje jako temperamentové. „Tyto dimenze jsou pozorovatelné od raného 

dětství a zahrnují prekoncepční a nevědomé učení a projevují se mimovolně. Charakter se 

vytváří v průběhu ontogeneze a je ovlivňován učením a v závislosti na individuálních 

hodnotách a cílech“ (Preiss et al., 2001, s. 47). Pokud jde o vztah mezi typologií osobnosti 

a kognitivním stylem, je třeba rozlišit dvě východiska. První vychází spíše z typologie 

osobnosti a k typu přiřazují určité vlastnosti myšlení. Druhé východisko hledá 

pravděpodobnostní vztah mezi průběhem a výkonem kognitivních aktivit a strukturou 

osobnosti (Sedláková, 1975, s. 121). 

 

Druhým zdrojem kognitivních stylů osobnosti je rozbor tzv. kognitivních (percepčních) obran 

v hlubinné psychologii. V tomto pojetí se kognitivní styl osobnosti chápe jako konstrukt 

vystihující individuální rozdíly v uplatňování poznávacích aktivit v reaktivním systému 

osobnosti anebo preferující typ v kognitivních obranách, a tedy i stylech; analogicky 

v kognitivních kontrolách — a tedy i v kognitivních stylech. „Většinou se ke kognitivnímu stylu 

osobnosti dochází abstrakcí jednotlivých typů strategií, které se uplatňují v řešení 
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problémových situaci a v zobecňování typu generování heuristického programu, která je pro 

individuum typická“ (Sedláková, 1975, s. 118). 

 

Třetím zdrojem bádání o kognitivních stylech osobnosti je hledání vztahu mezi stanovenou 

hypotézou a výkonem v testu. Za tímto účelem bylo v minulosti využito různých výzkumných 

a testovacích nástrojů a postupů. Potatinova hypotéza založená na výkonu v Rorschachově 

testu vychází z předpokladu, že ti, co dávají přednost detailům a hloubce v percepci 

Rorschachových tabulí, jsou závislejší a úzkostnější než ti, jejichž percepční vzorec takový 

není. Vnímání detailů bylo ve vztahu ke vzrůstající nejistotě, která se bud u neurotiků 

vyskytovala vždycky, nebo šlo o případy, kdy byla nízká odolnost vůči stresu (Sedláková, 1975, 

s. 119). Persistence kognitivního stylu osobnosti ve vztahu k úzkosti a stresu může být 

ovlivněna primární (konstituční) i sekundární vulnerabilitou, která se může projevovat 

zvýšenou úzkostí a prožíváním stresu (Kebza, 2005, s. 93). Výsledky studie Klenerové 

a Hynieho (2002) ukazují, že zatímco akutní stres může vést ke zlepšení paměti, chronický 

stresový podnět může zhoršit paměť a kognitivní funkce. 

 

Pro zjištění kognitivních stylů u konkrétní osobnosti se využívá speciálně sestrojených testů, 

z nichž některé jsou prezentovány dále v kapitole 1.8. 
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1.3 Typy kognitivních stylů  

 

V Manuálu ke Skupinovému testu vložených figur, který jsem použila v Empirické části této 

Diplomové práce (viz dále), jeho autor, Jack Demick, uvádí přehled kognitivních stylů, který 

jsem převzala v následující tabulce. 

 

Tabulka 1 – Některé kognitivní styly popsané v oblasti kognitivní psychologie a psychologie 
osobnosti 
 
 

Styl Popis Autor konceptu  

Závislost/nezávislost na poli Míra závislosti na struktuře 
převažujícího vizuálního pole 

Witkin, Ash  

Tolerance nerealistických 
zkušeností 

Míra akceptace konfliktu mezi 
vzájemně si odporujícími stimuly 

Klein, Schlesinger 

Sevřená/flexibilní kontrola Tendence ignorovat jednu ze 
dvou konfliktních informací 

Smith, Klein 

Uhlazování/vyostřování Přesnost identifikace změny 
podnětu, míra asimilace 
podnětů v paměti 

Klein 

Konceptuální tempo/reflexivita - 
impulzivita 

Tendence reflektovat 
alternativní řešení / tendence 
odpovídat impulzivně 

Kagan, Block 

Rozsah ekvivalence/šířka 
kategorie 

Šířka definice kategorií Pettigrew  

Konceptuální systémy Vztahování částí k sobě 
navzájem a k apriorním 
konceptům 

Harvey 

Kognitivní komplexita Schopnost diferenciace a 
integrace informací podle 
komplexnosti a míry abstrakce 

Gardner a Schoen 

Konceptuální diferenciace Spontánní diferenciace 
různorodých položek v 
propojených skupinách 

Gardner, Schoen 

Místo řízení Míra, v jaké lze u jednotlivce 
očekávat vnitřní či vnější zdroj 
kontroly 

Rotter 

Skenování Rozsah ověřování vlastních 
úsudků 

Gardner a spol. 

Holismus/serialismus Sklon jednotlivce řešit problém 
pomocí globální strategie či krok 
za krokem 

Pask 
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Vizualizace/verbalizace Preference zpracovávat 
informace verbálními či 
vizuálními prostředky 

Paivio 

Integrativní komplexita Míra uvažování jedince o 
řešeních členitým či holistickým 
způsobem 

Suedfeld a spol. 

Adaptace/inovace Touha dělat věci lépe či odlišně Kirton 

Analytický/holistický systém Sklony k holistickému smýšlení 
(zahrnující celé pole, málo 
využívající kategorie/formální 
logiku) versus analýza 
(pozornost zaměřená na objekt 
a jeho kategorie, využívání 
formální logiky) 

Nisbett a spol. 

Kognitivní reflexe Sklon překonat okamžitou 
nesprávnou intuitivní odpověď a 
přemýšlením dojít ke správné 
odpovědi 

Frederick 

Zdroj: Demick, J. 2014, str. 7. 

 

V českých zdrojích uvádí Nakonečný (1997, s. 301) jakožto základní druhy kognitivních stylů 

následující: 1) závislost na poli – nezávislost na poli, 2) zkoumání (scanning), 3) kognitivní 

komplexita, 4) reflexivita – impulzivita, 5) nivelizace – pointování, 6) zúžená vs. flexibilní 

kontrola.  

 

Jakými elementárními charakteristikami se kognitivní styly vyznačují? Jedinec využívající 

reflexivní kognitivní styl reaguje opatrně a pozvolna. Pokud mu to situace umožňuje, 

odkládá svá rozhodnutí na později. Další charakteristikou je snaha o co nejlepší orientaci 

v dané situaci před tím, než začne reagovat. Vykazuje snahu o anticipaci, uvažuje 

o důsledcích jednotlivých možných variant řešení a usiluje o komplexní analýzu a jakousi 

a priori kontrolu. Naopak jedinec charakteristický impulzivním kognitivním stylem reaguje 

rychle, opírá se často riskantně o první nabízející se varianty řešení, přičemž kontrolu svých 

rozhodnutí provádí až následně. Zarovnávací kognitivní styl připodobňuje nové či odlišné 

situace a podněty situacím a podnětům dřívějším. Důsledkem je nižší schopnost (resp. 

pomalost) při rozpoznávání změn a rozdílů mezi dosavadním a novým. Oproti tomu jedinec 

s výrazným zaostřovacím kognitivním stylem si pohotověji uvědomuje změny a výrazněji 

odlišuje situace i podněty. Reaguje pohotově i na malé rozdíly a odlišnosti, ovšem někdy je 

i přeceňuje. Mívá sklon k ulpívavé zaměřenosti vnímání a myšlení (Kohoutek, 2008). 
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V souvislosti s odlišností poslední uvedené dichotomické dvojice kognitivních stylů uvádí 

Plháková (2007, s. 153-154) výsledky experimentu G. S. Kleina (1956), v jehož rámci byla 

zkoumaným osobám postupně prezentována sada čtverců různé velikosti. Část zkoumaných 

osob, tzv. uhlazovači (leverers), žádné zvláštní rozdíly v jejich velikosti neviděla. Většinou 

ignorovali zvětšení a čtverce posuzovali v rámci původních rozměrů. Další část zkoumaných 

osob, tzv. vyostřovači (sharpeners), naopak považovala rozdíly ve velikosti obrazců za větší, 

než ve skutečnosti byly. Klein z tohoto vyvodil závěr, že někteří lidé mají tendenci přehlížet 

drobné rozdíly mezi vnímanými objekty, zatímco jiní je naopak zvýrazňují (Plháková, 2007, 

s. 153). 

 

H. A. Witkin rozlišil globální a analytický kognitivní styl. Stanovení těchto kognitivních stylů je 

vlastně jakýmsi rozšířením konceptu závislosti vs. nezávislosti na poli (viz podkapitolu 2.2). 

Jedinec „preferující“ globální kognitivní styl vykazuje větší závislost na celku vnímaného pole 

(Kohoutek, 2008). Je charakterizován jako konzistentní tendence zkušenosti být globální (až 

difúzní), přičemž organizace pole v tomto případě zcela determinuje způsob, jímž jsou 

zakoušeny jeho části (Sedláková, 1975, s. 128). Pro analytický (artikulovaný) kognitivní styl je 

charakteristické zřetelné odlišení percipovaných prvků od jejich pozadí a dobrá schopnost 

řešit úkoly vyžadující restrukturování (Kohoutek, 2008). Jedinec vykazující analytický 

kognitivní styl má tendenci ke strukturování pole, části pole jsou zakoušeny jako diskrétní 

a pole jako organizovaný celek (Sedláková, 1975, s. 128) Dichotomické rozlišení globálního 

a analytického kognitivního stylu je chápáno jako vymezení dvou extrémů kontinuální 

normální distribuce (tamtéž).  
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1.4 Závislost na poli  

 

Závislost vs. nezávislost na poli patří k nejznámějším a nejvíce prozkoumaným kognitivním 

stylům. Autorem této koncepce je americký psycholog Herman Witkin. Jeho zájem 

o kognitivní procesy souvisel s tradicí německé Gestalt psychologie, neboť Witkin koncem 

30. let 20. století pracoval s Wolfgangem Kohlerem (Svoboda et al., 2010). Koncept závislosti 

na poli vypracoval Witkin (1949) při zkoumání individuálních rozdílů ve schopnosti prostorové 

orientace. Witkin ve svých výzkumech prováděných prostřednictvím speciálních testů (Tilting 

room and tilting chair test, Rod and frame test, Rotating room test ad.) zjistil, že u pokusných 

osob se objevuje také určitá preference ve způsobu vnímání, která byla označena jako 

závislost-nezávislost na poli.  

 

Dimenzemi tohoto stylu jsou závislost vs. nezávislost na poli. Označují, zda a do jaké míry je 

jedinec schopen brát dostatečný zřetel k organizacím pole, tj. k relacím jeho celku 

(Nakonečný, 1995, s. 56). Níže popsané rozdíly v této dimenzi mají určité důsledky v procesu 

učení (viz výše), ve způsobu interpretace skutečnosti i v chování.  

 
 
 

Obr. 1 – H. A. Witkin 

Zdroj: Demick, 2014, s. 74 
 

 

 

  



20 

 

1.4.1 Pole jako objekt percepce a myšlení 

 

Polem se ve smyslu kognitivní psychologie rozumí oblast, která je předmětem vnímání 

a myšlení. Ve vnímání se jedná o známou relaci figura - pozadí. Podle Witkina se 

spolupracovníky (1954) je v této dimenzi kognitivního stylu kladen důraz na oblast percepce. 

Witkin si při stanovování kognitivních stylů všímal především toho, nakolik se lidé od sebe liší 

v procesu percepce vnějšího světa, zvláště pak ve schopnosti chápat předmět samostatně, 

odděleně od okolního světa.  

 

Teorie percepce se zaměřuje na zkoumání toho, jak je vnímána fyzikální povaha 

pozorovatelného tvaru nebo jeho uspořádání. Sternberg (2002, s. 149 -162) uvádí několik 

teorií percepce. Podle Gibsonovy teorie přímé percepce je vnímání souborem informací 

v senzorických receptorech, včetně senzorického kontextu těchto informací. Jinak řečeno ke 

zprostředkování mezi senzorickými zkušenostmi a vjemy nejsou potřeba vyšší kognitivní 

procesy, ani cokoli dalšího. Existující představy o jevech nebo myšlenkové usuzovací procesy 

vyššího řádu pro percepci nejsou nutné. Naopak podle Teorie šablon jsou vyšší kognitivní 

procesy (zejména paměť) inherentní percepci; uvedená teorie vychází z předpokladu, že 

v lidském vědomí je uložen obrovský počet šablon, což jsou vysoce podrobné modely jevů či 

obrazců, které může člověk potenciálně poznat. Teorie prototypů tvrdí, že lidské vnímání je 

založeno na korelaci prototypů. Prototyp neoznačuje konkrétní model, ale jedná se o nejlepší 

možný odhad příkladu nějaké třídy předmětů nebo tvarů integrující všechny 

nejcharakterističtější pozorované znaky tvaru či jeho uspořádání. Podle teorie korelace znaků 

nedochází ke korelaci tvarového uspořádání jako celku se šablonou nebo prototypem, ale 

percepce je založena na korelaci znaků (charakteristik) tohoto uspořádání se znaky uloženými 

v paměti. Teorie poznávání na základě složek (recognition-by-components, RBC) vychází 

z předpokladu, že lidé během percepce dokáží rychle rozlišit kraje předmětů, poté rozloží 

předmět do geonů, které lze znovu uspořádat do odlišných seskupení. Uvedené teorie patří 

do kategorie vnímání „odspodu vzhůru“. Druhá velká kategorie teorií „shora dolů“ se dívají na 

percepci konstruktivisticky. V průběhu konstruktivního vnímání tvoří (konstruuje) vnímající 

jedinec kognitivní pochopení (vjem, percepci) podnětu. Jako základ konstrukce užívá při 

výstavbě percepce senzorické informace, avšak zapojuje i další informační zdroje. Při vnímání 

hraje důležitou roli myšlení vyššího řádu. Jak uvádí Sternberg (2002, s. 163). Empirické 
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doklady byly sneseny ve prospěch obou výše popsaných teoretických přístupů. Jednou 

z teorií slučující oba přístupy je Výpočetní teorie zrakové percepce, která bere v potaz 

bohatství senzorické informace, aniž by jakkoli zmenšovala hodnotu předchozích znalostí 

a zkušeností (tamtéž, s. 164). Jak uvádí Koukolík (2012, s. 42), současná kognitivní věda 

upouští od přísného rozdělování vnímání a poznávání, neboli od rozlišování percepce 

a kognice. Moderní kognitivní věda zkoumá, jak jsou ve zrakovém systému reprezentovány 

objekty, jak je reprezentována jejich znalost, jaké mechanismy jsou podkladem pochopení 

zrakového objektu, jak mění systém zrakového poznávání učení (zkušenost). Tato zkoumání 

tedy směřují ke zjištěním zaměřeným jak na poznávání objektů, které byly již viděny (object 

recognition), tak i na kategorizaci zrakových vjemů (perceptual categorization).  

 

Vnímáním se zabýval také Jung, který ve své typologii osobnosti rozlišil způsob percepce 

extrovertního a introvertního zaměření osobnosti. Jako smyslové vnímání je percepce 

přirozeně závislá na objektu, a ty objekty, které vyvolávají nejsilnější vjem, jsou pro 

psychologii jedince rozhodující. Tak vzniká smyslová vazba na objekty. Ačkoli je vnímání 

závislé na objektu, je rovněž přirozeně závislé i na subjektu. U extrovertního zaměření je 

percepce podmíněna převážně objektem a subjektivní podíl percepce inhibován nebo 

vytěsněn. U introvertního zaměření je vnímání objektivně daného „kontaminováno“ či 

modifikováno subjektem; introvertně zaměřená percepce mění smyslové vnímání již při jeho 

vzniku, a tím mu odnímá charakter čistého působení objektu (Jung, 1996, s. 306-352). 

 

Polem v myšlení je pak mentální výkon, který se proměňuje na škále s póly „globální“ 

(celkový) na straně jedné a „diferencovaně analytický“ na straně druhé (Nakonečný, 1995, 

s. 113). Podle Junga se extrovertní myšlení orientuje podle objektu a objektivních dat, 

zatímco introvertní myšlení tenduje subjektivizování objektivně daného, tj. myšlení se 

přizpůsobuje subjektu (Jung, 1996, s. 277-279). Hledání vztahu mezi zaměřením percepce 

a myšlením v Jungově pojetí a závislosti na poli by mohlo být nosným tématem výzkumu. 

Rozšíření koncepce kognitivních stylů z percepce (viz níže, závislost vs. nezávislost na poli) 

vycházelo ze zjištění Dunckera (1949), na něhož se odvolával Witkin, který rovněž zjistil, že 

tato „stylistická tendence se neomezuje pouze na vnímání, ale že se projevuje 

v intelektuálních aktivitách (kde se zachází se symbolickými reprezentacemi), a tedy 
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prostupuje jak percepci, tak i intelektuální činnost a bývá nazývána kognitivním stylem“ 

(Sedláková, 1975, s. 128). 

 

 

1.5 Charakteristické znaky závislosti a nezávislosti na poli  

 

Teorie kognitivních stylů závislosti vs. nezávislosti na poli vychází z analýzy vnímání. Witkin se 

spolupracovníky (1954) na základě empirických výzkumů vlastních i jiných škol studujících 

percepci dospěli k poznání, že je možné stanovit v percepci dimenzi závislost na poli (field 

dependence) vs. nezávislost na poli (field independence). Tato dimenze se stala východiskem 

pro studium psychologické diferenciace a jejích projevů, k nimž patří i kognitivní styly 

osobnosti. Pro zjišťování, nakolik je jedinec na poli závislý či nezávislý, byly vytvořeny 

speciální testy prezentované v kapitole 1.8.  

 

Závislost na poli 

Závislost na vjemovém poli (field dependence) je charakteristická globální percepcí, v rámci 

níž nejsou jednotlivé položky odděleny od pozadí, ať již je pozadí strukturováno či nikoli 

(Demick, 2014, s. 13-14). Jedinec závislý na poli s obtížemi překonává nápadné uspořádání 

vnímané skutečnosti, nesnadno v celku rozlišuje části (Čáp, 1997). Jedná se o typ percepce, 

která je vždy podmíněna organizací pole, jeho částí jsou zakoušeny jako sloučené (Sedláková, 

1975, s. 128). Osoby závislé na poli jsou více ovlivněny kontextem podnětu (Svoboda et al., 

2010, s. 334). Lidé závislí na poli mají tendenci vnímat okolní prostředí jako celek (Plháková, 

2007, s. 153). Jedinci závislí na poli se řídí externím referenčním rámcem, jsou 

charakterizování nižší aktivitou při přijímání informací (Nakonečný 1995, s. 113). V přijímání 

informací převažuje u osob se závislostí na poli pasivita. K charakteristickým rysům závislosti 

na poli patří, že tito lidé neohraničují tvar, velikost, barvu a další vlastnosti různých objektů. 

Lidskou postavu zpravidla kreslí tak, že splývá s pozadím (Witkin et al., 1954).   
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Mezi další vlastnosti korelující se závislostí na poli patří například: 

- Vyšší míra sociálního kontaktu – „FD jedinci“ znají více lidí a sami jsou ve společnosti více 

„vidět“ 

- Mají vyšší citlivost k nuancím sociálních vztahů 

- Vyšší míra očního kontaktu 

- Lepší paměť na jména a tváře 

- Vyšší míra otevřenosti vůči ostatním 

- Tendence vyjadřovat se o ostatních spíš pozitivně 

- Sklon spoléhat se na vedení ostatních 

- Vyšší míra prožívání pocitů studu než viny 

- Převaha obranných mechanismů popření a vytěsnění 

- V extrémním stavu zjevná labilita a proměnlivost 

- Preference společenské hry v dětství 

- Socializační vzorce vykazující tendenci ke konformismu a závislosti na autoritách 

- Uplatnění v pomáhajících profesích (např. sociální pracovníci, duchovní), v oblasti vzdělávání 

(např. společenské vědy, základní vzdělávání) a v některých obchodních profesích (např. 

personalistika, reklamní agentury, prodejci) 

- Vyšší výskyt nehod při řízení automobilu způsobených obtížemi se souběžným vnímáním, 

jako např. pozornost zaměřená pouze na vozidlo jedoucí vepředu a relativní neschopnost 

vnímat současně silniční značení (Demick, 2014, s. 17) 

 

Nezávislost na poli 

Osoby nezávislé na poli (field independence) jsou naopak charakteristické členitým 

vnímáním, v rámci něhož jsou jednotlivé položky snadno oddělovány od okolního pole, a při 

tomto vnímání mají sklon vytvářet strukturu i tam, kde pole strukturováno není (Demick, 

2014, s. 14). Osoby nezávislé na poli se řídí jakýmsi „vnitřním referenčním rámcem,“ tj. 

například apriorním pojetím toho, co je vnímáno nebo myšleno (Nakonečný, 1995, s. 113). 

Pojem a priori vyjadřuje vnímání či myšlení na základě rozumu, nezávislé na zkušenosti 

(Klimeš, 1995, s. 32). Osoby nezávislé na poli vnímají objekty v podnětovém poli jako 

samostatné entity oddělené od tohoto pole, tzn., že dokáží narušit uspořádání vjemového 

pole a podržet jeho určitou část odděleně (Svoboda et al., 2010, s. 333). Nezávislost na poli 

(field independence) je charakterizována jako tendence percepce přijímat části diskrétní od 
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organizovaného základu (Sedláková, 1975, s. 128). Lidé nezávislí na poli naproti tomu vnímají 

prvky okolního prostředí jako zřetelně oddělené a všímají si jejich charakteristických rysů 

(Plháková, 2007, s. 153). Na jejich kresbách každý předmět v percepčním poli jasně vystupuje 

z pozadí (Witkin et al., 1954.) Jedinec s tendencí k nezávislosti na poli se od vjemového pole 

dokáže odpoutat lehčeji, rozlišuje části v celku, dokáže jednotlivosti snadněji „vypreparovat“ 

než jedinec s vyšší závislostí na poli. Nakonečný (1995) uvádí, že nezávislost na poli se 

vyznačuje aktivní analytickou lehkostí rozlišování fragmentů pole daných na základě jeho 

celosti.  

 

Mezi další vlastnosti korelující s nezávislostí na poli patří například: 

- Testování hypotéz jako přístup ke složitým problémům 

- Vyšší přesnost při odhadu toho, jak by měly vypadat zkreslené objekty 

- Vyšší úspěšnost při řešení problémů vyžadujících neobvyklé způsoby použití běžných 

předmětů a nástrojů 

- Bez souvislosti s dosaženými akademickými výsledky 

- Sklon vyjadřovat se o ostatních spíše negativním způsobem 

- Vyšší míra prožívání pocitů viny než studu 

- Převaha obranného mechanismu racionalizace 

- V extrémním případě autismus nebo zjevná nerovnováha v charakteristických vlastnostech 

- Převaha samotářské hry v dětství 

- Uplatnění v oblasti matematiky, určitých vědeckých profesí (např. fyzika, inženýrství), 

některé zdravotnické profese (např. lékařství, zubní lékařství) a některé praktické profese 

(např. truhlařina, farmářství) 

- Vyšší výskyt nehod při řízení automobilu způsobených schopností souběžného vnímání, 

například nadměrná neustálá kontrola celého vizuálního pole (Demick, 2014, s. 17) 
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1.6 Vztah závislosti na poli k vybraným psychologickým charakteristikám 

 

Jak upozorňuje Vernon (1972, s. 367), velká obtíž při konceptualizaci závislosti vs. nezávislosti 

na poli vyplývá z nesrovnalostí v rozdílech mezi pohlavími. Dívky a ženy vždy mají tendenci 

k nižšímu skóre v níže prezentovaném testu vložených figur, avšak rozdíl zmizí s příchodem 

stáří (tomu jsem také přizpůsobila výběr testovaných osob ve svém výzkumu - viz dále). 

Vernon ve svém výzkumném šetření z roku 1969 poukázal na to, že nezávislost na poli se zdá 

být součástí mnoha dalších široce přijímaných lidských parametrů, jako jsou obecná 

inteligence, prostorové schopnosti či tvořivost. Ve svém výzkumu se rovněž zaměřil na vztah 

závislosti na poli k třídnímu statutu (střední třídy versus dělnické třídy) a dimenzí osobnosti 

v dichotomii introverze versus extraverze (tamtéž, 366). 

 

Hao s kolegy (2014) naopak rozdíly mezi pohlavími na vzorku 286 probandů testovaných EFT 

nezjistil. Při svém výzkumu současně využívali zobrazovací metod magnetické rezonance. 

Touto metodou zjistili, že vysoká skóre v EFT korelují s aktivitou šedé hmoty v parietálním 

mozkovém laloku. V parietálním mozkovém laloku se nachází centrum zpracování 

prostorových informací. (Hao et al., 2013). 

 

Stejně tak rozdíl mezi pohlavími nezjistit výzkum Cummingse a Murrayho (1987 in: Krajčíková, 

2018), kteří provedli výzkum na 70 učitelích (35 M/F). Autoři dokonce navrhují spojení norem 

pro obě pohlaví. 

 

Kritika konceptu závislosti/nezávislosti na poli (Krajčíková, 2018) se začíná objevovat v 80. 

letech 20. století. „Hlavním argumentem byly výsledky několika studií, které naznačovaly, že 

jedinci nezávislí na poli dosahují signifikantně lepších výsledků ve většině úloh zaměřených na 

kognitivní schopnosti.“ (Krajčíková, 2018, s. 7). 

 

McLeod, Jackson, Palmer (1986, s. 143-149) se zaměřili na zkoumání vztahu mezi závislostí na 

poli a prostorovými schopnostmi (spatial ability) na vzorku 30 žen a 30 mužů ve věkovém 

rozmezí 19 až 24 let. Konstruktem prostorové schopnosti, jež hraje klíčovou roli v teoriích 

inteligence, se rozumí schopnost vnímat pevné geometrické a prostorové vztahy při aplikaci 

mentálních transformací, jako je rotace nebo rekonfigurace na stávající prostorové vztahy. Na 
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základní otázku výzkumné studie, zda je závislost na poli odlišná od prostorových schopností, 

autoři odpovídají, že nenalezli žádné důkazy na podporu takového rozlišování.  

 

Studie zaměřená na hledání vztahu mezi závislostí na poli (zkoumané prostřednictvím Testu 

vložených figur, viz níže) a faktory osobnosti dle Eysenckovy teorie osobnosti (Eysenck 

Personality Questionnaire) ukázala v souboru 192 vysokoškoláků jednak pozitivní korelaci 

mezi „závislosti na poli“ a „extraverzí“, jednak antagonistický vztah mezi těmito dvěma 

konstrukty tak, že u introvertů závislých na poli byl nalezen větší výskyt „neuroticismu“ 

(Carter, Loo, 1979). 

 

Vztah k inteligenci je považován za jeden z hlavních problémů teorie závislosti na poli jako 

kognitivního stylu. Nástroje pro měření závislosti na poli, např. níže prezentovaný Test 

vložených figur, totiž často nevykazuje dostatečnou diskriminační validitu s tradičními testy 

inteligence, a to zejména v případě nezávislost na poli, která se často pojí s vyšší inteligencí. 

Toto zjištění vedlo k úvahám, zda není nezávislost na poli jen jedním z projevů vyšší 

inteligence (Svoboda et al., 2010, s. 334). 

 

Jak dále ve svém článku popisuje Krajčíková (2018), další výzkumy zkoumající validitu Testu 

vložených figur se zaměřovaly na pozornost, na vliv tréninku na skóre v Testu vložených figur. 

Ačkoli tato kritika přinesla pochybnosti o tom, zda má smysl rozvíjet a zkoumat koncept 

závislosti/nezávislosti na poli, zůstává skutečností, že v případě Testu vložených figur se jedná 

o nástroj, který stále vnáší do oblasti diagnostiky kognitivních schopností přínosný element. 
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1.7 Diagnostika závislosti na poli  

 

Jak bylo nastíněno výše, ke zjišťování závislosti či nezávislosti na poli vytvořil Witkin několik 

testů.  

 

1.7.1 Zkouška s tyčí (Rod and frame test) 

 

Při Zkoušce s tyčí (Rod and Frame Test, zkráceně RFT) je pokusná osoba umístěna 

v zatemněné místnosti, v níž je instalována čtvercová konstrukce natřená světélkující barvou 

a světélkující tyč, které jsou nezávisle na sobě otočné. Úkolem zkoušeného je uvést tyč do 

správné vertikální polohy manipulací s kruhovým knoflíkem umístěným na opěradle židle, 

přičemž se měří odchylky ve stupních od vertikály. Jedinec, jehož výkony vykazují více chyb, je 

na poli více závislý. (Witkin, 1949, s. 153; Svoboda et al., 2010, s. 334; Sedláková, 1975, 

s. 128). 

 

Obr. 2 – Zkouška s tyčí (Rod and frame test) 

Zdroj: Witkin, 1954, s. 26 
 

Obr. 3 – Zkouška s tyčí (Rod and frame test) 

 
Zdroj: https://c1.staticflickr.com/9/8153/7555256532_8b82447966_b.jpg 
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Motivem k provádění RFT bylo hledání odpovědí na otázky typu: Do jaké míry prostorová 

orientace každé osoby vykazuje stabilní charakteristiky, které se projevují ve všech situacích, 

které vyžadují, aby udržoval svou orientovanou pozornost? Jsou charakteristiky zobrazené 

jednotlivcem v jeho prostorové orientaci také odhaleny v jiných druzích vnímacích situací? 

Je-li člověk velmi fixován na svou orientaci, je struktura vizuálního pole vždy určující jeho 

způsob vnímání položek v něm? Na druhou stranu, pokud se člověk orientuje s malou 

závislostí na vizuálním poli, zůstává ve všech percepčních situacích poměrně neovlivněný 

okolním terénem? Je pro některé osoby charakteristické, že jsou natolik závislí na zorném poli 

pro orientaci, že nacházejí vzpřímenou polohu v nové pozici s každou změnou v osách pole? 

Je charakteristické, že ostatní zůstávají nezávislí na zorném poli tím, že využívají tělesné 

zkušenosti, takže změny na poli mají jen malý vliv na jejich prostorovou orientaci? Existují 

ještě další osoby, mezi těmito dvěma extrémy, které jsou středně závislé na orientaci na 

sebe? Jaký je vztah mezi charakteristickým způsobem vnímání jednotlivce a jeho všeobecnou 

organizací osobnosti? Je závislost na vnějším poli ve vnímání spojená se závislostí na vnějším 

prostředí obecně? Souvisí závislost na poli s potlačování impulsů? (Witkin et al., 1954). 

 

Tento test byl později, zřejmě z praktických důvodů, upraven také do jakési cestovní formy 

s názvem „Portable Rod and Frame Test“, viz obr. 4. 

 
Obr. 4 – Portable Rod and Frame Test 
 

Zdroj: Demick, 2014, s. 77. 
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1.7.2 Testy přizpůsobování těla (Tilting room and tilting chair test / Rotating-room test) 

 

Existuje několik verzí testu Přizpůsobování těla (Body Adjustment Test - BAT). Při tzv. „Tilting 

room and tilting chair“ testu sedí pokusná osoba v osvětlené komoře na židli, která se může 

uchylovat do stran. Celá komora je vychýlena a úkolem probanda je uvést židli, a tím i své 

tělo do vertikální polohy. Skórování je podobně jako v předchozím testu ve stupních odchylky 

výsledné polohy židle od vertikály (Witkin, 1949, s. 153; Svoboda et al., 2010, s. 334; 

Sedláková, 1975, s. 128). 

 

Obr. 5 – Tilting room and tilting chair test 

Zdroj: https://www.flickr.com/photos/jvrafrica/7555256532 
 

 
Obr. 6 – Tilting room and tilting chair test 2 

Zdroj: Witkin, 1949, str. 28 
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Dále byl pro zjišťování závislosti a nezávislosti na poli využíván „Rotating room test“. Jeho 

princip je podobný výše uvedenému testu v nakloněné místnosti s nakloněnou židlí, vizuální 

rámec se zde mění nakláněním pole a rotací jedince na kruhové vodicí kolejnici. 

 

Obr. 7 – Rotating room test 

Zdroj: Witkin, 1949, s. 31 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.3 Test kreslení lidské postavy - Articulation of Body Concept (ABC Test) 

 

Při testu kreslení lidské postavy, „Articulation of Body Concept“ (ABC), testovaný subjekt 

nakreslí nejdříve jednu postavu a poté na druhý list papíru další postavu opačného pohlaví. 

Tento test je využíván zejména u dětí. Kresby jsou poté skórovány na 5bodové škále. 

Maximální počet dosažitelných bodů je 10 (u varianty pro dospělé je poté bodování 

upraveno). Při testu se hodnotí to, zda je postava kreslena jako celek, či naopak členitě, 

hodnotí se množství a propracovanost detailů (Demick, 2014, s. 16). 
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1.7.4 Test vložených figur 

 

Jelikož k provedení většiny výše uvedených testů je nutná zvláštní laboratoř a speciálně 

upravené křeslo (provedení je tedy organizačně dosti náročné) a vzhledem ke kvantitativnímu 

a relativně subjektivně hodnocenému testu ABC se ve výzkumné praxi ke zjišťování závislosti 

na poli nejčastěji využívá Test vložených figur (Embedded figures test).  

 

Historický první verzí Testu vložených figur, (Individuální) Test vložených figur, je tištěným 

testem typu tužka-papír. Úkolem probanda je nacházet určité jednoduché obrazce-figury ve 

větších a složitějších figurách. Jednoduchá figura je vždy ve větší či menší míře „skryta“ ve 

větší figuře, občas je přímo součástí vzoru větší figury. Tento standardní test pracuje 

s 24 komplexními figurami, které jsou barevné, viz příklad na Obr. 8. 

 

Obr. 8 – Příklad úlohy Testu vložených figur 

 

 

Zdroj: Happé F. (2013) Embedded Figures Test (EFT). In: Volkmar F.R. (eds) Encyclopedia of Autism Spectrum 

Disorders. Springer, New York, NY, https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-1698-

3_1726 

 

Test vložených figur se tedy skládá ze sady dvojic geometrických obrazců, z nichž jeden 

obsahuje jednodušší tvar, který je v druhém skryt (vložené figury). Úkolem testované osoby 

je identifikovat původní figuru ve složitějším obrazci. Měří se čas, který proband potřebuje ke 

splnění úkolu, respektive po uplynutí časového intervalu je testovací tabule odebrána. Kratší 

čas ke splnění je charakteristický pro osoby „nezávislé na poli“ (field independent), naopak 
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delší čas při splnění testu, případně nenalezení obrazce po vypršení maximálního časového 

intervalu, ukazuje na „závislost na poli“ (field dependence) (Witkin, 1949, s. 156-157; 

Sedláková, 1975, s. 129). V původní verzi testu byly jednoduché geometrické obrazce 

označeny písmenem, složité obrazce označeny písmenem a číslem. Mezi praktické údaje patří 

písmeno odpovídající číslu jednoduchého obrázku, který obsahuje obrázky P a P-1 (viz obr. 3) 

(Witkin, 1954, s. 3). 

 

Obr. 9 – Příklad označení figur v EFT 

 

Zdroj: Witkin 1954, s. 4 

 

Později se začal využívat 12položkový test, tj. prvních 12 z originální série 24 obrazců 

původního EFT. Tento 12položkový a současně 3minutový formát (v původním testu byl 

vyhledávací čas stanoven na max. délku 5 minut) je adekvátní náhražkou pro 24položkový 

(s 5minutovým formátem). Pozdější verze testu tedy obsahovala 12 položek s 3minutovým 

časovým limitem (Witkin et al., 1971). 
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Administrace  

Základními pomůckami k administraci testu je samotný testový materiál v podobě sad karet, 

tužka a stopky, pro elektronickou verzi pak PC s připojením k internetu a prohlížečem. 

 

Karty – testový materiál se skládá ze tří karetních sad: 1) dvě sady po 12 kartách se složenými 

obrazci (po sobě jdoucí očíslování pro případ prezence testu), 2) sada 8 karet s jednoduchou 

figurou (označeny jsou písmeny A–H). K číslu na opačné straně každé karty komplexní figury 

je vyznačeno písmeno totožné s jednoduchým tvarem, který je skryt ve složeném obrazci. 

Mimo výše uvedené jsou zde rovněž: 3) karta se zácvikovým složeným obrazcem (označeno 

štítkem P–X) a 4) zácvičná karta (označená P) s jednoduchým tvarem. 

 

Tužka – za účelem možnosti odkrytí obrysu jednoduchého tvaru každého složeného obrazce 

je probandovi poskytnuta tužka. Osoba je poučena, aby držela tužku nad kartou složeného 

obrazce a nedotýkala se jí, když bude jednoduchý tvar obkreslovat. 

 

Stopky – v současné době se používají digitální, disponující funkcí zastavení a opětovného 

spuštění, aniž by musely být vynulovány (Witkin et al., 1971). 

 

Pokyny probandovi 

Proband sedí přímo naproti examinátorovi (který by měl provést zácvikový test) na protější 

straně stolu. Zkoušející v průběhu celého testu karty předkládá a sleduje jejich rozpoznávání. 

Pokyny testované osobě seskládají z několika sousledných kroků: 

 

- Výklad úvodní instrukce - examinátor uvede test instrukcí: „Ukáži Vám sérii barevných 

obrázků. Pokaždé Vám ukáži jeden. Chci, abyste popsal cokoli, co vás napadá. Potom vám 

ukáži jednoduchý obrazec, který je obsažen v tom rozsáhlejším. Poté vám větší obrazec 

znovu předložím a vaším úkolem bude odhalit v něm tento jednoduchý tvar. Nyní si to 

vyzkoušíme, abychom si ukázali, jak se to dělá“ (Witkin et al., 1971). 

 

- Provedení zkoušky se zácvikovou kartou - v následujícím kroku zkoušející na 15 vteřin 

ukáže kartu se zácvikovým komplexním obrazcem (P-X). Potom tuto kartu překryje kartou 

se zácvikovým jednoduchým tvarem (P). Po 10 vteřinách probandovi sdělí: „Nyní vám 
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ukáži barevný obrazec znovu a vy se v něm pokuste najít onen jednoduchý tvar. Jakmile 

najdete jednoduchý tvar, dejte mi vědět a začneme jej pomocí tužky zaznamenávat. 

Během zápisu se tužkou nedotýkejte povrchu karty“ (Witkin et al., 1971). Zkoušející 

potom znovu odkryje složený obrazec odstraněním a obrácením jednoduché figury. Nyní 

začne zkoušející od nuly stopovat. Jakmile osoba řekne, že vidí jednoduchý tvar, 

examinátor zapíše čas. V případě, že testovaná osoba vyhledá tvar správně, zapíše 

examinátor výsledný čas za zácvikovou položku do záznamového archu jako čas pro 

řešení. 

 

- Instrukce k započetí ostré verze - po zácvikové položce zkoušející probandovi sdělí: 

„Takto budeme pokračovat u všech položek. Vždy bude ve svislé poloze, kartu proto 

prosím neotáčejte. Ve stejném obrázku může být několik jednoduchých tvarů, ale Vy máte 

vždy najít a vyhledat jen jeden. Pracujte tak rychle, jak jen můžete, poněvadž budu 

stopovat váš čas, ale zároveň si buďte jisti, že tvar, který jste našel, je opravdu ve tvaru, 

velikostech a proporcích shodný s originálem jednoduchého tvaru. Jakmile najdete onen 

tvar, okamžitě mi to oznamte a poté jej začněte označovat. Kdybyste zapomněl, jak 

jednoduchý tvar vypadá, můžete si ho kdykoli vyžádat a prohlédnout znovu, a smíte tak 

učinit, kolikrát chcete. Máte nějaké otázky?“ (Witkin et al., 1971). 

 

Průběh testu  

Examinátor uvede první komplexní figuru a stejně postupuje i u zbývajících 11 figur. 

Zkoušející: a) ukáže každou kartu se složeným obrazcem (komplexní figura) na 15 vteřin, b) 

následně ji překryje odpovídajícím jednoduchým obrazcem (jednoduchá figura) na 10 vteřin, 

c) nakonec odstraní jednoduchý obrazec a začne měřit čas. Stopování je spuštěno od 0, 

jakmile je jednoduchá figura (JF) odstraněna a subjekt (S) je požádán, aby ji našel a lokalizoval 

v komplexní figuře (KF). 

 

Pořadí figur v testu je značeno čísly a písmeny, tzn. že komplexní figuře 1 odpovídá 

jednoduchá figura A, komplexní figuře 2 odpovídá jednoduchá figura B... komplexní figuře 12 

odpovídá jednoduchá figura H. 

  



35 

 

Situace, které mohou nastat v průběhu testu: 

- Proband hlásí, že vidí jednoduchou figuru - examinátor si poznačí uplynulý čas, ale stopky 

nezastaví. Pokud proband hledal správně, čas zaznamenaný před začátkem odkrytí je zapsán 

do sloupce 3 v záznamovém archu. 

 

- Hledání je nekompletní nebo nepřesné – examinátor může říct „Ne, to není ono“, a nechat 

dál běžet stopky. Zaznamenaný čas, kdy proband poprvé ohlásil, že našel jednoduchou figuru, 

je ve sloupci 3 označen písmenem (X) k indikaci nesprávného řešení. Když proband opět hlásí 

nalezení JF, examinátor poznamená tento čas, ale nezapisuje ho, dokud samotné odkrytí není 

správně. 

 

- Proband nenalezne jednoduchou figuru do 3 minut – v tomto případě examinátor sdělí 

instrukci „Zkuste další“, a otáčí na další položku. Výsledný čas této položky je zaznamenán 

jako 180 vteřin. 

 

- Proband si přeje znovu prohlédnout jednoduchou figuru, neboť ji zapomněl – za této 

situace examinátor zastaví stopky, umístí jednoduchou figuru na komplexní figuru na dobu ne 

delší než 10 vteřin. Po uplynutí desetivteřinové periody odstraní examinátor JF, odkryje KF 

a restartuje stopky. Examinátor zapíše do záznamového archu „S“ pokaždé, když je JF ukázána 

S a zaznamená si také čas, ve kterém byla ukázána. JF může být S ukázána pokaždé, když o to 

požádá (Witkin et al., 1971). 

 

Vyhodnocení  

Examinátor výsledný čas u každé položky přepočítá na vteřiny a zaznamená do posledního 

sloupce záznamového archu. Nesplněné položky jsou zaznačeny jako 180 vteřin. Výsledné 

časy za 12 položek se sečtou a vydělí 12. Výsledná hodnota, kterou je myšlen výsledný čas za 

položku, je testový výsledek probanda. Další data zaznamenaná na datovém archu (jako např. 

časy nesprávných odpovědí, počet nesprávných odpovědí, počet znovu-prohlížení JF) mohou 

být užitečná pro výzkumné záměry a při individuální klinické diagnostice. 

Pro vysokoškolské studenty, na které se zaměřuje níže prezentovaná empirická část, byly 

zjištěny následující normy, uvedené souhrnně ve studii Witkina se spolupracovníky (1971).  
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Tabulka 2 Normy EFT – vysokoškolská populace  

Zdroj  Pohlaví  N ø  
vteřin na položku  

SD 

Witkin et al. (1954) 
muž 51 45,5 28,5 

žena  51 66,9 33,6 

 

Oltman, nepublikovaná data 

(1966) 

muž 34 48,3 22,4 

žena  34 69,4 41,0 

Karp (1963) muž 150 54,3 36,8 

Zdroj: Witkin et al. (1971, s. 18) 

 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že ve vysokoškolské populaci varioval u mužů výkon 

(měřeno průměrem počtem vteřin na položku) od 45,5 do 54,3 vteřin. Ženy vysokoškolačky 

dosahovaly horších výsledků, současně s vyšší směrodatnou odchylkou. Z tohoto důvodu 

jsem se v empirické části této Diplomové práce rozhodla porovnávat skupiny se stejným 

zastoupením každého pohlaví (viz níže kapitolu 3.3.2). 

 

Vztah závislosti na poli k jiným psychologickým entitám byl naznačen výše. Witkin se 

spolupracovníky ve své práci z roku 1971 uvádějí přímo specifika Testu vložených figur: 

 

- U jednotlivých pohlaví jsou pozorovány v EFT malé, ale stálé rozdíly. 

 

- V průběhu životních fází nastávají změny v závislosti na poli. Vývojová křivka pro EFT 

pokrývající periodu 8-24 let ukazuje na patrné postupné zvýšení v závislosti na poli mezi 8-15 

rokem, ačkoliv v této části míra změn klesá se zvyšujícím se věkem. Po věku 15 let se 

vývojová křivka pozastaví a nemění se již ani v dospělosti. V dospělém věku má závislost na 

poli tendenci vykazovat absolutní stabilitu, a to i přes prodloužení časových úseků. Skupiny 

seniorů poté vykazují patrné „návraty k závislosti na poli“. 

 

- Osoby, které obtížně rozkrývají jednoduché figury z komplexních nákresů v EFT, mají také 

sklon hůře řešit ty druhy problémů, které vyžadují izolování základních jednotek z kontextu, 

ve kterém je prezentováno. 
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- EFT se nevztahuje k intelektovým úkolům ani neovlivňuje rozkrývání. Mezi vysokými 

hodnotami IQ A EFT lze sice nalézt mírné korelace, ty se ovšem týkají jedné ze tří činitelských 

složek vysokého IQ ve Wechslerově inteligenční škále (WISC), a to analytického faktoru, 

reprezentovanému Kostkami, Skládáním a Doplňováním. Provádění těchto subtestů má, 

podobně jako u EFT, zřejmě požadavky oddělení částí z organizovaného kontextu. Jinými 

slovy, korelace EFT jsou zatíženy pouze jedním faktorem, nikoli faktory verbální chápavosti 

nebo pozornostními faktory. Nelze tedy říci, že osoby, jejichž pole je zcela nezávislé u EFT, 

mají vyšší obecnou inteligenci, jak se ukazuje ve Wechslerovi, poněvadž vykazují vysoké 

rozmezí ve sledovaných IQ faktorech. 

 

V současné době existují čtyři modifikace Testu vložených figur. Na platformě původní verze, 

vyvinuté pro osoby starší 10 let, byly vytvořeny další dvě diagnostické metody: 1) Dětský EFT 

(CEFT), který je administrován individuálně a vhodný pro děti ve věkovém rozmezí 5 až 10 let; 

2) Skupinový EFT (GEFT), jenž lze administrovat rovněž individuálně, ale i skupinově, a může 

být využit u probandů v širokém věkovém rozpětí (Witkin, Oltman, Raskin, 1971). 3) Online 

Skupinový EFT (GEFT Online), který jsem také použila pro účely své Diplomové práce. 

Držitelem licence pro tištěné i elektronické verze testu EFT je americká společnost 

Mindgarden, Inc. 

 

V následující kapitole se zaměřím právě na popis a vznik zmíněné skupinové modifikace Testu 

vložených figur, GEFT, a následně  na verzi GEFT Online, kterou používám v empirické části 

této práce. 

 

 

1.7.5 Skupinový Test vložených figur (GEFT) 

 

Zásadním a největším rozdílem mezi EFT a GEFT je zrušení stopování času a zavedení 

časových limitů. Díky nim je možné zadávat jak tištěnou, tak online verzi Testu vložených figur 

skupinám probandů současně, což výrazně usnadňuje a zrychluje práci examinátora 

a umožňuje testování vyššího počtu osob. 
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Tyto změny samozřejmě obnášejí také menší možnost dohledu nad testovanými osobami, 

nižší možnost kontroly podmínek testování a zajištění negativní intervence všech 

předvídatelných i nepředvídatelných nežádoucích proměnných. 

 

Přechod od Individuálního EFT ke Skupinovému GEFT tužka-papír 

Cílem GEFT bylo umožnit skupinové testování větších skupin probandů během jednoho 

společného testovacího sezení o délce 20 minut. GEFT byl sestaven tak, aby co nejblíže 

odpovídal individuálně administrovanému EFT. Obsahuje 18 komplexních figur, z nichž 17 

bylo převzato z EFT. Funkce barev původně využívaných u EFT byla u GEFT nahrazena mírným 

stínováním v podobných částech figur. Stejně jako u EFT je testované osobě zabráněno vidět 

jednoduchou i složitou figuru současně. To je zajištěno vytištěním jednoduchých figur na 

zadní stranu obálky bookletu GEFT, zatímco složité figury jsou vytištěné na stránkách. Díky 

tomu nelze jednoduché a složité figury prohlížet současně (ačkoli proband se může na 

jednoduchou figuru v průběhu testování podívat znovu, kdykoli si přeje). GEFT obsahuje 3 

části úloh: 1. část obsahuje 7 velice snadných úloh a slouží zejména k procvičení vyhledávání 

figur, zatímco 2. a 3. část obsahují každá 9 obtížnějších úloh.  

 

Výběr úloh do GEFT 

Výběr položek do GEFT byl testován položkovou analýzou a probíhal v následujících krocích: 

 

1. Bylo vybráno 32 položek, z nichž 24 pocházelo z původního EFT a 8 z dalších 

Gottschaldtových figur. Barvy byly nahrazeny stínováním v různých stupních šedi. Těchto 

32 položek bylo rozděleno do 2 paralelních forem po 16 položkách. V každé z těchto 

testovacích forem byla dále použita 4 různá pořadí položek, aby byl přísně zachován počet 

probandů pracujících s každou z nich (před vypršením časového intervalu). Skupiny byly 

rozděleny na muže a ženy, tito pak dále na 2 skupiny, kdy každé z nich byla předložena forma 

1 a 2. 

 

2. Pro každou z daných 16 položek byly vypočítány tři korelační koeficienty: a) s celkovým 

dosaženým skórem při řešení dané formy, b) se skóre individuálního EFT, c) se skóre 

standardního RFT a Portable RFT (Zkouška s tyčí, viz kapitolu 1.8.1). 
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3. Na základě těchto položkových analýz bylo z původní sady 32 položek vybráno 20 položek, 

které vykázaly kladnou korelaci se všemi 3 výše uvedenými kritérii. Těmito 20 položkami byli 

poté testováni další vysokoškolští studenti. Při práci byly testovány různé časové limity, aby 

bylo možné stanovit, jaký časový limit poskytuje nejlepší diskriminaci pro skóre dosažených 

v testech. 

 

4. Poté ještě proběhly finální změny během přípravy konečné verze testu. Jedna položka byla 

odebrána, protože vykazovala výrazné potíže při skórování. Následně byly vymazány další dvě 

položky, z nichž jedna byla nahrazena jinou položkou z původního EFT. Cílem tohoto 

posledního kroku bylo dosáhnout lepší distribuce obtížnosti úloh. 

 

5. 18 zbývajících položek bylo rozděleno do 2 ekvivalentních testovacích sekcí, pro něž byl na 

základě výše uvedených testování zvolen 5minutový časový limit. 5minutový časový limit byl 

vybrán také proto, že právě tato časová dotace umožňovala většině probandů pracovat se 

všemi položkami a výsledná skóre při něm se nejvíc blížila křivce normálního rozdělení. 

 

Administrace a skórování GEFT tužka-papír 

Materiál – stopky, testovací booklety a sada ořezaných měkkých černých tužek s gumami. 

Náhradní tužky k dispozici. 

 

Instrukce – rozdání testovacích bookletů a tužek. Po vyplnění identifikačních údajů na přední 

straně obalu examinátor řekne: "Nyní si přečtěte Instrukce, které zahrnují 2 zácvičné úlohy. Až 

dojdete k Instrukcím na straně 3, zastavte se prosím. Nepokračujte na další stránky." 

Dále účastníci řeší testovací úlohy, přičemž se mohou podívat na zadní stranu bookletu pro 

připomenutí jednoduché figury, kdykoli budou potřebovat. Pro mazání chyb je k dispozici 

guma. Úlohy mají být řešeny v předkládaném pořadí. Přeskakování úloh je doporučováno 

pouze v případě, že proband skutečně nedokáže najít řešení. Jedna složitá figura obsahuje 

vždy jednu příslušnou jednoduchou figuru. Jednoduchá figura je ve složité obsažena vždy ve 

stejném směru, proporcích a velikosti. 

 

Testování – test obsahuje 3 části. Na vypracování první části obsahující 7 úloh mají probandi 

2 minuty. Na další dvě části úloh, z nichž každá obsahuje 9 úloh, poté 5 minut na každou část. 
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Po uplynutí časových intervalů jsou probandi vyzváni, aby ukončili práci bez ohledu na to, zda 

dané úlohy dokončili či nikoli. 

 

Skórování - skóre odpovídá počtu správně vyznačených figur ve 2. a 3. části. Nejvyšší 

dosažené skóre je proto 18 bodů. Nevyřešené položky se hodnotí stejně jako nesprávně 

vyřešené položky - nulovým počtem bodů. Úlohy v první části se nehodnotí, nicméně 

examinátor by měl vždy první části věnovat pozornost, aby se ujistil, že testovaný subjekt 

porozuměl všem instrukcím. Během mojí práce k takovému případu došlo jednou (výsledky 

dané testované osoby jsem vyřadila). 

 

Witkin a kol. (1971) poté testované osoby rozdělili do 4 kvartilů, přičemž ti, kteří se umístí 

v horním kvartilu, jsou považováni za jedince nezávislé na poli, ti, kteří skórují v rámci 

nejnižšího kvartilu, pak za jedince závislé na poli. Ve svých pozdějších pracích Witkin začal 

přistupovat k mediánové distribuci výsledků, přičemž jedinci skórující níže, než byl medián, 

vyhodnotil jako závislé na poli, a jedince skórující výše jako nezávislé na poli.  
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Obr. 10 - 1. zácvičná úloha v tištěném GEFT + řešení 

Zdroj: Demick, 2014, s. 42 - 43 
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Obr. 11 - 2. zácvičná úloha v tištěném GEFT + řešení 

Zdroj: Demick, 2014, s. 43 
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Normy pro GEFT tužka-papír 

Normy pro tištěnou verzi GEFT byly sestaveny na základě vzorku 397 studentů Eastern liberal 

arts college, z nichž bylo 155 mužů a 242 žen. Stejně jako u EFT si muži v testu vedli mírně 

lépe než ženy.  

 

Tabulka 3 - Normy pro tištěnou verzi GEFT 

Počet správně vyřešených úloh v GEFT 

Kvartily Muži Ženy Celkem 

1 0-9 0-8 0-9 

2 10-12 9-11 10-12 

3 13-15 12-14 13-15 

4 16-18 15-18 16-18 

    

NN 155 242 397 

øø 12 10,8 11,4 

SD 4,1 4,2 4,2 
 

Zdroj: Witkin, Oltman, Raskin and Carp, 1971 

 

 

1.7.6 GEFT Online 

 

Vzhledem k nově dostupným technologickým možnostem vyvinula společnost Mind Garden 

také Online verzi GEFT. Výhodou tohoto testu je jeho ještě snadnější administrace, skórování 

a sběr dat. Online software byl vytvořen tak, aby co nejblíže odpovídal tištěné verzi GEFT 

tužka-papír. Jeho rozhraní je velice uživatelsky příjemné a intuitivní. Na rozdíl od tištěného 

GEFT, který je kromě angličtiny k dispozici také v čínštině, holandštině, němčině, polštině, 

brazilské portugalštině a turečtině, je Online GEFT dostupný pouze v anglické verzi. Textu je 

však v celém průběhu textu minimum a testování zvládne i uživatel, který anglicky rozumí 

pouze minimum. Pro snadnější zvládnutí instrukcí jsem na internet umístila krátké video se 

zácvičnými úlohami. To lze shlédnout na adrese https://youtu.be/ytCC6Ajlc7w.  

 

  

https://youtu.be/ytCC6Ajlc7w
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Pro test GEFT Online platí, že ve srovnání s GEFT: 

- využívá stejné figury a vztahy mezi figurami, 

- pracuje s velice podobnými instrukcemi, které byly pouze upraveny pro nový formát, 

- nabízí podobnou administraci (resp. účastníci se nesmí pohybovat mezi sekcemi, dokud 

nevyprší časový limit vyhrazený pro předešlou sekci), 

- časové limity jednotlivých sekcí jsou stejné, 

- stejné je také skórování jednotlivých položek v rámci sekcí, 

- oproti verzi tužka-papír tento test vyžaduje jako podmínku pro označování figur na 

monitoru počítače použití externí myši. 

 

Vývoj testu GEFT Online 

V současné době se na vývoji této verze testu stále ještě pracuje. Předběžné analýzy však již 

prokázaly silnou korelaci GEFT Online s tištěnou verzí GEFT (r = 0,78). Stejně tak jako u EFT 

a GEFT zde dochází k rozdílům ve skórování mužů a žen. Manuál k Online GEFT (Demick, 

2014) uvádí, že pro vyhodnocování GEFT Online většina současných badatelů využívá původní 

Witkinovy normy (viz výše Obr. 12), lze pro práci s Online GEFT použít také aktualizované 

normy, které uvádím níže (viz Obr. 13). 

 

Pro účely této práce jsem se rozhodla přidržet původních Witkinových norem. 
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Tabulka 4 – Aktualizované normy pro GEFT Online ve srovnání se skóre a kvartily různých 

souborů 

  

Kvartily        

Zdroj 1 2 3 4 N 
Celk. 

ø 
SD 

ø 
muži 

SD 
ø 

ženy 
SD 

Witkin a kol. 
(1971) 

0-9 10-12 13-15 16-18 397 11,4 4,2 12,0 4,1 10,8 4,2 

Renna, 
Zenhausern (1976) 

0-5 6-9 10-13 14-18 337 9,1 4,7 9,2 4,7 8,9 4,7 

Carter, Loo (1980) 0-11 12-15 16-17 18 266 13,5 8,1 13,8 4,0 13,0 4,1 

Demick, Trent, Chapman (2014)                   

GEFT tužka-papír 0-11 12-15 16-17 18 52 14,5 4,6 16,2 2,7 13,8 5,1 

Online GEFT 0-11 12-15 16-17 18 52 13,7 4,6 15,1 3,2 13,3 5,1 

Zdroj: Demick, 2014, s. 55 

 

Na konci testování získá examinátor tabulku ve formátu .csv, ve které vidí, se kterými 

položkami daný proband pracoval a které mu v daném časovém intervalu vypršely, jeho 

zadané demografické údaje (pohlaví, věk) a celkové dosažené skóre.  
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2 BILINGVISMUS 

 

Bilingvismus je značně rozšířený fenomén. Na světě, kde se v současné době hovoří přibližně 

6 000 jazyky v rámci přibližně 200 suverénních států, vyrůstají až dvě třetiny světové 

populace v bilingvním prostředí (Morgensternová, Šulová, Schöll, 2011, s. 26). Jako jednu 

z mnoha definic bilingvismu citujme například definici Grosjeana: „Bilingvismus znamená 

pravidelné používání dvou nebo více jazyků (či dialektů); bilingvisté jsou lidé, kteří používají 

dva či více jazyků (či dialektů) ve svém každodenním životě.“ (Grosjean, 2008, str. 10). 

 

Život se dvěma jazyky obnáší v dnešním globalizovaném světě nejen nesporné praktické 

výhody, ale spousta vědců současně zastává názor, že bilingvismus má pozitivní dopad na 

mozek bilingvistů, zlepšuje i ty jejich duševní schopnosti, které nemají přímou souvislost 

s jazykem, a dokonce přispívají také k boji proti neurodegenerativním onemocněním ve 

starším věku (Gold, 2016). 

 

Bilingvismus jako předmět zkoumání je interdisciplinárním jevem, kterým se zabývá 

psychologie, pedagogika nebo lingvistika, respektive pomezní lingvistická disciplína 

psycholingvistika. Ta se zabývá tématy, která mají souvislost s lidskou psychikou a jazykem; 

mezi taková témata patří mj. i otázky bilingvismu (Černý 1998, s. 71). V této práci se 

v souladu se stanovenými cíli zaměříme na bilingvismus z hlediska psychologie.  

 

 

2.1 Vymezení a členění bilingvismu 

 

2.1.1 Jazyk, mateřský jazyk 

 

V základním vymezení je termín bilingvismus (dvojjazyčnost) antonymem k pojmu 

monolingvismus (jednojazyčnost). K hlubšímu pochopení problematiky je však nutné nejprve 

definovat samotný pojem jazyk a mateřský jazyk. Podle F. de Saussura (1989, s. 46) se jazyk 

neshoduje s řečí, nýbrž je pouze její určitou, i když nejdůležitější součástí. Jazyk je „zároveň 

společenským produktem schopnosti řeči a souborem nutných konvencí, přijatých 

společenským útvarem proto, aby se užití této schopnosti umožnilo“ (tamtéž; srov. níže, 
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společenský bilingvismus). Mateřským jazykem (L1) se dle Lachouta (2017, s. 18) rozumí: 

a) jazyk, který si dítě osvojí od svojí matky (nejbližších příbuzných), b) silnější ze dvou (nebo 

více) jazyků, které jednotlivec ovládá, c) první jazyk, který si jednotlivec v životě osvojí bez 

ohledu na to, od koho. Podle uvedeného autora je však mateřský jazyk u bilingvních jedinců 

komplikovanou záležitostí: „zeptáme-li se bilingvního mluvčího, který z jazyků považuje za 

svůj jazyk mateřský (L1), často se nám nedostane uspokojivé odpovědi, neboť bilingvisté 

nejsou mnohdy s to svůj L1 spolehlivě identifikovat“ (Lachout, 2017, s. 33).  

 

 

2.1.2 Klasifikace bilingvismu 

 

Ve většině publikací k tématu je termín bilingvismus používán k označení jak dvojjazyčnosti, 

tak vícejazyčnosti jako takové; pro vícejazyčnost je přesnějším ekvivalentem termín 

multilingvismus (případně trilingvismus), jehož by bilingvismus (dvojjazyčnost) byl jen 

podskupinou (Morgensternová, Šulová, Schöll, 2011, s. 27). Dle Lachouta (2017, s. 19) se 

pojem vícejazyčnost (plurilingvismus) vztahuje ke znalosti dvou a více jazyků, kterými jedinec 

mluví v rámci dané společnosti, což jinými slovy znamená jazykový repertoár zahrnující jak 

jazyk mateřský (L1), tak i jazyky další (L2 - Lx), případně varianty těchto jazyků. V této práci 

budeme vycházet z pojetí bilingvismu jako znalosti dvou jazyků, tedy jazyka mateřského (L1) 

a jazyka druhého (L2). 

 

Definice bilingvismu není jednotná; „existuje množství různých klasifikací bilingvismu, neboť 

odborníci, kteří se tímto jevem zabývali nebo zabývají, na něj nahlíží z různých úhlů“ 

(Blechová, 2014, s. 5). Koukolík (2012, s. 200) uvádí, že jako bilingvní jsou chápány děti 

vyrůstající v dvojjazyčném prostředí od narození do dvou let. Mezi vymezující kritéria 

bilingvismu patří zejména úroveň ovládání jazyků a pravidelnost používání jazyků. 

V intencích definice L. Bloomfielda (1984, s. 56), se pojmem bilingvismus rozumí schopnost 

ovládat dva jazyky na úrovni rodilého mluvčího. Podle uvedeného, patrně nejpřísnějšího 

kritéria, by však podle názoru M. Morgensternové, L. Šulové a L. Schöll (2011, s 27) nemohl 

být za bilingvního označen téměř nikdo. Dalším kritériem pro vymezení bilingvismu je 

pravidelnost používání obou jazyků; W. F. Mackey (1976, s. 9) rozumí pod pojmem 

bilingvismus pravidelné, střídavé užívání dvou a více jazyků daným bilingvním jedincem. 
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C. Baker s S. Jonesovou (1998) shrnují a rozvíjejí výše uvedená kritéria bilingvismu: a) míra 

ovládnutí (zvládnutí) jazyka – je třeba rozlišovat, nakolik jedinec jazyky ovládá; b) míra 

používání jednotlivých jazyků – je třeba rozlišovat, nakolik jedinec jazyky používá. Tato dvě 

kritéria jsou pak uvedeným autorům podkladem k tvrzením, že: 1) každá ze čtyř kompetencí 

osvojení jazyka (porozumění, mluvení, čtení a psaní) může být u jedince rozvinuta v různé 

míře; 2) pouze velmi málo bilingvních jedinců ovládá oba jazyky na stejné úrovni, jeden jazyk 

má tendenci být dominantnější, přičemž dominantním nemusí být mateřský (první osvojený) 

jazyk; 3) jen málo bilingvních jedinců má stejnou kompetenci jako monolingvisté, což se týká 

obou jazyků (tedy jak jazyka dominantnějšího, tak i jazyka slabšího) – příčinu Baker 

s Jonesovou spatřují mj. v tom, že u bilingvních jedinců obvykle mají různé jazyky také různé 

funkce a použití; 4) bilingvní jazyková kompetence se může v čase měnit v závislosti na 

měnících se okolnostech - slabší jazyk se tedy může stát silnějším a dominantním (Baker, 

Jones, 1998). 

 

Výše uvedená vymezení však nezahrnují do konceptu bilingvismu jeden zásadní prvek, a to 

přirozenost získání jazykových kompetencí. Ve vztahu k přirozenosti je bilingvismus vymezen 

jako „stav, kdy jedinec jakožto obyvatel určitého území přirozeně hovoří dvěma jazyky" 

(Morgensternová, Šulová, Schöll, 2011, s 28). Příkladem jsou některá území Kanady nebo 

Švýcarska, kde je běžné současné užívání angličtiny a francouzštiny, resp. němčiny 

a francouzštiny, případně němčiny a italštiny, nebo francouzštiny a italštiny. Rovněž 

v Alsasku se vyskytuje bilingvní používání němčiny a francouzštiny. Minimálně do zaniknutí 

Rakousko-uherské monarchie, ale spíše až do skončení druhé světové války byl ve 

vzdělanějších vrstvách na území dnešní České republiky běžný bilingvismus češtiny 

a němčiny. Podle názoru Morgensternové, Šulové a Schöll (2011, s 28) je pro vymezení či 

určení bilingvismu v užším smyslu zásadní právě přirozený způsob osvojení jazyků, tedy 

způsob odlišný od získání jazykových kompetencí v rámci školní edukace či jiným způsobem 

vzdělávání. 

 

Ve vztahu k členění bilingvismu podle úrovně ovládání jazyka (kritérium kompetence) lze 

v odborné literatuře nalézt celou škálu definic jazykové kompetence, počínaje velmi 

liberálním pohledem a konče extrémním perfekcionalismem (Blechová, 2014, s. 5); kritérium 

kompetence zahrnuje kontinuum od výše uvedeného Bloomfieldova ovládání dvou jazyků na 



49 

 

stejné úrovni až po vymezení, kdy mluvčí rozumí cizímu jazyku, ale není schopen jím mluvit 

(Lachout, 2017, s. 34). Kritérium kompetence zkoumá, do jaké šířky a hloubky i v jaké rovině 

(fonologické, syntaktické, lexikální i sémantické) jsou oba jazyky zvládnuty. Koukolík (2012, 

s. 200) uvádí, že pro L2 bývá časté docela dobré zvládnutí lexikonu a sémantiky, větší obtíže 

bývají se syntaxí a zejména s fonologií. Příkladem tohoto kritéria je rozlišení dvou rovin, a to 

základní interpersonální komunikativní dovednosti (basic interpersonal communicative skills, 

BICS) a kognitivní/akademické znalosti jazyka (cognitive/academic language proficiency, 

CALP), která je potřebná pro úspěšné zvládání školního vzdělávání (Morgensternová, Šulová, 

Schöll, 2011, s 29). 

 

Jak bylo naznačeno výše, způsob osvojení dalšího jazyka může být přirozený/primární – dítě 

vyrůstá v přirozeně bilingvním prostředí domova nebo dlouhodobě pobývá v cizí zemi 

a navštěvuje zdejší mateřskou školu nebo podobné zařízení, kde se hovoří dalším jazykem, 

nebo bilingvismus umělý/sekundární – osvojení dalšího jazyka formální systematickou 

výukou cizího jazyka (Morgensternová, Šulová, Schöll, 2011, s 30). S tímto členěním souvisí 

další dělení na bilingvismus simultánní – u dětí dochází k osvojování dvou jazyků od narození 

nebo již v raném věku a bilingvismus sukcesivní (následný) - k osvojování druhého jazyka 

dochází následně po získání již jistých jazykových kompetencí v prvním jazyce (Lachout, 

2017, s. 35). Ve vztahu k simultánnímu bilingvismu uvádí A. De Howerová (2005, s. 41), že 

nikoli u všech dětí vede bilingvní expozice ke dvojjazyčnosti. Dospělí simultánně vychovávaní 

bilingvní jedinci mívají od dětství jeden jazyk dominantní, a v tomto jazyce lépe foneticky 

rozlišují. Jedinci spadající do kategorie sukcesivního (následného, sekvenčního) bilingvismu, 

kteří získali L2 až po L1, vykazují v L1 lepší výkon než v L2 (Koukolík, 2012, s. 201).  

 

Vyvážený bilingvismus označuje situaci častého střídání obou jazyků (což však nutně nemusí 

znamenat, že daný jedinec oba jazyky ovládá na stejné úrovni), naopak při dominantním 

bilingvismu převládá praktické používání jednoho jazyka (Morgensternová, Šulová, Schöll, 

2011, s 29-31). Z hlediska bilingvního jedince lze dále rozlišit bilingvismus dle míry jeho 

identifikace s danými jazyky a kulturami. Vnitřní identifikace označuje stav, kdy se jedinec 

identifikuje s oběma jazyky, jazykovými komunitami a jejich kulturou, zatímco vnější 

identifikací se rozumí identifikaci dvojjazyčnosti prostřednictvím jiných lidí, kdy mluvčí musí 

být při používání druhého jazyka akceptován rodilými uživateli tohoto jazyka (Lachout, 2017, 



50 

 

s. 35). Grosjean (2008, s. 9-12) ve své práci pléduje pro holistický pohled na bilingvismus. 

Autor argumentuje, že „zlomkový“ pohled na dvojjazyčnost je zodpovědný za zaměření se na 

studium vyvážených bilingvních jedinců a na skutečnost, že tito bilingvní jedinci byli obvykle 

porovnávány s monolingvním ideálem. Podle celostního pohledu je stav rovnováhy mezi 

oběma jazyky nepravděpodobný již vzhledem k tomu, že bilingvní jedinci používají své jazyky 

pro různé účely a situace, a proto budou mít různé potřeby a využití svých jazyků. Grosjean 

tvrdí, že pokroky v oblasti bilingvismu budou pravděpodobně učiněny poté, když začneme 

zkoumat bilingvismus tím, že budeme studovat skutečné bilingvní jedince (spíše než hledat 

„pravý“ nebo „vyvážený“ bilingvismus) v reálných situacích (a nikoli ve vztahu k ideálu): 

a) v situacích, kde mohou být oba jazyky používány jak samostatně, tak společně; b) 

v situacích, které splňují skutečné komunikační potřeby řečníků, jež se u každého jazyka 

pravděpodobně liší (tamtéž).  

 

Jak zmiňuje Schöll ve své diplomové práci na téma Aktuální trendy v otázce dětského 

bilingvismu (Schöll, 2010), dominance jednoho jazyka u dítěte není vždy jazykem, ve kterém 

dítě vyslovilo první slova, ani vždy zákonitě jazykem matky. To, který jazyk je u dítěte 

dominantní, se také může změnit. Na dominanci jazyka má největší vliv časový faktor, 

přesněji řečeno to, kterým jazykem dítě v daném období hovoří nejčastěji. Výrazný vliv má 

země pobytu rodiny, jazyk, kterým dítě hovoří ve školce, případně společný jazyk používaný 

v dané rodině při společné komunikaci.  
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Jednotlivá dělení bilingvismu jsou shrnuta v Tabulce 3.  

 

Tabulka 5 – Dělení bilingvismu 

Dělení bilingvismu Jednotlivé druhy bilingvismu 

Základní rozdělení bilingvismu  

Individuální bilingvismus  

Společenský bilingvismus 

Typy bilingvismu podle úrovně 
ovládání jazyka 

Receptivní bilingvismus  

Produktivní bilingvismus 

Typy bilingvismu podle způsobů 
osvojení jazyka 

Přirozený neboli primární bilingvismus 

Umělý neboli sekundární bilingvismus 

Typy bilingvismu podle věku 
osvojení jazyka  

Simultánní (souběžný) bilingvismus 

Sukcesivní (následný, sekvenční) bilingvismus 

Typy bilingvismu podle 
rovnováhy mezi jazyky  

Vyvážený bilingvismus 

Dominantní bilingvismus 
Zdroj: vlastní zpracování dle Morgensternová, Šulová, Schöll, 2011 
 

Ve vztahu k základnímu členění bilingvismu je na místě uvést, že tato práce se soustředí na 

přirozený individuální bilingvismus, kdy bilingvní jedinec používá navíc jiný jazyk, než je jazyk 

okolní společnosti. Tato situace zpravidla nastává, když se dítě narodí do bilingvní rodiny či je 

součástí bilingvní menšiny. 

 

 

2.1.3 Diglosie 

 

Co se týče základního dělení bilingvismu, je vhodné jej odlišit od tzv. společenského 

bilingvismu, neboli diglosie (angl. diglossia). Ačkoli oba koncepty popisují jedince hovořící 

dvěma různými jazyky, nelze tyto pojmy, s nimiž operuje odborná literatura, považovat za 

synonyma bilingvismu; „termíny diglosie a bilingvismus by logicky mohly mít stejný význam, 

ale využívají se (v sociolingvistice) k označování různých jevů“ (Černý, 1998, s. 155). Jak uvádí 

C. Baker (2006, s. 2), v základním dělení je nutno rozlišovat bilingvismus jako individuální 

charakteristiku od bilingvismu v sociální skupině, komunitě, regionu nebo zemi. Společenský 

(kolektivní) bilingvismus se týká větších společenských celků (Lachout, 2017, s. 20). Pod 

pojmem diglosie se rozumí existence dvou jazyků ve stejné geografické oblasti, kdy jazykové 
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společenství obvykle neužívá oba jazyky ke stejnému účelu, ale každý z nich mívá svou 

funkci, oblast, ve které je používán např. doma a v užším společenství se hovoří jedním 

jazykem, druhým jazykem se hovoří „oficiálně“, tj. při vzdělávání, v zaměstnání, na úřadech 

atd. (Morgensternová, Šulová, Schöll, 2011, s 28). Příkladem je velština nebo baskičtina.  

 

V jiném významu se pod pojmem diglosie rozumí používání více jazyků v jednom státním 

útvaru, čehož klasickým příkladem jsou výše uvedené Švýcarsko či Kanada, kde se 

v jednotlivých kantonech (Švýcarsko) či provinciích (Kanada) hovoří jinými jazyky, např. 

v Curychu je oficiálním jazykem němčina, v Ženevě francouzština, ve Vancouveru angličtina 

a v Québecu francouzština. Výše bylo naznačeno, že diglosií se zabývá sociolingvistika jakožto 

obor zdůrazňující závislost užívání jazyka na sociálních situacích (Hejsek, Polák, 2015, s. 34). 

Lachout (2018, s. 34) uvádí, že „sociolingvisté hodnotí bilingvismus jako schopnost používat 

dva jazyky alespoň ve většině situací a v souladu s vlastním přáním a požadavky společnosti.“ 

Jako příklad uveďme výzkum S. Shinové, která zkoumala jazykové projevy korejsko-

anglických bilingvních dětí v New Yorku. Metodou zúčastněného pozorování byla schopná 

vysledovat obvyklé jazykové chování ve třídě, včetně volby jazyka a míšení jazyků (Milroyová, 

Gordon, 2012, s. 80). 

 

 

2.1.4 Specifika jazykového chování bilingvních jedinců 

 

Způsob, jakým dva nebo více jazyků vstupují do kontaktu u téže osoby, lze nejlépe pochopit 

zkoumáním jednotlivých jazykových „modů“ bilingvismu, které nastávají v každodenním 

životě bilingvistů. Ten si lze představit jako jakési kontinuum, na jehož jednom konci je zcela 

monolingvní režim, kdy bilingvisté komunikují s monolingvisty jednoho či druhého (dalšího) 

ze svých jazyků, a na druhém konci pak bilingvní jazykový režim, ve kterém komunikují 

s bilingvisty či polygloty ovládajícími stejné jazyky jako oni. V bilingvním režimu se uplatňují 

jevy, při kterých dochází k mísení jazyků (přepínání kódů, přejímky z druhého jazyka atd.) 

(Grosjean, 1994, s. 41). Mezi těmito dvěma jazykovými režimy samozřejmě existuje nespočet 

různých možných přechodových stavů (např. bilingvista hovořící s druhým bilingvistou, který 

však nikdy nemíchá kódy, bilingvista hovořící s osobou, která má pouze omezené znalosti 

druhého jazyka atp.). 
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Monolingvní jazykový režim 

V tomto režimu bilingvisté přijímají jazyk monolingvního partnera a v nejvyšší možné míře 

deaktivují svůj druhý jazyk. Ačkoli někteří bilingvisté mají tak dobrou znalost daného jazyka, 

že bývají považováni za monoligvní jedince, ve skutečnosti není deaktivace druhého jazyka 

nikdy úplná a dochází k tzv. interferencím – statickým (trvalý přízvuk, specifické syntaktické 

struktury, odlišné lexikální pole významů) nebo dynamickým (náhodná chyba, chvilkové 

odchýlení od syntaktické struktury atd). 

 

Bilingvní jazykový režim 

V tomto režimu komunikují bilingvisté mezi sebou – na základě zvyku, míry zvládnutí jazyka, 

preferencí, socioekonomického statusu atd. si nejdříve zvolí tzv. „základní jazyk“ (nebo také 

hostující či matricový jazyk - base language, host language, matrix language), kterým budou 

mezi sebou komunikovat. V rozhovoru se pak uplatňuje také druhý, hostující (včleněný – 

guest language, embedded language). Docházet tak může v rámci jednorázového i úplného 

přepínání kódu (code switching), lexikálních výpůjček z druhého jazyka (a jejich fonologické 

či morfologické přizpůsobení druhému jazyku) (Grosjean, 1994, s. 42-44). Výzkumy 

zaměřující se na hledání neurologického korelátu zajišťujícího přepínání kódů jsou uvedeny 

níže v kapitole 2.2. 

 

Někteří bilingvisté referují, že při změně jazyka pozorují u sebe také změny postojů a jednání. 

Ve skutečnosti však neexistuje jednoznačný důkaz pro „rozdvojení“ osobnosti bilingvisty. 

Tyto změny spíše odpovídají změnám společenského kontextu. „Hlavním rozdílem mezi 

monolingvisty a bilingvisty v tomto směru je to, že bilingvisté v životě často mění jazyky 

(a proto působí jako jiní lidé), zatímco monolingvisté tak nečiní. Kromě toho bilingvisté často 

volně přecházejí z jedné kultury do druhé (mnoho z nich jsou bikulturní), zatímco 

monolingvisté často setrvávají v jedné a téže kultuře (Grosjean, 1994, s. 47). 
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2.2 Neurokognitivní zkoumání bilingvismu 

 

Na výzkum bilingvismu se v současné době zaměřuje i neurovědecký výzkum, který se 

soustředí na nejrůznější otázky, například na: a) fungování mozku při plnění různých řečových 

úloh, b) aktivitu mozkových oblastí při stejných řečových funkcích v různých jazycích, 

c) odlišné fungování mozkových oblastí při přirozeném učení dvou jazyků v útlém věku a při 

učení se druhého jazyka ve věku pozdějším ad. (Lojová, 2008, s. 205). Výzkumy přinášejí 

informace o odlišných neurobiologických charakteristikách či rozsahu šedé mozkové hmoty 

u bilingvních jedinců. Zkoumají se i předpokládané faktory determinující lokalizaci řeči 

bilingvistů, jako například věk, časová následnost učení se jazykům, způsob učení se jazyka, 

úroveň ovládání cizího jazyka, pohlavní rozdíly, odlišné lingvistické charakteristiky mateřského 

a druhého jazyka ad (Lojová, 2008, s. 205). Poznatky získané prostřednictvím zobrazovacích 

metod (pozitronové emisní tomografie PET či funkční magnetické resonance fMRI) naznačují, 

že při řečové aktivitě v mateřském a jazyce a druhém jazyce se aktivují odlišné části mozku, 

což by mohlo potvrzovat hypotézy o odlišném zpracování a organizování mateřského 

a druhého jazyka. Mohlo by to být považováno i za určitý důkaz, že každý jazyk je 

reprezentovaný jako nezávislý neurofunkční systém (Paradis, 2004, s. 155-156). 

 

Podle E. Bialystok (2007, s. 210) musí mít bilingvní jedinci mechanismus pro řízení svých dvou 

jazykových systémů, aby bylo dosaženo plynulého výkonu v každém jazyce, bez zásahů 

z druhého jazyka. Neuronální koreláty reprezentující činnost mozku při učení se cizím 

jazykům odpovídají zejména zpracování fonologické (hlásky) a lexikálně sémantické 

informace. Z hlediska neuroanatomického informaci fonologickou a informaci lexikální (slova 

v daném jazyce) zpracovává systém, jehož korová část je na hranicích levého temenního 

a spánkového laloku (Höschl 2002, s. 63). Syntaktická reprezentace (správné uspořádání slov 

do vět) aktivuje kůru kolem Sylviovy rýhy (Koukolík, 2000, s. 150). 

 

Podle M. Paradise (2003, s. 174) hovoří klinické a experimentální důkazy o celé řadě 

kognitivně-neuropsychologických oblastí, které vykazují souvislosti s bilingvismem, a to 

jak o vzájemné závislosti jazyka a myšlení, rozdílu mezi lexikálním významem a pojmem, 

teorii kritického období pro osvojení si druhého jazyka, úloze implicitního osvojení 
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vs. explicitnímu učení se druhému jazyku, tak o lokalizaci a lateralizaci jazykových funkcí, 

včetně formy reprezentace každého jazyka v mozku bilingvního jedince. 

 

Neurokognitivní zkoumání bilingvismu je založeno na základních neurofunkčních poznatcích 

jazyka. Paradis (2004, s. 230-231) uvádí, že různé jazyky jsou reprezentovány jako 

neurofunkční subsystémy jazykového systému. Neurofunkční jazykový systém je součástí 

verbálního komunikačního systému, který kromě implicitní jazykové kompetence (jazykového 

systému) obsahuje i jazykové znalosti, pragmatické schopnosti a motivaci. Systém verbální 

komunikace je napojen na kognitivní systém, ve kterém jsou formulovány záměry 

komunikovat jednotlivé zprávy a v němž jsou verbální zprávy přijímány a interpretovány 

v souladu s lexikálními a gramatickými či sémantickými omezeními každého jazyka (viz níže), 

který selektivně aktivuje odpovídající pojmy a pragmatické závěry založené na různých 

kontextech promluvy (tamtéž). 

 

Výzkum bilingvismu se dále mj. zaměřuje na problematiku mentální reprezentace dvou 

jazyků a způsobu jejich zpracování v souvislosti se simultánním a sukcesivním bilingvismem. 

Lojová (2008, s. 205) ve své práci uvádí, že ačkoli současná věda disponuje poznatky, které 

svědčí o odděleném, ale i společném ukládání obou jazyků, dominantním se zdá být názor, že 

bilingvisté si každý jazyk ukládají v mozku zvlášť jako lexikální (lingvistickou) reprezentaci, 

a navíc mají i určité všeobecnější pojmové úložiště nezávislé na těchto jazycích. Tyto tři 

samostatné systémy, kterým slouží rozličné sítě neuronových spojení, jsou přímo propojené. 

Podle Koukolíka (2012, s. 200-201) se jazyky u dvojjazyčných lidí vzájemně ovlivňují, avšak 

v dětském věku jsou oba jazyky zvládány odděleně, nikoli jako jeden jazyk. Nástrojem 

oddělování jsou podle autora fonetické vlastnosti obou jazyků, klíčovým rozlišovacím 

prostředkem je rytmus. Paradis (2004, s. 234) uvádí, že v dvojjazyčném mozku není jediný 

mechanismus, který není k dispozici také pro vícejazyčné jedince. Sukcesivní („pozdní“) 

bilingvisté podle autora kompenzují mezery v implicitní kompetenci L2 tím, že se více 

spoléhají na metalingvistické znalosti a pragmatické schopnosti, ale tyto zdroje jsou 

k dispozici i pro vícejazyčné mluvčí. 
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2.2.1 Neurovědecké hledání „jazykového přepínače“ 

 

Neurovědecké studie se pokouší o hledání neurálního korelátu „jazykového přepínače.“ Jak 

bylo uvedeno výše (viz kap. 2.1.4), bilingvní jedinci často přecházejí z jednoho jazyka do 

druhého v přirozené konverzaci, zejména v režimu dvojjazyčné řeči. V padesátých letech se 

Penfield a jeho kolegové domnívali, že by mohl existovat neurofyziologický typ přepínače, 

který vypne jeden jazyk, zatímco se otočí na jazyk druhý. Tato myšlenka udávala tón 

v moderních teoriích dvojjazyčnosti (Grosjean, Ping et al., 2013, s. 220).  

 

Ve snaze identifikovat nervový základ přepínače jazyka bylo testováno šest španělsko-

anglických bilingvistů v experimentu kontrolovaného funkční magnetickou rezonancí (fMRi). 

Bilingvisté se naučili oba jazyky před dosažením věku 5 let, ale za silnější jazyk považovali 

angličtinu. Během experimentu byli požádáni, aby pojmenovali soubor obrázků 

prezentovaných postupně. Sluchový podnět v angličtině („say“) nebo španělsky („diga“) je 

vyzval k pojmenování obrázku buď v angličtině, nebo ve španělštině. V podmínkách jednoho 

jazyka účastníci označují skupinu po sobě jdoucích snímků buď v angličtině, nebo ve 

španělštině, zatímco ve stavu přepínání jazyků se zvuková stopa přepíná mezi angličtinou 

a španělštinou. Bilingvní jedinci byli rychlejší v podmínkách jednoho jazyka než ve stavu 

přepínání jazyků. Zvláště zajímavé bylo zjištění z vyšetření fMRI, že mezi všemi oblastmi 

mozku, které byly aktivovány při pojmenovávání obrazu, byla u všech účastníků spolehlivě 

pozorována pouze aktivace v dorsolaterálním prefrontálním kortexu (DLPFC). Studie dále 

ukázala, že aktivace DLPFC byla podstatně silnější pro přepínání jazyků než pro podmínky 

jednoho jazyka. Toto zjištění naznačuje, že DLPFC je „kandidátská“ mozková struktura pro 

jazykový přepínač na neurální úrovni (in Grosjean, Ping et al., 2013, s. 219-221). 
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2.3 Bilingvismus ve vztahu ke kognitivním procesům a schopnostem 

 

Jak je uvedeno výše v kapitole 1.1, pod pojmem kognitivní procesy se rozumí procesy 

zpracování informací zahrnující vnímání, pozornost, představivost, paměť, myšlení a řeč. 

Kognitivní funkce jsou neurofunkčně modulovány během ontogeneze jako výsledek jak 

genetických schopností, tak zkušeností, a jsou z větší části uloženy jako mikroanatomicky 

oddělené systémy, citlivé na selektivní poškození a nepatologickou inhibici (Paradis, 

2004, s. 233). Termín schopnosti označuje v psychologii osobnosti psychofyzické dispozice 

k výkonu, tj. dispozice k dosažení určité úrovně daného úkolu (Nakonečný 1995, s. 94). 

Kognitivní schopnosti pak odvozeně znamenají predispozice k výkonu v oblasti kognitivních 

procesů daného jedince. 

 

2.3.1 Vybrané modely a koncepty bilingvismu ve vztahu ke kognitivním procesům 

 
Na základě výzkumů a experimentů pak vznikají ucelené kognitivní teorie ve vztahu 

k bilingvismu. Některé z nich níže v krátkosti představíme.  

 

Model oddělených základních jazykových znalostí 

Model oddělených základních jazykových znalostí (Separate Underlying Proficiency Model, 

SUP) označuje představu, že jeden jazyk se vyvíjí na úkor jazyka druhého; tím, jak se jeden 

jazyk zlepšuje, druhý jazyk se naopak zhoršuje (Morgensternová, Šulová, Schöll, 2011, s. 33).   

S touto tezí souvisí vzájemné ovlivňování jazyků v rámci jazykového režimu (modu); jazykový 

mód je definován jak „stav aktivace dvoujazyčných jazyků a mechanismů zpracování jazyků 

v daném časovém okamžiku“ (Grosjean, 2008, s. 39). Ovlivňování jazyků se děje zejména 

prostřednictvím interference, míchání jazyků (code-mixing), jazykové výpůjčky a 

střídání/přepínání jazykových kódů (code-switching) (Lachout, 2017, s. 81). Přepínání kódů, 

tj. vkládání slov, frází nebo dokonce delších úseků jednoho jazyka do druhého, se objevuje 

u většiny bilingvních lidí, a to zejména při komunikaci s jiným bilingvním jedincem (Brown, 

2000, s. 67). Jak uvádí M. Lachout „na tyto jevy však nelze nahlížet jako na něco 

patologického. Jedná se o jevy přirozené a pro mluvu bilingvního dítěte typické“ (Lachout, 

2017, s. 81). Koukolík (2012, s. 200) uvádí, že v současné době se mísení jazykových kódů 

bilingvními dětmi chápe jako pokus komunikovat při omezených jazykových zdrojích. Děti 
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často užívají slova z necílového (nontarget) jazyka, neznají-li odpovídající slovo v cílovém 

jazyce. Uvedené je ovlivněno i aspekty společenského bilingvismu v tom smyslu, zda se jedná 

o jazyk většinový nebo menšinový; „studie bilingvních dětí vychovávaných ve francouzštině 

a angličtině v místě, kde byla francouzština minoritní jazyk, užívaly ve francouzštině větší 

počet anglických slov, než užívaly v angličtině slov francouzských“ (tamtéž). Vzájemné 

ovlivňování a přepínání je ovlivněno i dalšími faktory, mj. i partnerem v dialogu či syntaxí; 

kódové přepínání se vyskytuje v bodech diskursu, kde juxtapozice prvků LI a L2 neporušuje 

syntaktické pravidlo v obou jazycích, tj. v místech, na kterých se na sebe mapují struktury 

dvou jazyků. Jinými slovy, slovosled bezprostředně před a ihned po přepnutí musí být v obou 

jazycích stejný; pokud tomu tak není, nemůže k přepnutí dojít (Grosjean, Ping, et al., 2013, 

s. 61). 

 

Model společných základních jazykových znalostí  

Model společných základních jazykových znalostí (Common Underlying Language Proficiency 

Model, CUP) vychází z představy společného predispozičního základu (centrálního 

operačního systému) pro učení se jazykům (Morgensternová, Šulová a Schöll, 2011, s. 36) 

a jazykové kompetence znázorňuje analogicky jako model ledovců (viz níže obrázek 15). 

Mac Whinney (2005, s. 49) uvádí, že v případě dětského bilingvismu existuje v současné 

době konsenzus o získávání L2 jako samostatné entity. Současně však podle autora existují 

důkazy, že L2 se v dětství vyvíjí prostřednictvím transferu a střídání/přepínání jazykových 

kódů (code switching, viz výše). Tyto procesy jsou nejlépe pochopeny v rámci jednotného 

modelu osvojování. Podobně současné teorie dvojjazyčnosti dospělých mají podle 

Mac Whinneyho tendenci zdůrazňovat bilingvní kompetenci jako ustálený stav s minimálními 

vývojovými vstupy. Tento pohled však nezohledňuje dynamické aspekty vývoje přepínání 

kódů a interference v průběhu ontogeneze. Vedle toho je nutné vzít v úvahu, že v dospělosti 

se rozvíjejí bilingvní kompetence zpravidla asymetricky, např. u tlumočníků je zvýrazněna 

schopnost simultánního tlumočení na úkor jiných kompetencí (tamtéž). Avšak i rozvoj těchto 

partikulárních kompetencí závisí na mnoha podobných mechanismech učení, které vidíme 

v nejranějších stadiích získávání L1, stejně jako na dalších mechanismech prokázaných při 

osvojování L2 (tamtéž, s. 50). 
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Obr. 12 – Grafické znázornění Analogie ledovců podle Cumminse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Morgensternová, Šulová a Schöll, 2011, s. 36 

 

Teorie prahů 

Cumminsem později prezentovaná Teorie prahů (Thresholds theory) představuje model tří 

úrovní jazykových schopností, podle něhož překročením tzv. druhého prahu jsou umožněny 

pozitivní dopady bilingvismu, aniž by však tyto prahy byly specifikovány. Hypotéza vývojové 

interdependence (Developmental Interdependence Hypothesis) vychází z předpokladu, že 

znalost druhého jazyka je závislá na úrovni jazykové kompetence dosažené v prvním jazyce, 

z čehož vyplývá, že podpora jazykových dovedností v prvním jazyce se pozitivně promítá do 

zlepšení kompetencí v jazyce druhém. Hypotéza oddělených úložišť (Separate Storage 

Hypothesis) hovoří o dvou oddělených úložištích jazyků s jedním kanálem pro komunikaci, 

který překládá mezi oběma jazyky. Hypotéza sdílených úložišť (Shared Storage Hypothesis) 

naopak spekuluje o uložení jazyků v jednom paměťovém úložném prostoru a existenci dvou 

kanálů pro input a dva pro output. Morgensternová, Šulová a Schöll (2011, s. 37) uvádějí, že 

„výsledky výzkumů dokládají existenci obou typů, a tím vlastně vylučují obecnou platnost 

kterékoli z těchto hypotéz. Poukazuje to na integrační model, který zahrnuje independence i 

interdependence.“  

 

M. Paradis (2003) ve své práci uvádí, že „dva jazyky bilingvního mluvčího lze považovat za 

modulární systémy fungující v rámci jednoho většího modulu, resp. jazykového systému 

nebo implicitní jazykové kompetence“ (Paradis, 2003, s. 175). Dle této hypotézy má tedy 
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člověk vytvořený jeden společný systém a další jazyky jen rozšiřují možnosti použití různých 

elementů podle aktuálního kontextu. 

 

Teorie organizace bilingvních lexikonů 

Weinreich v 60. letech popsal tři různé typy organizace slovních znalostí v bilingvním 

mentálním lexikonu: „koordinační“, „složené“ a „podřízené“ (viz níže obr. 14). U bilingvistů 

koordinačního typu se slovo v L1 a jeho překlad v L2 liší nejen v reprezentaci formulářů 

v paměti, ale také v samotné koncepční reprezentaci. Naproti tomu bilingvistů se složeným 

typem uspořádání jazyků má slovo L1 a jeho překlad v L2 samostatné reprezentace 

formulářů, ale sdílejí jedno a totéž pojmové zastoupení. Konečně, u bilingvistů podřízeného 

typu, forma reprezentace L2 slova nemapuje přímo na pojmové reprezentaci. Namísto toho 

mapuje odpovídající reprezentaci formuláře L1 a využívá koncepční reprezentaci (Grosjean, 

Ping, 2013, s. 172-173). 

 

Obr. 13 – Typy organizace bilingvního lexikonu dle Weinreicha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Grosjean, Ping, 2013, s. 173 

 

Luirov představil koncept cerebrální reprezentace slova v kontextu multidimenzionální 

matrice vzájemné propojenosti fonologických, syntaktických a morfologických 

a sémantických aspektů. Luriov vycházel z předpokladu, že reprezentace lexikální jednotky 

zahrnuje sémantická omezení jednak jeho významu (tj. jaké referenty může označovat), 

jednak i slovní formy. Neboť žádné dva překladové ekvivalenty neobsahují všechna stejná 

sémantické omezení, musí být lexikon nevyhnutelně specifický pro konkrétní jazyk, tj. musí 

mít oddělené zápisy pro každé slovo a jeho překladový ekvivalent, včetně významu. Každá 
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lexikální položka aktivuje soubor konceptuálních příznaků, jež jsou součástí souboru 

nejazykových mentálních reprezentací, které fylogeneticky a ontogeneticky předcházejí 

vývinu lexikonu a které dále rostou s jazykovými zkušenostmi (Paradis, 2003, s. 176). 

V relevantní literatuře jsou významové reprezentace slov obvykle nazývány „koncepčními 

reprezentacemi“ nebo jednoduše „koncepty“ a všechny koncepční reprezentace mentálního 

lexikonu spolu tvoří „konceptuální paměť“ (Grosjean, Ping, et al., 2013, s. 172). Cílem 

aktivace konceptuální paměti je získat mentální reprezentaci svého referenta (objekt, kvalita, 

událost ad.) Mentální reprezentace aktivovaná lexikální položkou se proto bude odlišovat od 

jejího překladového ekvivalentu v tom rozsahu, v jakém se odlišují její lexikálně-sémantické 

omezení (Paradis, 2003, s. 177). Paradis v této souvislosti uvádí příklad francouzského slova 

balle, které neaktivuje stejnou mentální reprezentaci jako anglické slovo ball, které se 

všeobecně považuje za jeho překladový ekvivalent. „Pokud by tomu tak bylo, bilingvní jedinci 

by správně nereagovali na žádost, aby přinesli všechny balles z kabinetu v tělocvičně. 

Omylem by přinesli basketbalové a fotbalové míče spolu s tenisáky, přičemž pouze tenisové 

míčky jsou balles“ (tamtéž). 

 

Z výše uvedeného podle našeho názoru vyplývá, že zvládnutí obou jazyků na vysoké úrovni, 

se schopností rozeznat a správně uplatnit sémantické nuance, vyžaduje uložení těchto 

sémantických nuancí v dlouhodobé sémantické i epizodické paměti (srov. výše členění 

paměti).  

 

 

2.3.2 Zkoumání vlivu bilingvismu na kognitivní procesy 

 

Kromě nesporného přínosu, který obnáší získaná jazyková výbava bilingvistů, se vědci 

dlouhodobě zabývají otázkou, zda benefity bilingvních jedinců zasahují také do dalších 

oblastí myšlení a kognitivních schopností, než pouze do sféry jazykových kompetencí. Mnoho 

vědců zkoumajících tuto problematiku se domnívá, že bilingvisté jsou oproti monolingvistům 

úspěšnější v některých úlohách vyžadujících určité kognitivní schopnosti, zejména úlohy 

využívající „praxi“ v potlačování druhého jazyka při jednojazyčné komunikaci či cílené 

zaměřování pozornosti. Mimo jiné také v souvislosti s domnělým a dnes již překonaným 

negativním dopadem bilingvismu byly zkoumání podrobovány zejména děti. 
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Morgensternová, Šulová a Schöll (2011, s. 35) uvádějí, že od začátku 20. století do období 60. 

let mezi vědci převládalo přesvědčení, že bilingvismus má nepříznivý vliv na myšlení (srov. 

výše Model oddělených jazykových znalostí v kap. 2.3.1.1). Testování bylo prováděno 

prostřednictvím IQ testů, ve kterých zvláště v oblasti verbální inteligence vykazovali 

bilingvisté obvykle horší výsledky než monolingvisté. Na konci 60. let byl však tento pohled 

odmítnut, a naopak začaly být zdůrazňovány benefity (tamtéž). Objevují se rovněž obavy 

rodičů, kteří na své nejmenší děti mluví dvěma jazyky, že to jejich děti bude jazykově mást a 

důsledkem bude opožděný řečový a jazykový vývoj. Avšak důkazy, že by simultánní bilingvní 

výchova vedla k poruše jazykového vývoje, podány nebyly. Bilingvní děti se jazykově vyvíjejí 

stejně rychle jako monolingvní (Koukolík, 2012, s. 200).  

 

Slovní zásoba bilingvních dětí 

Grosjean, Ping a kol. ve své práci uvádí příklady studií dokazující, že v průměru bilingvní děti 

znají podstatně méně slov v každém jazyce než srovnatelné jednojazyčné děti, které mluví 

pouze tímto jazykem. Pečlivé zkoumání dětí ve věku od 8 do 30 měsíců, které zkoumaly 

počet slov, kterým děti rozuměly a produkovaly v každém jazyce, potvrdilo, že tento počet 

byl v průměru v každém jazyce nižší u dvojjazyčných dětí než u jednojazyčných dětí tohoto 

jazyka. Analýza celkového počtu pojmů však již rozdíly mezi monolingvními a bilingvními 

dětmi neprokázala(in Grosejan, Ping, et al. 2013, s. 193). Autoři k výsledkům těchto výzkumu 

dodávají, že počet slov v celkové slovní zásobě bilingvního dítěte je však těžké odhadnout 

s odkazem na nejasnosti, např. zda se se vlastní jméno počítá do jednoho jazyka nebo dvou, 

či zda jsou dětské zvuky, které nejsou zcela slovy, považovány za slovo, pokud mají 

konzistentní význam (tamtéž). 

 

Také Koukolík ve své práci uvádí, že u bilingvních jedinců se prokazuje možný zmenšený 

objem slovníku, zlepšené však bývají tzv. řídící (exekutivní) funkce, a to nejen u dětí, ale 

i u dospělých (Koukolík, 2012, s. 201). Za exekutivní funkce, jež jsou vázány na činnost 

frontálních laloků mozkové kůry, je považována podmnožina kognitivních funkcí, která 

zahrnuje schopnost tvořit a uskutečňovat plány a konstrukce, tvořit analogie, (flexibilně) 

řešit problémy, vykonávat vyšší počet činností současně, umisťovat jednotlivé události v čase 

a prostoru a vyvolávat informace z pracovní paměti. Důležitou složkou exekutivních funkcí je 
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seberegulace, tj. schopnost potlačení impulsů za účelem dosažení stanoveného cíle 

(Motlová, Koukolík, 2006, s. 174). 

 

Selektivní pozornost, inhibice distraktorů 

Výzkumnice E. Bialystok společně s M. Martin (Bialystok, Martin, 2004) podrobily 67 dětí 

předškolního věku (36 monolingvních a 31 bilingvních) zkoumání pozornosti a efektu inhibice 

druhého jazyka. Dětem byla na počítači předložena úloha s názvem „Card sorting task“ 

(třídění karet) spočívající v první fázi (pre-switch phase) v přesouvání barevných objektů 

podle barvy buď do košíků označených červeným nebo modrým čtverečkem. V této fázi 

(post-switch phase) si jak monolingvní, tak bilingvní děti vedly podobně snadno. Jádrem 

výzkumu byla druhá instrukce pro tutéž úlohu - tentokrát měly děti tytéž objekty roztřídit do 

košíků podle tvaru. Vlastnost barvy, která v předešlé úloze hrála roli rozhodujícího faktoru, 

se nyní stala distraktorem. Právě schopnost odolat tomuto distraktoru výzkum zkoumal. 

„Závěrem studie je zjištění, že bilingvní děti dokáží oproti monolingvním lépe pracovat 

s mechanismem inhibice pro ignorování určitých vjemových informací“ (Bialystok, Martin, 

2004, s. 325). 

 

Morgensternová, Šulová a Schöll (2011, s. 38-39) s odkazem na další výzkumnou studii 

kanadské vědkyně Ellen Bialystok (2006) uvádí, že v současné době se za hlavní kognitivní 

výhodu bilingvních jedinců považuje schopnost lepší selektivní pozornosti a současné 

inhibice zavádějících podnětů. Souborem v uvedené studii E. Bialystokové bylo 97 jedinců, 

monolingvních a bilingvních, kteří měli velkou praxi v hraní videoher. Požadované úkoly byly 

prezentovány ve dvou rozličných podmínkách, které ovlivnily počet přepínání pozornosti. 

Bilingvní skupina vykazovala větší rychlost ve stavu, který vyžadoval nejvíce kontrolovanou 

pozornost ke konfliktu pozice a podnětu (Bialystok, 2006, s. 68). Morgensternová, Šulová 

a Schöll (2011, s. 39) k výsledkům uvedené studie uvádějí, že bilingvální jedinci dokáží tedy 

mnohem lépe ignorovat zavádějící informace a držet se pouze relevantních struktur. Tato 

procesuální aktivita, tedy selekce a inhibice, je přítomna v mnoha dalších důležitých 

procesech, především při řešení problémů. Právě tato mnohem více vypěstovaná selektivní 

pozornost je vysvětlením pro výhody bilingvistů v divergentním tvořivém myšlení i 

komunikační senzitivitě (Morgensternová, Šulová a Schöll, 2011, s. 38-39). 
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E. Bialystok a D. Shapiro (2005) také provedly dvě studie u monolingvních a bilingvních dětí 

ve věku přibližně 6 let, jejichž úkolem bylo identifikovat alternativní obraz na reverzibilním 

obrázku (figura-pozadí). V obou studiích byly dvojjazyčné děti úspěšnější než monolingvní ve 

schopnosti vidět v obrazech jiný význam. V testech figura – pozadí jsou tedy bilingvní děti 

více nezávislé na pozadí. Ukazuje se, že bilingvní děti mohou profitovat nejen v jazykových 

dovednostech, ale i v selektivní pozornosti. Tato lepší selektivní pozornost je jak lingvistická, 

tak i prostorová. 

 

Další výzkumy prokázaly, že bilingvní děti i dospělí překonali monolingvisty, když byli 

požádáni, aby posoudili, zda jsou věty gramaticky správné, ale obsahují rušivý a irelevantní 

význam; tyto věty vyžadovaly snahu věnovat pozornost chybě (ve smyslu věty) a zaměřit se 

pouze na formu. Proces ignorování výrazné distrakce je součástí funkce výkonného řídicího 

systému, takže se zdá, že bilingvisté tento úkol prováděli lépe než monolingvní jedinci díky 

zdokonalenému řízení výkonu pro jazykové zpracování (Grosjean, Ping et al., 2013, s. 196).  

 

Rychlejší schopnost adaptace 

A. Kovacs (Kovacs, A. M., Mehler, J., 2009) podrobila výzkumu 20 monolingvních a 

20  ilingvních 7měsíčních kojenců (resp. kojenců vystavených monolingvnímu a bilingvnímu 

prostředí). Kojencům byl nejdříve prezentován sluchový vjem a poté se na pravé straně jejich 

vizuálního pole objevil maňásek. Všichni kojenci podobně rychle začali anticipovat pohledem 

na pravou stranu obrázek maňáska. Ve druhé fázi studie se poté změnila strana, na které se 

maňásek objevoval. „Bilingvní kojenci vystavení působení druhého jazyka se na nový směr 

adaptovali rychleji a dříve přestali pohledem anticipovat pohledem místo, na kterém se 

maňásek objevoval původně, a začali vykazovat novou reakci na nové umístění.“ (Kovacs, 

2009, s. 6556). 
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Další individuální přínosy bilingvismu 

Mezi další výhody bilingvismu ve vztahu ke kognitivním procesům řadí odborná literatura 

(Morgensternová, Šulová, Schöll, 2011, s. 38): 

 

- Více rozvinuté metalingvistické vědomí – jedná se o dřívější schopnost bilingvních dětí ve 

srovnání s dětmi monolingvními přemýšlet a reflektovat o povaze a funkci jazyka, a to: 

a) v oblasti analýzy lingvistických vědomostí, b) v oblasti kontroly lingvistických procesů, c) ve 

schopnost identifikovat v toku řeči oddělená slova (segmentace), d) v chápání vztahu mezi 

slovem a jeho významem (referenční arbitrárnost). Meta analýzy prokazují zřetelnou 

dvojjazyčnou výhodu v testech meta-lingvistických znalostí u dětí i dospělých. Ne všechny 

studie zkoumající metalingvistické schopnosti však zjistily lepší výkon pro bilingvní jazyky. 

Některé studie například uvádějí brzdící účinek a jiné neuvádí žádný účinek dvojjazyčnosti 

(Grosjean, Ping et al., 2013, s. 198). 

 

- Vyšší sociální citlivost – bilingvní děti prokazují větší sociální citlivost v komunikační situaci, 

neboť v porovnání s dětmi monolingvními musí neustále vyhodnocovat komunikační 

jazykový kontext a na základě tohoto vyhodnocení volit pro danou situaci a daného 

komunikačního partnera ten správný jazyk. 

 

- Vyšší flexibilitu v myšlení – přepínání mezi dvěma jazyky vede k větší flexibilitě v myšlení. 

Grosjean uvádí, že přepínání kódu je proces, který se řídí určitými pravidly a má 

pravděpodobně dopad na zpracování informací (Grosjean, Ping et al., 2013, s. 39). 

 

Studie zaměřené na zkoumání vztahu bilingvismu a kognitivní flexibility ovšem přinášejí 

nejednoznačné výsledky. Některé studie uvádějí kognitivní výhodu pro bilingvní děti před 

monolingvními, jiné studie tuto výhodu nepotvrzují. Jednou z možných faktorů 

protichůdných výsledků je skutečnost, že míra kognitivní flexibility souvisí s individuálními 

rozdíly v jazykové dominanci a užívání jazyka. Vyváženější bilingvisté, kteří oddělují oba 

jazyky podle kontextu, se budou muset naučit omezovat interjazykové rušení, a tudíž 

vykazovat větší kognitivní flexibilitu (Nicoladis, Hui, Wiebe, 2018, s. 1). Nicoladisová, Huiová 

a Wiebeová (2018) zkoumaly dominanci jazyka a kognitivní flexibilitu v souboru bilingvních 

dětí (francouzština-angličtina). Cílem této studie bylo ověřit, zda jazyková dominance souvisí 
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s kognitivní flexibilitou u francouzsko-anglických bilingvních dětí. Výzkumu se zúčastnilo 62 

francouzsko-anglických bilingvních dětí ve věku 46 až 85 měsíců. Ke zjištění jazykové 

dominance byly využity tři výzkumné postupy: a) rodičovská zpráva o dominanci, b) analýza 

relativního skóre v testech slovní zásoby, c) znalosti překladatelských ekvivalentů. Autorky 

dále do vyhodnocení zařadily dva faktory používání jazyka: 1) život ve dvojjazyčné komunitě 

(Montreal) vs. v komunitě jednojazyčné (Edmonton), 2) jazykovou separaci. Kognitivní 

flexibilita dětí byla hodnocena pomocí úlohy Advanced Dimensional Change Card Sort. 

Jazykové znalosti a míra využívání jazyka byly hodnoceny ve francouzštině a angličtině 

s využitím sady jazykových testů. Výsledky ukázaly, že míra jazykové dominance stejně jako 

míra používání jazyka nekoreluje s kognitivní flexibilitou. Podle autorek jsou výsledky jejich 

studie v rozporu s tvrzením, že individuální rozdíly v jazykové dominanci a míře využívání 

jazyka predikují odlišnosti exekutivních funkcí u bilingvních jedinců (Nicoladis, Hui, Wiebe, 

2018, s. 1). 

 

Dalším nezanedbatelným protektivním faktorem v oblasti kognitivních funkcí, který 

bilingvismus přináší jeho nositelům a který bych ráda zmínila na závěr, je jeho opakovaně 

prokázaný příznivý vliv na paměť v seniorském věku, vytváření tzv. kognitivních rezerv, 

pozdější nástup Alzheimerovy choroby a celková vyšší odolnost proti tomuto onemocnění 

(Gold, 2016). 

 

 

2.3.3 Závislost/nezávislost na poli a bilingvismus 

 

Koncept (ne)závislosti na poli již byl u bilingvistů zkoumán ve Švýcarsku (Balkan, 1970), kde 

byl předložen Test vložených figur (EFT, původní individuální verze) bilingvistům ve věku 11 -

 17 let a kontrolnímu souboru monolingvních účastníků. (Ne)závislost na poli byla 

zkoumána později také v Kanadě na 12-13letých bilingvistech. V obou případech byla 

prokázána vyšší tendence k nezávislosti na poli (Baker, 2006, s. 155). Další  výzkum, vedený 

v roce 1980 (Genesee, Hamayan, 1980), došel naopak k závěru, že vyšší nezávislost na poli 

vykazují bilingvisté, kteří ovládají svůj druhý jazyk lépe. Na základě těchto studií si pokládá 

Baker otázky, zda dvojjazyčnost facilituje nezávislost na poli nebo vice versa, tj. zda 

nezávislost na poli usnadňuje bilingvismus (Baker, 1998, s. 40).  
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Studie Genesee a Hamayana (1980) přinesla zjištění, že jedinci, kteří jsou více nezávislí na 

poli, se lépe učí druhému jazyku. To poukazuje na opačný směr vztahu příčina-účinek (Baker, 

1998, s. 40). 

 

Podle Bialystokové (2001, s. 193) navzdory četným tvrzením, že mezi nezávislosti na poli 

a bilingvismem existují systematické vztahy, zůstává tato otázka sporná. Autorka uvádí studii 

Johnsona s Rosanem (1993), kteří ve své studii využili Test vložených figur a jazykové 

dovednosti měřili množstvím informací předávaných v konverzaci. Došli k závěru, že závislost 

na poli, nikoli tedy tradiční nezávislost na poli, může být pro některé aspekty druhého jazyka 

více adaptivní znalosti (in Bialystok 2001, s. 195); „jiné studie uváděly podobné účinky, ačkoli 

výsledky jsou nevyhnutelně složité a protichůdné“ (tamtéž). 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že otázka vzájemného vlivu FDI a bilingvismu dosud nebyla 

uspokojivě zodpovězena. Prováděné studie využívaly individuální verzi Testu vložených figur 

a překvapivě se nezaměřil na dospělé bilingvisty, ačkoli Witkin při analýze svého konceptu 

(ne)závislosti na poli vždy uváděl, že závislost, případně nezávislost na poli se vyvíjí a získává 

stabilní ráz až při dosažení dospělosti. Níže prezentovaný výzkum využívající nástroj Online 

GEFT lze považovat za jeden z dalších střípků rozsáhlého zkoumání vztahu bilingvismu 

a kognitivních procesů. 

 

 

 

2.4 Bilingvismus a bikulturalismus 

 

V souladu s cíli této práce je na místě také alespoň stručně vymezit pojem bikulturní 

(interkulturní, mezikulturní) jedinec.  

 

2.4.1 Kultura 

 

Definice konceptu kultury není snadná, jelikož se jedná o pojem přesahující do mnoha oborů. 

V kulturně antropologickém pojetí, které je obsahu této práce nejbližší, je základním 
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předpokladem pro existenci kultury lidský mozek. Kultura pak je systémem symbolů, přičemž 

symbol je jakýkoli znak (vjem) obdařený významem. „Klíčovým bodem naší definice kultury je 

to, že hovoří o pravidlech a předepsaných způsobech chování, nikoli o chování samotném“ 

(Murphy, 1999, s.32). Kultury se liší v tom, jak striktně vyžadují od svých členů přizpůsobení 

prostřednictvím normativních a usměrňujících rolí. Člověk kulturu zvnitřňuje principem 

akulturace (Slaměník, 2008, s. 381. 

 

 

2.4.2 Jazyk a kultura 

 

Centrální součástí kultury a současně jakýmsi vnějším znakem, který může napomoci rozlišit, 

ke které kultuře daný člověk přísluší, je jazyk jakožto hlavní médium pro předávání kulturních 

obsahů. „Jazyky reagují a přizpůsobují se potřebám kultury. Jak dosvědčují důkazy ..., mezi 

jazykem a podstatou kultury, která jím mluví, neexistuje příčinný vztah.“ (Murphy, 1999, 

s. 39). 

 

Grosjean (2015) uvádí, že existuje velice málo definic bikulturalismu, přičemž sám definuje 

bikulturního člověka jako jedince, pro kterého je „v různé míře charakteristická účast na 

životě ve dvou či více kulturách, který se alespoň částečně těmto kulturám přizpůsobuje a 

který ve svém životě kombinuje a míchá aspekty těchto kultur.“ (Grosjean, 2008, s. 212). 

Příkladem mohou být mladí Číňané žijící ve Velké Británii, kubánští imigranti v USA či 

Severoafričané ve Francii atd. 

 

Bikulturalismus se týká vysokého počtu osob, ačkoli ne každý vícekulturní jedinec je současně 

bilingvní, a naopak. Stejně tak mnohá specifika, která jsou přičítána na vrub bilingvismu, 

mohou ve skutečnosti pramenit z bikulturalismu, což může rovněž platit také obráceně 

(Grosjean, 2018, s. 213). 

 

Jedním ze znaků odlišujících bikulturního jedince od bilingvního je skutečnost, že ačkoli 

bilingvista dokáže při komunikaci s monolingvistou zcela deaktivovat jeden ze svých jazyků, 

bikulturní člověk většinou není schopen 100% se přizpůsobit ani jedné z kultur, s nimiž je 
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v kontaktu. Vždy bude do svého jednání a postojů vnášet aspekty obou kultur a nikdy se 

neidentifikuje pouze a zcela s jednou z nich (Grosjean, 2008, s. 215). 

Sporným kritériem pro určení případného bikulturalismu daného jedince je způsob, jakým 

získal svoji mezikulturní zkušenost. Ačkoli někteří odborníci zastávají názor, že aby byl jedinec 

bikulturní, musí v obou daných kulturách vyrůstat od dětství, lze se mezikulturním člověkem 

také stát. Dalším kritériem, stejně jako u klasifikace bilingvismu, je hloubka a stupeň znalosti 

obou kultur. Stejně jako u bilingvistů, i u mezikulturních osob je zřejmá dominance některé 

z kultur, které do jejich života vstoupily. 

 

Bilingvismus a bikulturalismus se ne vždy překrývají. Mnoho lidí je bilingvních, aniž by byli 

současně bikulturní (například členové komunit odpovídajících definici diglosie - srov. výše 

kap. 2.1.3), stejně tak jako mohou být lidé vícekulturní, aniž by dosáhli bilingvismu (Grosjean, 

2008, s. 217). 

 

Sofietti (1955) rovněž již ve své době upozornil na skutečnost, že ačkoli existuje spousta 

literatury na téma bilingvismu, je nutné tento pojem ještě dále vymezit a odlišit aspekt 

kultury. Bilingvní studenty pak navrhuje rozdělit do následujících skupin: 

 

1) bikulturní - bilingvní 

2) bikulturní - monolingvní 

3) monokulturní - bilingvní 

4) monokulturní - monolingvní (Sofietti, 1955, str. 224). 

 

3. z výše uvedených skupin by mohla odpovídat kategorii diglosie (srov. kap. 2.1.3). 

V empirické části, která následuje, budu zkoumat osoby spadající do 1., 2. a 4. z výše 

uvedených skupin.  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

3. Výzkumný projekt 

 

3.1 Cíle výzkumného projektu 

 

Z výzkumů bilingvistů prezentovaných v kapitole 2.3.2 je patrné, že bilingvní jedinci v dětství 

vykazují odlišné schopnosti při řešení určitých typů úloh souvisejících zejména se selektivní 

pozorností, schopností inhibice distraktorů, rozeznáváním figur na pozadí ad. Výzkumy 

konceptu závislosti/nezávislosti na poli prováděné v 70. a 80. letech minulého století na 

dětech a mladistvých prokázaly pomocí testu EFT (Testu vložených figur) vyšší nezávislost na 

poli u bilingvistů. Dostupná literatura neuvádí, že by v dospělém věku dosud byla 

závislost/nezávislost na poli u bilingvistů testována. 

 

Cílem výzkumného projektu této diplomové práce je zjistit, zda rozdíl ve sklonu k nezávislosti 

na poli mezi bilingvními a monolingvními dětmi a mladistvými zůstává zachován 

i v dospělosti, či zda tento rozdíl naopak s nástupem dospělosti mizí. Závislost/nezávislost na 

poli jsem se testovat pomocí online verze Skupinového testu vložených figur, testu Online 

GEFT. 

 

3.1.1 Hypotézy 

 

H1: Mezi skupinou dospělých individuálních přirozených bilingvistů a skupinou 

monokulturních monolingvistů existuje signifikantní rozdíl ve skórování v testu Online GEFT. 

H0: Mezi skupinou dospělých individuálních přirozených bilingvistů a skupinou 

monokulturních monolingvistů signifikantní rozdíl ve skórování v testu Online GEFT 

neexistuje. 

 

H1: Mezi skupinou dospělých bikulturních monolingvistů a skupinou monokulturních 

monolingvistů existuje signifikantní rozdíl ve skórování v testu Online GEFT. 

H0: Mezi skupinou dospělých bikulturních monolingvistů a skupinou monokulturních 

monolingvistů signifikantní rozdíl ve skórování v testu Online GEFT neexistuje. 
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3.2 Metoda testování 

 

Pro zjišťování závislosti/nezávislosti na poli jsem zvolila test Online GEFT (Online Group 

Embedded Figures Test - Online Skupinový test vložených figur) společnosti Mindgarden, Inc., 

jehož vývoj je podrobně popsán v kapitole 1.8.7. 

 

3.2.1 Online GEFT 

 

Test Online GEFT je administrován prostřednictvím internetu a správcovského rozhraní 

Transform™. Každý účastník obdrží unikátní odkaz s přístupem k testu. Po kliknutí na odkaz se 

probandovi zobrazují instrukce v angličtině (viz Přílohu 1). Tyto instrukce jsem probandům 

nabízela také v češtině a ve francouzštině, ačkoli nakonec žádný z účastníků neuvedl, že by 

měl s anglickým rozhraním problémy. Po kliknutí na tlačítko „Next“ následovaly 2 jednoduché 

zácvičné úlohy. 

 

Po dokončení zácvičných úloh následuje samotný test, který obsahuje 3 části a celkem trvá 12 

minut. Testovací část se skládá ze 3 částí: 

  

- 1. část o délce 2 minuty obsahuje 7 úloh. Úlohy v této sekci, ačkoli jsou z pohledu 

probanda již součástí testování, nejsou do konečného skóre započítávány, jsou 

jednoduché a jejich účelem je zácvik a současně také pro examinátora kontrola, zda 

účastník porozuměl instrukcím a práci s testem zvládl bez problémů či technických potíží.  

 

- Po vypršení 2 minut a/nebo po dokončení všech 7 úloh následuje 2. a poté 3. část - obě 

s 5minutovým časovým intervalem a 9 úlohami. Úlohy v těchto dvou částech jsou již 

náročnější. Za každou úspěšně vyřešenou úlohu získává účastník 1 bod. Dosažený počet 

bodů v těchto 2 částech je pak celkovým skórem testu, maximální skóre je 18, minimální 

skóre 0 bodů. 

 

Examinátor poté ve výsledkové listině vidí, které úlohy proband vyřešil (bez informace, zda 

správně či špatně u jednotlivých úloh), a celkové dosažené skóre každého účastníka. Za 

výsledek svědčící o závislosti na poli je považováno skóre 0-9 bodů, za nezávislost na poli pak 
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skóre 16-18 bodů. Ostatní hodnoty (10-15), ačkoli jsou ještě rozděleny do dalších 2 podskupin 

(skóre 10-12 a 13-15), jsou považovány za nevyhraněnost kognitivního stylu (ne)závislost na 

poli (Demick, 2014, s. 45). 

 

Zajištění konstantních podmínek při testování je vždy důležitým bodem, obzvlášť jedná-li se 

o testování online formou. Kromě instrukcí zobrazovaných přímo v rozhraní testu jsem dle 

instrukcí všem účastníkům při různých příležitostech sama připomněla, aby test provedli 

v klidu, nerušeně, bez přerušení a aby pro testování používali myš. Během testování jsem se 

snažila účastníkům být maximálně k dispozici pro případně dovysvětlení nejasností či řešení 

technických potíží (několika účastníkům se test nepodařilo ze zaslaného odkazu spustit). 

 

Účastníkům jsem po zpracování testu nabídla vyhledání a sdělení jejich individuálního skóre 

a stručnou interpretaci výsledku a současně jsem je požádala o zpětnou vazbu jak 

k poskytnuté interpretaci, tak k samotnému testu. Cílem bylo zjistit, zda vše proběhlo, jak 

mělo, bez technických či jiných problémů. S ohledem na technické potíže byly z analýzy 

vyřazeny výsledky 2 účastnic. 

 

 

3.2.2 Mann-Whitneyho pořadový test 

 

Získaná skóre účastníků 3 výzkumných skupin budu porovnávat pomocí Mann-Whitneyho 

pořadového testu v programu SPSS. Tento test jsem zvolila s ohledem na vlastnosti distribuce 

skóre, které nevykazují charakter normálního rozdělení.  
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3.3 Získávání účastníků, sběr dat 

 

Účastníky výzkumu jsem vyhledávala jak ve svém okolí a mezi přáteli svých přátel, tak 

prostřednictvím sociálních sítí. Metodou oslovování v různých skupinách a následně metodou 

sněhové koule jsem celkem oslovila 136 jednotlivců, které jsem zařadila do 3 výzkumných 

skupin: Skupina 1 - bilingvisté, Skupina 2 - bikulturní monolingvisté, Skupina 3 – monokul-

turní monolingvisté. 

 

3.3.1 Sběr dat 

 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části této práce (srov. 1.8.5), Witkin (1971) uvádí následující 

specifika Testu vložených figur:  

- U jednotlivých pohlaví jsou pozorovány v EFT malé, ale stálé rozdíly. 

- V dospělém věku má závislost na poli tendenci vykazovat absolutní stabilitu. 
 

Normy pro Online GEFT uvádějí rozdíly ve skórování mezi muži a ženami a současně také 

určité mezikulturní rozdíly (Demick, 2014, s. 49). Proto jsem se rozhodla do výzkumu hledat 

dospělé účastníky (ve věku 18 - 65 let) žijící v Evropě, kteří dosáhli alespoň úplného SŠ 

vzdělání. 

 

S ohledem na předpokládané největší potíže se získáním dostatečného počtu bilingvistů pro 

svůj výzkum jsem nejdříve vyhledávala probandy do této skupiny. Pro účel tohoto výzkumu 

jsem se rozhodla oslovovat dospělé přirozené individuální bilingvisty (srov. kap. 2.1.2) žijící 

v Evropě. Podmínkou bylo, aby v dětství (nejpozději do věku 4 let) vyrůstali v kontaktu s min. 

2 jazyky. Podařilo se mi kontaktovat 44 bilingvistů, převážně žen. Tuto výzkumnou skupinu 

jsem pracovně pojmenovala Skupina 1, bilingvisté. 

 

Do výzkumných skupin bikulturních monolingvistů (Skupina 2) a monokulturních 

monolingvistů (Skupina 3) jsem poté hledala dospělé účastníky tak, aby tyto skupiny 

obsahovaly stejný počet účastníků obou pohlaví. Celkem jsem rozeslala 136 odkazů 

umožňujících spuštění testu Online GEFT. 
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Návratnost vyplněných testů od všech 136 účastníků byla cca 82 % (111 získaných výsledků).  

 

Dle instrukcí v Manuálu (Demick, 2014, s. 45) jsem poté z výsledné listiny vyřadila účastníky, 

kteří nevyplnili 1. část testu a dosáhli celkově nízkého skóre, což svědčí o neporozumění 

instrukcím či o technických problémech. Jednalo se o 4 účastníky. Další 1 účastnice test 

v polovině testování vzdala a nechala zbytek úloh pouze vypršet. Těchto 5 následně 

vyřazených probandů nepatřilo do Skupiny 1, a mohli proto být nahrazeni v pořadí dalším 

přihlášeným účastníkem. 

 

Bilingvistů (Skupina 1), kteří test vyplnili, bylo nakonec 32. Z této skupiny jsem dodatečně 

musela vyřadit 2 účastnice. Jednu proto, že vyšlo najevo, že nakonec nesplňuje kritéria 

individuálního bilingvismu, druhá účastnice dosáhla velice nízkého výsledku a v rámci zpětné 

vazby mi napsala, že se jí s testem pracovalo špatně, protože jí nefungovala korektně myš 

u počítače. Výzkumná skupina bilingvistů (Skupina 1) tak nakonec obsahovala 

30 otestovaných účastníků. 

 

Z těchto 30 účastníků-bilingvistů se jednalo o 28 žen a 2 muže (viz níže Graf 1). 

 

Zbývající dvě skupiny jsem pak sestavila stejně jako Skupinu 1, respektive tak, aby obsahovaly 

28 žen a 2 mužů, přičemž výběr účastníků jsem v zájmu zachování náhodnosti provedla dle 

pořadí, ve kterém se mi do výzkumu přihlásili (vždy prvních 28 žen a první 2 muže). 

 

3.3.2 Popis výzkumných skupin 

 

Výzkum tedy pracoval se 3 výzkumnými skupinami. Skupiny byly pojmenovány Skupina 1 

(dospělí individuální přirození bilingvisté), Skupina 2 (dospělí bikulturní monolingvisté), 

Skupina 3 (dospělí monokulturní monolingvisté). 

 

Každá z těchto 3 skupin obsahovala celkem 30 dospělých účastníků: 28 žen a 2 muže ve 

věkovém rozpětí 18 – 62 let, žijících v Evropě a minimálně s dokončeným středoškolským 

vzděláním s maturitou. 
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3.4 Skóre jednotlivých skupin 

 

Skóre účastníků jednotlivých skupin bylo následující: 

 

SKUPINA 1 (BILINGVISTÉ) 

 

Tabulka 6 – Skóre skupiny 1 (bilingvisté) 

SKÓRE ČETNOST   
 
 
                                       Min. skóre: 5 
                                       Max. skóre: 18 
                                       Průměrné skóre: 14,43 
                                       Medián: 15,5 
                                       Směrodatná odchylka: 3,49 

5 1 
6 1 
9 1 

10 2 
11 1 
12 1 
13 1 
14 2 
15 5 
16 5 
17 6 
18 4 

 30 
 

 

Graf 1 – Distribuce všech skóre ve Skupině 1 (průměr a medián) 
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Z výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že největší kumulace skóre testu se nachází 

v oblasti hodnot 15-18, čili skóre odpovídající nezávislosti na poli. Současně se v této skupině 

nachází nejvíc probandů, kteří v testu Online GEFT skórovali maximálním počtem bodů. 

Oproti původním Witkinovým normám (Demick, 2014, s. 47) je průměr souboru vyšší o +3,0 

body. 

 

SKUPINA 2 (BIKULTURNÍ MONOLINGVISTÉ) 

 

Tabulka 7 – Skóre skupiny 2 (bikulturní monolingvisté) 

SKÓRE ČETNOST  
 
 
                                       Min. skóre: 3 
                                       Max. skóre: 18 
                                       Průměrné skóre: 12,63 
                                       Medián: 13,5 
                                       Směrodatná odchylka: 4,50 

3 1 

5 1 

6 2 
7 2 
9 3 

10 1 
11 1 
12 1 
13 3 
14 1 
15 3 
16 3 
17 5 
18 3 

 30 
 

Graf 2 – Distribuce všech skóre ve Skupině 2 (průměr a medián) 
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Skupina 2, složená z dospělých bikulturních monolingvistů, má ze všech výzkumných skupin 

nejnižší průměr a medián. Kumulace nejčastějších skóre je více rozložená mezi průměrnými 

a nejvyššími hodnotami skóre v testu Online GEFT. Od původních Witkinových (Demick, 2014, 

s. 47) se průměr tohoto souboru liší o +1,23 bodů. 

 

SKUPINA 3 (MONOKULTURNÍ MONOLINGVISTÉ) 

 

Tabulka 8 – Skóre skupiny 3 (monokulturní monolingvisté) 

SKÓRE ČETNOST  
 
 
 
                                       Min. skóre: 4 
                                       Max. skóre: 18 
                                       Průměrné skóre: 13,03 
                                       Medián: 14,5 
                                       Směrodatná odchylka: 4,17 
 
 

4 1 
5 1 
6 2 
7 1 
9 1 

10 2 
11 1 
12 2 
13 3 
14 1 
15 2 
16 6 
17 6 
18 1 

 30 
 

Graf 3 – Distribuce všech skóre ve Skupině 3 (průměr a medián) 
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Charakter rozložení skóre této skupiny se nachází mezi charakteristikami Skupiny 1 

a Skupiny 2. Již na první pohled tedy lze předpokládat, že samotná mezikulturní zkušenost 

nemá vliv na vyšší tendenci k nezávislosti na poli. Nejvyšší kumulace výsledků Skupiny 3 je 

v oblasti hodnot 16-17, nejvyššího počtu 18 bodů v testu Online GEFT dosáhl pouze 

1 účastník. Od původních Witkinových (Demick, 2014, s. 47) se průměr tohoto souboru liší 

o +1,63 bodů. 

 
Nyní se ještě podívejme na distribuci četnosti výsledků a na její křivky. 
 

 
Graf 4 – Distribuce četností ve skupinách 
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Jak je patrné, skóre nevykazují charakteristiku normálního rozložení, spíš jakousi křivku 

zešikmenou napravo. Medián je vždy vyšší než průměrná hodnota. Stejnou tendenci lze 

vysledovat rovněž u hodnot uvedených v normách testu Online GEFT. V tomto směru se tedy 

výzkumné skupiny sestavené pro účely tohoto výzkumu neliší. Z uvedených přehledů je 

zřejmé, že ve skupině bilingvistů skóroval nejvyšší počet účastníků nejvyššími počty bodů, 

současně tato skupina vykázala nejvyšší průměr, medián i největší kumulaci účastníků 

s vysokými skóre svědčícími o nezávislosti na poli. Zbývající dvě skupiny jsou co do 

dosažených skóre, průměru i mediánu homogennější. 

 

 

3.5 Skóre jednotlivých skupin podle Witkinova dělení do kvartilů 

 

Jak je patrné z níže uvedené tabulky, Witkin při hodnocení výsledků skupinového testu 

vložených figur přistoupil k rozdělení výsledných skóre do 4 kvartilů (1. kvartil pokrývá rozpětí 

0-8 bodů, 2. kvartil rozpětí 9-12 bodů, 3. kvartil rozpětí 13-15 bodů a poslední, 4. kvartil, 

body 16-18). Probandy zařazené do 1. kvartilu Witkin označil za jednoznačně závislé na poli, 

probandy ze 4. kvartilu za jednoznačně nezávislé na poli a ostatní účastníky (ve 2. a 3. kvar-

tilu) pak za nevyhraněné (Demick, 2014, s. 45). 

 

 

Tabulka 9 – Kritéria pro rozdělení skóre do kvartilů dle Witkina 

Počet správně vyřešených úloh v GEFT 

Kvartily Muži Ženy Celkem 

1 0-9 0-8 0-9 

2 10-12 9-11 10-12 

3 13-15 12-14 13-15 

4 16-18 15-18 16-18 

    
N 155 242 397 

ø 12 10,8 11,4 

SD 4,1 4,2 4,2 

 Zdroj: Demick, 2014. s. 47 
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Výzkumné skupiny rozdělené do kvartilů dle skóre 

 

Tabulka 10 – Skupina 1 (bilingvisté) rozdělená dle skóre do kvartilů dle Witkina 

 

KVARTIL ČETNOST 
1 3 
2 4 
3 8 
4 15 

 30 
 

 

 

Graf 5 – Rozdělení skóre bilingvistů (Skupina 1) do kvartilů dle Witkina  

 

 

 

Nejnižší kvartil odpovídající závislosti na poli je ve výzkumné Skupině 1, bilingvisté, zastoupen 

nejnižším počtem účastníků, současně nejvyšší kvartil odpovídající nezávislosti na poli 

nejvyšší počet účastníků. Skupiny 2 a 3, bikulturní a monokulturní monolingvisté pak opět 

jsou co do distribuce kvartilů homogennější.  
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Tabulka 11 – Skupina 2 (bikulturní monolingvisté) rozdělená dle skóre do kvartilů dle 

Witkina 

 

KVARTIL ČETNOST 
1 9 
2 3 
3 7 
4 11 
  30 

 

 

 

Graf 6 – Rozdělení skóre bikulturních monolingvistů (Skupina 2) do kvartilů dle Witkina  

 

 

 
  



82 

 

Tabulka 12 – Skupina 3 (monokulturní monolingvisté) rozdělená dle skóre do kvartilů dle 

Witkina 

 

KVARTIL ČETNOST 
1 7 
2 9 
3 13 

4 1 
  30 

 

 

 

Graf 7 – Rozdělení skóre monokulturních monolingvistů (Skupina 3) do kvartilů dle Witkina 
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3.6 Analýza skóre testu Online GEFT 

 

Podobnost, resp. mírné signifikantně nevýznamné odlišnosti skóre dosažených v jednotlivých 

skupinách, názorně dokládá následující bodový graf. 

 
 
Graf 8 – Bodový graf skóre jednotlivých skupin 
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3.6.1 Analýza bilingvistů (Skupina 1) a monokulturních monolingvistů (Skupina 3) 

 

Porovnáním výsledných skóre výzkumné skupiny bilingvistů (Skupina 1) a monokulturních 

monolingvistů (Skupina 3) pro zjištění, zda se skóre bilingvistů signifikantně liší od skóre 

monokulturních monolingvistů, metodou Mann-Whitneyova neparametrického pořadového 

testu byla potvrzena platnost nulové hypotézy (p = 0,189). 

 

H1: Mezi skupinou dospělých individuálních přirozených bilingvistů a skupinou 

monokulturních monolingvistů existuje signifikantní rozdíl ve skórování v testu Online GEFT. 

H0: Mezi skupinou dospělých individuálních přirozených bilingvistů a skupinou 

monokulturních monolingvistů signifikantní rozdíl ve skórování v testu Online GEFT 

neexistuje. 

 

Obr. 14 – Výsledek analýzy skóre skupiny bilingvistů a monokulturních monolingvistů 
Mann-Whitneyho neparametrickým testem v programu SPSS

 
Výsledek analýzy Mann-Whitneyho pořadovým testem provedené ve statistickém programu 

SPSS ukázal, že probandi ve skupině dospělých bilingvistů a monokulturních monolingvistů se 

ve skórování v testu Online GEFT signifikantně neliší (p = 0,189). Dospělí bilingvisté tedy 

neprezentují signifikantně významné vyšší nezávislost na poli měřenou testem Online GEFT. 

  



85 

 

3.6.2 Analýza bikulturních monolingvistů (Skupina 2) a monokulturních monolingvistů 

(Skupina 3) 

 

Porovnáním výsledných skóre výzkumné skupiny bilingvistů (Skupina 1) a monokulturních 

monolingvistů (Skupina 3) pro zjištění, zda se skóre bilingvistů signifikantně liší od skóre 

monokulturních monolingvistů, metodou Mann-Whitneyova neparametrického pořadového 

testu byla rovněž potvrzena platnost nulové hypotézy (p = 0,847). 

 

H1: Mezi skupinou dospělých bikulturních monolingvistů a skupinou monokulturních 

monolingvistů existuje signifikantní rozdíl ve skórování v testu Online GEFT. 

H0: Mezi skupinou dospělých bikulturních monolingvistů a skupinou monokulturních 

monolingvistů signifikantní rozdíl ve skórování v testu Online GEFT neexistuje. 

 
 
Obr. 15 – Výsledek analýzy skóre skupiny bikulturních monolingvistů a monokulturních 
monolingvistů Mann-Whitneyho neparametrickým testem v programu SPSS 
 

 
Výsledek analýzy Mann-Whitneyho pořadovým testem provedené ve statistickém programu 

SPSS ukázal, že probandi ve skupině dospělých bikulturních a monokulturních monolingvistů 

se ve skórování v testu Online GEFT signifikantně neliší (p = 0,847). Ani mezikulturní 

zkušenost tedy nevede k vyšší tendenci k nezávislosti na poli. 
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3.7 Analýza skóre rozdělených do kvartilů dle Witkina 

 

Porovnáním výsledných skóre výzkumné skupiny bilingvistů (Skupina 1) a monokulturních 

monolingvistů (Skupina 3) rozdělených do kvartilů pro zjištění, zda se čtenosti ve skupinách 

u bilingvistů signifikantně liší od skóre monokulturních monolingvistů, metodou Mann-

Whitneyova pořadového testu byla rovněž potvrzena platnost nulové hypotézy (p = 0,365). 

 

H1: Mezi skupinou dospělých individuálních přirozených bilingvistů a skupinou 

monokulturních monolingvistů existuje signifikantní rozdíl ve skórování v testu Online GEFT. 

H0: Mezi skupinou dospělých individuálních přirozených bilingvistů a skupinou 

monokulturních monolingvistů signifikantní rozdíl ve skórování v testu Online GEFT 

neexistuje. 

 

Obr. 16 – Výsledek analýzy skóre rozdělených do kvartilů dle Witkina Mann-Whitneyho 

neparametrickým testem v programu SPSS u Skupiny 1 a Skupiny 3 
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Stejně tak byla porovnáním výsledných skóre skupiny bikulturních monolingvistů (Skupina 2) 

a monokulturních monolingvistů (Skupina 3) prokázána platnost druhé nulové hypotézy. 

 

H1: Mezi skupinou dospělých bikulturních monolingvistů a skupinou monokulturních 

monolingvistů existuje signifikantní rozdíl ve skórování v testu Online GEFT. 

H0: Mezi skupinou dospělých bikulturních monolingvistů a skupinou monokulturních 

monolingvistů signifikantní rozdíl ve skórování v testu Online GEFT neexistuje. 

 
 
Obr. 17 – Výsledek analýzy skóre rozdělených do kvartilů dle Witkina Mann-Whitneyho 

neparametrickým testem v programu SPSS Skupiny 2 a Skupiny 3 

 

 

3.8 Shrnutí 

 

Analýzou Mann-Whitneyho pořadovým testem nebyl zjištěn signifikantně významný rozdíl 

mezi skóre výzkumné Skupiny 1 a Skupiny 3, ani mezi skóre výzkumné Skupiny 2 a Skupiny 3 

v testu Online GEFT. V dimenzi nezávislosti na poli se tedy dospělí individuální přirození 

bilingvisté statisticky významně neliší od dospělých monokulturních monolingvistů. Z tohoto 

výsledku tedy lze usoudit, že působením dalších vlivů se původně vyšší tendence 

k nezávislosti na poli, zjištěná u bilingvních dětí a mladistvých, do dosažení dospělosti 

srovnává, respektive, že u monokulturních monolingvistů se tendence k nezávislosti na poli 

následně také zvýší natolik, že původní rozdíl se u těchto dvou skupin sníží na statisticky 

nevýznamnou úroveň. Stejně tak ve výzkumu nebyl u dospělé populace zjištěn žádný vliv 

mezikulturní zkušenosti na (ne)závislost na poli.  
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DISKUZE 

 

V této části své diplomové práce bych se ráda zamyslela nad hlavními koncepty zmíněnými 

v práci a nad výsledky výzkumu realizovaného v rámci empirické části. Vlivem specifického 

jazykového vývoje jsou bilingvní děti vystaveny určitým nárokům a překážkám, které musí 

zdolávat. Výsledkem jsou jistá specifika jejich řečového i kognitivního vývoje, mj. také 

prokazatelně vyšší schopnost inhibice distraktorů, selektivní paměti, vyhledávání figury na 

pozadí, lepší kognitivní flexibilita a další. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda jedna 

z prokázaných charakteristik nedospělých bilingvních jedinců, respektive jejich vyšší tendence 

k nezávislosti na poli, přetrvává do dospělosti, či zda se v dospělosti tato odlišnost vlivem 

dalších vývojových či situačních proměnných a faktorů u skupiny bilingvistů i monolingvistů 

vytrácí. 

  

Oproti mému očekávání zkoumání dimenze nezávislost na poli, měřené testem Online GEFT, 

u dospělých individuálních přirozených bilingvistů tendenci k vyšší nezávislosti na poli 

neprokázalo, ačkoli v této skupině účastníci výzkumu v testu Online GEFT skórovali nejvyššími 

skóre svědčícími o nezávislosti na poli. Rozdíl však nelze považovat za statisticky významný, 

a jednalo se tudíž o běžnou nesignifikantní odchylku. Ze zjištěného výsledku lze učinit závěr, 

že rozdíl, respektive vyšší tendence k nezávislosti na poli, známá u populace nedospělých 

bilingvistů, do dospělosti zachována nezůstává.  

 

Zajímavým námětem pro další zkoumání této problematiky by dle mého názoru mohlo být 

podobné zhodnocení dalších výhod a specifik zjištěných u bilingvních dětí a mladistvých, 

např. v souvislosti se selektivní pozorností, schopností inhibice distraktorů, s rozlišováním 

figury a pozadí, anticipací, flexibilitou v myšlení atp., s cílem zjistit, zda dané rozdíly mezi 

bilingvisty a monolingvisty přetrvávají do dospělosti či nikoli. Tyto výzkumy by také bylo 

možné doplnit hlubším zkoumáním jazykových kompetencí účastníků a hledáním souvislostí 

mezi jazykovými kompetencemi, např. objemem slovní zásoby či schopnosti porozumění 

mluvenému/psanému projevu, a vybranými kognitivními schopnostmi. Výzkum byl bylo 

možné obohatit také metodami podobnými testům, které ve své diplomové práci použila 
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Schöll (2010); pro testování dospělých probandů by mohly např. také být použity subtesty 

z komplexních inteligenčních testových baterií. 

 

V oblasti zkoumání kognitivních specifik u bilingvních dětí a mladistvých by bylo zajímavé 

výzkumy rozšířit také o zkoumání bikulturního vlivu, případně se zaměřit na rozdíly mezi 

skupinovými a individuálními bilingvními dětmi a mladistvými. Inspirací může být také 

diplomová práce Lucie Schöll (2010), která provedla kvalitativní studii 25 bilingvních dětí, 

jejichž slovní zásobu testovala pomocí Testu aktivní slovní zásoby ASWT-R či Marburgského 

řečového screeningu (MSS). 

 

Výsledky tohoto výzkumu mohou být samozřejmě zkreslené různými faktory, například 

vlivem individuálních rozdílů podmínek během testování na počítačích probandů 

a nemožností jejich ověření ze strany examinátora. Nutno však současně dodat, že právě díky 

možnosti vyplnit test online a využít moderních technologických možností se podařilo pro 

výzkum shromáždit dostatečný počet účastníků (32 probandů, přičemž od uzavření výzkumu 

do dokončení této práce se přihlásili další zájemci a někteří, kteří test dosud nevyplnili, tak 

možná učiní dodatečně). Případná volba testu EFT či GEFT tužka-papír by sice přinesla 

možnost striktnější kontroly zajištění konstantních podmínek, ale také by se mohla negativně 

projevit na počtu účastníků získaných pro účely testování. Vzhledem k obtížnému hledání 

individuálních přirozených bilingvistů také přirozeně vyvstává úvaha, zda by vyšší počet 

účastníků ve výzkumných skupinách výsledek analýzy ovlivnil či nikoli. 

 

Za další omezení lze považovat nevyváženost zastoupení pohlaví ve výzkumné skupině. Bylo 

by zajisté zajímavé srovnat zvlášť výsledky žen a mužů, výzkumu se však zúčastnili pouze 

2 bilingvní muži, a proto mohly být výsledky zpracovány pouze souhrnně za celý soubor. 

Witkin a další autoři uvádějí vedle výsledků dle pohlaví rovněž souhrnné normy. 

 

Koncept (ne)závislosti na poli se v současném výzkumu stále těší popularitě a Skupinový test 

vložených figur společnosti Mindgarden je uznávaným nástrojem pro zkoumání analytických 

schopností, sociálního zaměření, tělesného konceptu, převládajících obranných mechanismů, 

stylu řešení problémů a v dalších oblastech (Demick, 2014). Současně však nelze opomenout 

výzkumy probíhající od konce 20. století, které poměrně přesvědčivým způsobem podávají 
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důkazy o tom, že koncept (ne)závislosti na poli je zapotřebí přehodnotit a nezávislost na poli 

chápat spíš jako schopnost (Krajčíková, 2018), kterou lze například také podpořit tréninkem 

(tamtéž), než jako kognitivní styl ve smyslu individuálního a jedinečného způsobu 

zpracovávání informací. Krajčíková (2014) mimo jiné ve své diplomové práci došla k závěru, že 

skóre v testu vložených figur (v verzi interně vytvořené na Katedře psychologie Masarykovy 

univerzity) koreluje se skóre v testu krátkodobé prostorové paměti, zatímco s výsledky 

krátkodobé verbální paměti korelace zjištěna nebyla. Z toho byl vyvozen závěr, že dimenze 

(ne)závislosti na poli je spíš schopnost odpovídající prostorovému vnímání. Těmto tvrzením 

však částečně odporují výsledky validizačních studií testu GEFT (Demick, 2014). Problematika 

konceptu (ne)závislosti na poli a jeho kritika si zajisté zaslouží další pozornost a bude zajímavé 

sledovat budoucí vývoj v této oblasti. 

 

Co se týče samotného Online GEFT testu, za určitou nevýhodu lze považovat skutečnost, že 

k jeho vyhodnocení se obvykle používají normy vytvořené Witkinem v roce 1971, čili před 

téměř 50 lety. Autor manuálu (Demick, 2014) uvádí také další normy, mj. dokonce extra 

normy pro test Online GEFT. Ty však byly získány testováním populace vysokoškoláků. Při 

srovnávání skóre výzkumných skupin nepředstavuje rozdíl oproti různým normám zásadní 

problém a prakticky nemá význam, se kterou z norem se rozhodneme výsledky výzkumných 

skupin srovnávat. Otázka, které normy zvolit, však vyvstává při rozdělování skóre do kvartilů, 

případně při samotném vyhodnocování nezávislosti na poli, které z tohoto rozdělení do 

kvartilů vychází. Autoři odlišnosti v prezentovaných normách vysvětlují různou dobou 

a kulturním rámcem (Demick, 2014, s. 46). Z tohoto hlediska by přicházelo v úvahu rozdělení 

do kvartilů spíš podle novějších kritérií (Carter, Loo, 1980 in: Demick, 2014, s. 47), kterým více 

odpovídají také zjištěné průměry skóre našich výzkumných skupin. V tomto případě by však 

za osoby nezávislé na poli mohli být považováni pouze ti, kteří skórovali nejvyšším počtem 

bodů, čili 18 body. Vzhledem k tomu, že celkový charakter četností skóre byl u výzkumných 

skupin nakloněný doprava a že v testu mohlo dojít také k chybám k nepozornosti nebo časové 

tísně, se toto kritérium jeví jako příliš přísné. Žádné z norem současně nebyly vytvářeny pro 

evropské, natož české prostředí, čili přináší další možné zkreslení. Proto jsem se nakonec 

přiklonila k práci s původními Witkinovými normami z roku 1971 (Demick, 2014, s. 47), které 

byly mj. vytvořeny na základě největšího vzorku. Ovšem ani volbu jiných norem z uvedených 

by nebylo možné považovat za chybu a tento přístup by mohl přinést jiné zajímavé pohledy, 
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případně výsledky. Bezpochyby nejprospěšnější by bylo tyto normy zrevidovat a také 

zpracovat nové pro naši populaci. 

 

Dalším zdrojem úvah může být zjištěná napravo zešikmená charakteristika četnosti skóre 

dosažených ve výzkumných Skupinách. Domnívám se, že u dimenze závislosti/nezávislosti na 

poli není důvod nepředpokládat, že by tato vlastnost, resp. kognitivní styl, nevykazoval 

charakteristiku normálního rozdělení. Dle manuálu by navíc test GEFT měl vykazovat 

charakter normálního rozdělení (Demick, 2014, s. 41). Tato zešikmenost by tedy neměla být 

vlastností samotného testu GEFT, ačkoli určitě stojí za zvážení skutečnost, že pro závislost na 

poli test disponuje rozsahem celých 10 bodů (0-9), zatímco pro nezávislost na poli pouhými 

3 body (16-18). Test by teoreticky mohl obsahovat další, obtížností spíš náročnější položky, 

které by umožnily větší bodové rozlišení v rozsahu nadprůměrných skóre. Zjištěná 

zešikmenost podle mého názoru může souviset buď s nízkým počtem probandů ve 

výzkumných souborech, možným zkreslením při výběru účastníků výzkumu, případně již 

zmíněným odlišným časovým a kulturním rámcem oproti původním normám. Dle různých 

zpracovaných norem se také může zdát, že časem se celková tendence populace posouvá 

směrem k nezávislosti na poli. Časový faktor tedy pravděpodobně nebude zanedbatelný.  

 

Z metodologického hlediska se s ohledem na výše uvedené nabízí úvaha aplikovat na 

výsledná skóre McCallovu plošnou standardizaci výsledků. Ta by však mohla současně vést ke 

zkreslení původních vlastností výzkumného souboru a jejich obtížnější interpretaci. Proto se 

domnívám, že použití pořadového neparametrického Mann-Whitneyova testu, jenž normální 

rozdělení nevyžaduje, bylo pro dva nezávislé výběry a pro účely tohoto výzkumu nejvhodnější 

volbou.  
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ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem této práce bylo teoreticky zpracovat téma kognitivních stylů a bilingvismu 

a pokusit se zjistit, zda tendence k vyšší nezávislosti na poli, dříve prokázaná u bilingvních dětí 

a mladistvých (Baker, 2006; Balkan, 1970; Genesee, Hamayan, 1980), přetrvává u bilingvistů 

také v dospělém věku. 

 

Teoretická část práce se v první kapitole zaměřuje na definici a přehled kognitivních stylů 

v rámci kognitivní psychologie, dále se věnuje kognitivnímu stylu závislost-nezávislost na poli, 

poskytuje charakteristiku jedinců závislých a nezávislých na poli a podává popis možnosti 

testování tohoto kognitivního stylu. Druhá kapitola teoretické části je věnována tématu 

bilingvismu. Přináší přehled jeho klasifikací, rozlišuje pojmy individuální a společenský 

bilingvismus (diglosie) a zmiňuje vybrané dosavadní výzkumy zpracované v rámci této 

rozsáhlé problematiky, v kontextu s kognitivní psychologií, kognitivními schopnostmi 

i konceptem (ne)závislosti na poli. Závěrečná část 2. kapitoly teoretické části diplomové práce 

podává stručnou definici a nástin problematiky bikulturalismu. 

 

V empirické části diplomového projektu byla zkoumána skupina 30 dospělých osob 

splňujících kritéria individuálního přirozeného bilingvismu. Pomocí testu Online GEFT byla 

zjišťována nezávislost na poli těchto probandů a výsledky této skupiny poté byly srovnány 

s výzkumnou skupinou monokulturních monolingvistů. Signifikantní rozdíl ve skóre Online 

GEFT testu mezi těmito dvěma skupinami nebyl zjištěn. 

 

Jak upozorňuje Grosjean (Grosjean, 2008, s. 213), je při každém výzkumu bilingvistů nutné 

zvážit také bikulturní aspekt, který je u individuálních přirozených bilingvistů vždy přítomen. 

Proto pro případ, že by mezi bilingvisty a monokulturními monolingvisty byl zjištěn 

signifikantní rozdíl v tendenci k nezávislosti na poli, byla sestavena a otestována ještě jedna 

skupina probandů, a to dospělí bikulturní monolingvisté, resp. lidé žijící trvale v zahraničí, 

ovšem nesplňující kritéria bilingvismu. 
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Výsledky výzkumu popsaného v empirické části této Diplomové práce statisticky významný 

rozdíl mezi skóre bilingvistů a monolingvistů v testu Online GEFT měřícím (ne)závislost na poli 

neprokázaly. Tento výsledek nasvědčuje tomu, že zjištěná vyšší tendence k nezávislosti na poli 

u bilingvních jedinců v dětství (Baker, 2006, s. 155, Balkan, 1970, Genesee, Hamayan, 1980) 

nepřetrvává do dospělosti, resp. že u monolingvních jedinců se tendence k nezávislosti na 

poli v dospělosti vyrovnává a dosahuje podobné úrovně jako u bilingvních jedinců. Dalším 

z výsledků empirické části této diplomové práce zjištění, že ani mezikulturní zkušenost do 

dimenze závislosti-nezávislosti na poli významně nevstupuje, nebo ji neovlivňuje. 
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