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Příloha 1.  
 

Informovaný souhlas zákonných zástupců dětí, které se zúčastní výzkumu v rámci 

diplomové práce „Využití dynamické a statické diagnostiky u dětí s poruchou 

attachmentu“ 

Výzkumná část diplomové práce si klade za cíl porovnat využitelnost výstupů komplexních 

výsledků statické a dynamické diagnostiky u dětí s poruchou attachmentu v předškolním 

věku. Využity budou subtesty ze dvou testových baterií (ACFS, Woodcock-Johnson IV.) 

mapující kognitivní funkce. 

Výzkum bude probíhat od února 2020 do května 2020. 

Souhlasím s tím, že účast dítěte, které zastupuji, je ve výzkumu zcela dobrovolná a veškeré 

údaje, které jsou v rámci výzkumu zaznamenány, budou analyzovány pouze za účelem 

tohoto výzkumu. Data budou přístupná pouze pro diplomantku Bc. Andreu Slabou, 

popřípadě pro vedoucí práce Doc. PhDr. Lenku Morávkovou Krejčovou, Ph.D. V žádném 

případě nebudou údaje předány třetí osobě. V diplomové práci budou všechna data uvedena 

anonymně. 

Jsem si vědom, že z výzkumu může dítě, které zastupuji kdykoli vystoupit, a to slovním 

sdělením. Dále souhlasím s tím, že během výzkum budou dodrženy principy Listiny 

základních práv a svobod a mé osobní údaje budou zpracovány dle zákona č.101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. 

Kontakt na osobu zodpovědnou za výzkum: andreaslaba96@gmail.com; 775 219 843 

Tímto podpisem dobrovolně souhlasím s textem uvedeným výše. 

Jméno dítěte:  

Kontakt na zákonného zástupce: 

 

Datum                                                                                                    Podpis 

 

  

mailto:andreaslaba96@gmail.com
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Příloha 2 
Histogramy popisující distribuci T skórů získaných v subtestech metody ACFS-cz 

v pretestu. 
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Příloha 3 
Histogramy popisující distribuci T skórů získaných v subtestech metody ACFS-cz 

v posttestu. 
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Příloha 4 
Grafy ukazující rozdíly mezi distribucí T skórů získaných v pretestu a posttestu 

v jednotlivých subtestech ACFS-cz. 
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Příloha 5 
Grafy uvádějící distribuci T skórů v jednotlivých testech metody WJ IV. 
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Příloha 6 
Vzor zprávy z psychodiagnostického vyšetření. 

 

Zpráva z psychologického vyšetření v rámci výzkumu k DP 

Osobní údaje: 

X.X. 

Pohlaví: chlapec 

Datum narození: XX.XX.XXXX 

Bydliště: DD Zvíkovské Podhradí 

Datum vyšetření: 10. 2. 2020 

Věk v době vyšetření: 5 let, 9 měsíců, 7 dní 

Cíl vyšetření:  

Cílem vyšetření bylo zjištění úrovně rozumových schopností, nebo-li dispozic k řešení 

různorodých problémů a úloh a navržení vhodných intervencí pro rozvoj chlapce 

v předškolní přípravě. Získání dat pro výzkum v rámci DP – srovnání dvou diagnostických 

baterií ACFS-cz, Woodcock-Johnson IV COG. 

Metody vyšetření:  

ACFS-cz; Woodcock – Johnson IV COG.; Rozhovor; Pozorování 

Okolnosti vyšetření:  

Vyšetření probíhalo v odpoledních hodinách, chlapec byl najedený a na vyšetření 

připravený. Testování probíhalo v jemu známém prostředí dětského domova, kde nyní žije. 

V průběhu vyšetření (1,5 hodiny) byla zařazena krátká pauza. 

Informace z vyšetření: 

Pozorování: X.X. byl po celou dobu vyšetření velmi aktivní, reagoval na veškeré pokyny 

dospělé osoby. Navazoval oční kontakt, odpovídal na kladené otázky. V polovině vyšetření 
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se objevily známky únavy a odvádění pozornosti k jiným podnětům. Pokud zadání úlohy 

zcela nepochopil, tipoval a nedoptával se na dodatečné vysvětlení úkolu. Velmi dobře 

fungovaly pochvaly, které X.X. motivovaly v práci pokračovat, i když nebyly úkoly 

jednoduché. Několikrát se ptal a ujišťoval, zda je šikovný. 

Rozhovor: Ve školce je chlapec spokojený, vyjmenoval pět kamarádů, které tam má. Do 

školky se těší. Odpovídal na otázky, co měli k obědu, ke svačině. Na otázku, zda se těší do 

školy, nevěděl odpověď.  

Woodcock – Johnson IV.: Vybrané subtesty korespondující s metodou ACFS. Zraková 

paměť byla na úrovni 3;11 let. X.X. odpovídal velmi rychle, navazoval oční kontakt pro 

ujištění o správnosti odpovědi. Při následném rozhovoru potvrdil, že v některých případech 

tipoval odpověď. Schopnost vizualizace, která zjišťuje prostorové uvažování, byla na velmi 

dobré úrovni. Rotace s objekty i prostorové vztahy celkově odpovídaly úrovni 8 let. Chlapec 

dokázal pojmenovat všechny tvary a objekty. Sluchová paměť testovaná formou 

zapamatování si sekvence slov (čísel a zvířat) je na dobré úrovni vzhledem k věku chlapce. 

Dle norem chlapec dosáhl věkové úrovně 6,4 let. V delších výčtech informací si zapamatoval 

pouze zajímavé komponenty, které upoutaly jeho pozornost, a zbytek už neposlouchal. U 

jednodušších slovních řad, adekvátních jeho věku, si zapamatoval sekvence, avšak 

problematická byla orientace v číslech. Analýza a syntéza byla administrována jako 

poslední subtest této metody a byla zde přítomna únava chlapce. V této části testování se 

zjišťuje, jak jedinec logicky uvažuje, a jak dokáže rozkládat a skládat určité prvky, nebo-li 

jak je schopný z celku vyvozovat jednotlivé principy a naopak hledat zobecňující pravidla. 

Uvedené schopnosti se zjišťují na podnětovém materiálu pomocí obrazců a barev. X.X. 

rozpoznal všechny barvy, avšak ani po četném dovysvětlení principu úkolu nepochopil 

zadání a nezískal ani jeden bod. Dle norem se Vizualizace pohybuje v nadprůměru pro danou 

věkovou kategorii, Zraková a sluchová paměť v průměru a Analýza a syntéza v pásmu 

podprůměru. Kognitivní profil je velmi nevyvážený, avšak výsledek vyplývá pouze ze čtyř 

subtestů. 

ACFS: Tento diagnostický nástroj využívá principy tzv. dynamické diagnostiky. Jeho cílem 

je zjistit, jaký je potenciál dítěte a co se dokáže naučit v interakci s vychovateli a učiteli. 

Jestliže se dítěti nepodaří úkol vyřešit hned po prvním zadání, následuje fáze učení, kdy si 

společně s dospělou osobou osvojuje důležité pojmy a postupy práce. Následně zkouší úkol 

opětovně plnit a přitom sledujeme, k jakému došlo pokroku v jeho schopnostech a 
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dovednostech. Důležitý je nejen pokrok dítěte, ale také uvědomění si, jaké postupy musí 

dospělý zaujmout a v čem potřebuje dítě pomoci, aby k pokroku docházelo. Metoda ACFS 

se primárně zaměřuje na oblasti, jejichž kvalitní úroveň rozvoje je pokládána za klíčovou 

pro další učení dětí ve škole, zejména pak pro zvládnutí nácviku čtení, psaní a počítání na 

počátku školní docházky. 

X.X. zvládl všechny zadané úkoly, dokázal pracovat samostatně, avšak lepšího výsledku 

vždy dosáhl po společném učení, při kterém jsme používali odlišný materiál a trénovali 

obecnější principy práce vhodné pro řešené příslušné úlohy.. V průběhu učení stačily 

návodné otázky, na které si X.X. dokázal sám odpovědět a následně úlohu správně vyřešit. 

Po intervenci u subtestu Třídění předmětů do skupin X.X. dosáhl velmi vysokého percentilu 

(86)  pro svou věkové kategorii. Uměl pojmenovat všechny tvary, barvy, rozuměl pojmu 

skupina, uměl pojmenovat nadřazená slova pro skupinu. Problematické bylo třídění dle 

velikosti, při kterém X.X. nedokázal roztřídit všechen materiál, protože současně třídil i dle 

tvaru. Za dopomoci otázek nakonec i toto třídění zvládl. 

Jako vynikající se jevila zraková paměť a po intervenci i sluchová paměť.  Zraková paměť 

(98 percentil): X.X. potřeboval podporu s možným tříděním obrázků pro snazší 

zapamatování. Po společném učení si sám jednotlivé předměty roztřídil do kategorií, počítal, 

kolik obrázků je na stole a opakoval si názvy nahlas. Následně si dokázal vybavit všechny 

zapamatované podněty. Sluchová paměť (78 percentil): Zlepšila se po intervenci, kdy byl 

X.X. pobízen, aby si jednotlivé části příběhu vizualizoval, tedy představoval si příběh 

v obrazech. Při práci mu tedy opět pomáhala jeho výborná zraková paměť. Po nějakém čase, 

během kterého pracoval X.X. na jiných úkolech, byl požádán, aby znovu příběh 

reprodukoval. Toto vybavení z paměti bylo nejpřesnější ze všech pokusů – dokázal si 

vzpomenout na nejvíce detailů v příběhu. X.X. popisoval, že si opět představoval příběh 

vizuálně, a tak si dokázal lépe vzpomenout. Výsledky se dle norem pro chlapcovu věkovou 

kategorii pohybují v pretestu v pásmu průměru, v posttestu až v pásmu nadprůměru. 

Doplňování sekvenčních vzorců (8 percentil) bylo pro X.X. nejnáročnější. Při intervenci 

dokázal správně určit, který zvuk/obraz/slovo následuje v sekvenční řadě, avšak na 

podnětovém materiálu pro testování nedokázal vysvětlit, proč určil právě ten objekt, který 

určil. X.X. často tipoval a neuměl volbu odůvodnit. V posledním subtestu chlapce mohla 

ovlivnit únava a odvádění pozornosti k jiným objektům. 
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Závěr: Celé testování proběhlo bez komplikací. V průběhu vyšetření byl X.X. aktivní, plnil 

všechny úkoly, reagoval na dotazy a pokyny vyšetřujícího. Pozornost v průběhu vyšetření 

kolísala, značná únava byla pozorovatelná ke konci vyšetření. Po 45 minutách vyšetření byla 

krátká pauza, po které následovaly úplně jiné typy úkolů a pozornost se zlepšila. V obou 

testech se projevila velmi dobrá zraková paměť, která je využívána i pro zapamatování 

slyšeného. Pro chlapce byla náročná analýza a syntéza a určení následných sekvencí. Kresba 

byla hodnocena mimo testy kognitivních funkcí jako doplněk pro testování školní zralosti.  

Doporučení k dalšímu rozvoji: Doporučují podporovat a rozvíjet řeč (problematické „r“), 

navštívit logopeda, aby se předešlo výukovým obtížím ve škole. X.X. často navazoval oční 

kontakt pro ujištění, zda odpovídá správně. Doporučuji posilovat důvěru chlapce v sebe 

samého, aby si byl odpovědí jistý a netipoval. Ujišťovat ho, že pokud odpoví špatně, nic se 

neděje a společně najdete správné řešení. Při testování měl radost, když jsem řekla, že se teď 

něco společně naučíme, aby znal odpověď a zvládl to sám. Rád pracoval společnými silami 

a osvědčilo se mi o procesu hovořit a ptát se tak, aby si řešení našel sám. V této souvislosti 

výsledky metody ACFS jednoznačně svědčí pro potenciál chlapce, který je aktuálně 

nerozvinutý, potřebuje vhodné podněty a systematickou podporu. Vnímala jsem strach 

z chyby, toto chování by ve škole mohlo působit kontraproduktivně. Velmi fungovaly 

pochvaly, chlapec získával jistotu a následně o sobě mluvil, že byl šikovný.  

Analýza a syntéza, které byly na velmi nízké úrovni, by se daly trénovat přes vizuální funkce, 

které jsou X.X. silnou stránkou. Př.: rozkládání a skládání stavebnice, míchání barev, puzzle. 

Analýza a syntéza jsou velmi důležité pro školní připravenost – např. kdy dítě dokáže 

rozkládat slova na jednotlivá písmena, a naopak je skládat ve slova při výuce čtení a psaní. 

Tento princip se uplatňuje i u čísel v matematice. Je dobré tyto teoretické informace 

připodobňovat k něčemu, co zná, tj. např. stavebnice, oblíbená hra s pravidly. Stejně tak 

sekvence jsou důležité pro pochopení různých pravidel opakování nebo střídání. Sekvence 

se dají trénovat na každodenních činnostech, jak se střídají, pokud jsou pravidelně, nebo 

střídání dětí na domově v domácích pracích, dále ve hře: člověče nezlob se, hra venku na 

hřišti. Dále doporučuji rozvoj grafomotorických dovedností. Trénovat kresbu a držení tužky, 

aby se ruka lépe uvolnila a připravila na psaní (např. Šimonovy pracovní listy). 

 

Dne 12.2.2020 vypracovala Bc. Andrea Slabá 

 


