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ABSTRAKT 

Tématem bakalářské práce je hledání souvislostí mezi klíčovými pregramotnostními 

dovednostmi (fonematickým povědomím, znalostí písmen, rychlým automatickým 

jmenováním) a krátkodobou slovní pamětí. Účelem hledání této souvislosti je snaha o hlubší 

porozumění procesům krátkodobé slovní paměti, podílející se na raném osvojování čtení a 

psaní. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou 

vymezeny předpoklady vývoje čtenářských dovednosti a dále ty, které můžeme na základě 

výzkumů považovat za klíčové. Důraz je kladen na krátkodobou slovní paměť ve vývoji 

čtenářských dovedností. Jak velký význam má krátkodobá slovní paměť při vývoji 

čtenářských dovedností je otázkou, kterou se zabývají výzkumy. Otázkou vyplývající 

z těchto výzkumů je, zdali je vliv krátkodobé slovní paměti na čtení redukovatelný na kvalitu 

fonologického zpracování nebo zda má krátkodobá slovní paměť na počáteční osvojování 

čtení oddělitelný vliv. 

V empirické části práce je popsán výzkum realizovaný ve dvou státních mateřských školách 

Hlavního města Prahy. Celkovému počtu 19 dětí v posledních ročnících mateřských škol 

byly zadávány testy mapující pregramotnostní dovednosti (fonematické povědomí, znalost 

písmen, rychlé automatické jmenování, krátkodobou slovní paměť).  

Empirická část práce je rozdělena na část popisnou a analytickou. Popisná část je zaměřena 

na popis vývojového obrazu jednotlivých zkoumaných gramotnostních indikátorů. 

V analytické části je použita korelační analýza pro odhalení vztahů míry a intenzity mezi 

klíčovými pregramotnostními dovednostmi a krátkodobou slovní pamětí.  Z výsledků 

výzkumu vyplývá statisticky významná souvislost mezi fonologickou pamětí a dovedností 

rozpoznávat písmena v posledním ročníku mateřské školy. 
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ABSTRACT 

The topic of the bachelor thesis is an exploration of relationships of key pre-literacy skills 

(phonemic awareness, knowledge of letters, rapid automatized naming) and a short-term 

verbal memory. The purpose of the exploration is to seek a deeper understanding of the 

processes of short-term verbal memory involved in the early acquisition of reading and 

writing. 

The bachelor thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part defines 

the assumptions of the development of reading skills and those that we can consider as the 

most important in the development of reading skills based on research. The emphasis is 

placed on short-term verbal memory in the development of reading skills. How important 

short-term verbal memory is in the development of reading skills is a question of research. 

The question arising from these research is whether the effect of short-term verbal memory 

on reading is reducible on the quality of phonological processing or whether short-term 

verbal memory has a separable effect on the initial acquisition of reading. 

The empirical part of the thesis describes research carried out in two state kindergartens in 

the Capital City of Prague. A total of 19 children in the last year of kindergarten were given 

tests mapping pre-literacy skills (phonemic awareness, knowledge of letters, rapid 

automatized naming, short-term verbal memory).  

The empirical part of the thesis is divided into a descriptive and an analytical part. The 

descriptive part is focused on the description of the developmental picture of individual 

examined literacy indicators. In the analytical part, correlation analysis is used to reveal the 

relationships of degree and intensity between key pre-literacy skills and short-term verbal 

memory. The results of the research show a statistically significant relationship between 

phonological memory and the ability to recognize letters in the last year of kindergarten. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

______________________________________________________________ 

1 Úvod 

Počáteční gramotnost závisí na vývojové úrovni dílčích schopností a funkcí, které se rozvíjí 

během vývojových období dítěte. Současné psycholingvistické pojetí osvojování 

gramotnosti přináší výzkumné důkazy o jazykových a kognitivních schopnostech a 

dovednostech, které jsou pro rozvoj čtení a psaní klíčové. Odhalení těchto schopností je 

obrovským přínosem pro zahájení včasné intervence s dětmi jako možné přípravy pro 

osvojování čtení a psaní již v předškolním věku.  

Modely predikce vývoje čtenářských dovedností jsou záležitostí vyvíjející se v průběhu 20. 

století především v kontextu anglicky mluvících zemí. Tyto modely jsou utvořeny na 

základě longitudinálních studií věnující se čtenářským předpokladům a jejich vlivu na 

pozdější osvojování čtení a psaní.  

Dnešní zahraniční i české studie ukazují, že z výkonů v testech fonologického zpracování 

zadávaných u dětí předškolního věku můžeme usuzovat úroveň jejich počátečního čtení a 

psaní (Smolík, Seidlová Málková, 2014). Schopnosti raného osvojování čtení jsou 

spojovány také s kapacitou krátkodobé slovní paměti.  

Ve výzkumech věnujících se vymezení klíčových dovedností čtenářských dovedností u dětí 

předškolního věku (tzv. prediktorům či indikátorům), krátkodobá slovní paměť nebyla 

potvrzena jako proměnná s významnou prediktivní hodnotou pro rozvoj počátečního čtení 

(Caravolas et al., 2012). 

Výsledky studií prediktivní hodnoty krátkodobé slovní paměti se však liší. Wagner a 

Torgessen (1987) poukazují na krátkodobou slovní paměť jako indikátor čtenářských 

dovedností nezávislý na jazykovém zpracování u anglicky mluvících dětí. Oproti tomu 

v kroslingvistických studiích (Vaessen et al., 2010) (Ziegler et al., 2010) byla krátkodobá 

slovní paměť určena jako slabý a vysoce nekonzistentní prediktor ve vývoji gramotnosti 

v různých jazycích, které autoři studovali (Caravolas et al., 2012). 
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Otázkou vyplývající z výzkumů je, zdali je vliv krátkodobé slovní paměti na čtení 

redukovatelný na kvalitu fonologického zpracování nebo zda má krátkodobá slovní paměť 

na počáteční osvojování čtení oddělitelný vliv (Perez T., Majerus, Poncelet, 2012). 

V rámci výzkumu kognitivních a jazykových faktorů rozvoje počátečního čtení a psaní lze 

hledat souvislost mezi vymezenými klíčovými pregramotnostními dovednostmi (indikátory 

kvality čtenářského výkonu) a krátkodobou slovní pamětí. Hledání této souvislosti by mohlo 

napomoci k hlubšímu porozumění procesům krátkodobé slovní paměti, podílejícím se na 

raném osvojování čtenářských dovedností. Na hledání souvislosti mezi těmito dovednostmi 

a krátkodobou slovní pamětí je zaměřena praktická část této bakalářské práce.  

Bakalářská práce je rozřazena do sedmi teoretických kapitol, po kterých následuje část 

empirická, navazující na teoretické ukotvení.  

V následující kapitole je vymezen koncept pregramotnosti, který je nezbytný pro vymezení 

jednotlivých předpokladů rozvoje gramotnosti. Předpoklady rozvoje gramotnosti tvoří 

plejádu prvků, které jsou ve vzájemné souvislosti. Různí autoři kladou důraz na různé 

předpoklady, které pokládají za nejdůležitější ve vývoji čtenářských dovedností. Stručný 

přehled předpokladů čtenářských dovedností je vymezen v kapitole 3 – Předpoklady rozvoje 

čtenářských dovedností. 

Ve své bakalářské práci vycházím z psycholingvistického pojetí gramotnosti, v jehož rámci 

můžeme nalézt výzkumy, zabývající se indikátory čtenářského výkonu. Tyto indikátory 

představují klíčové pregramotnostní dovednosti mající vliv na variabilitu budoucího 

čtenářského výkonu (viz Kapitola 4 – Klíčové předpoklady rozvoje čtenářských dovedností). 

Hlavním cílem této bakalářské práce je výzkum krátkodobé slovní paměti ve vztahu k vývoji 

čtenářských dovedností. Krátkodobá slovní paměť patří mezi nepopiratelné předpoklady 

čtenářského výkonu. Otázkou však zůstává, zdali výkon krátkodobé slovní paměti 

v předškolním věku může s předstihem předpovídat kvalitu čtenářského výkonu a lze ji 

tudíž, mezi jeden z indikátorů variability čtenářského výkonu, řadit. 

Krátkodobé slovní paměti je věnována samostatná 5. kapitola, v níž jsou popsány 

rozporuplné výsledky výzkumů zabývající se predikcí čtenářského výkonu ve vztahu ke 

krátkodobé slovní paměti.  
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Zajímavé poznatky o fungování krátkodobé slovní paměti zprostředkovávají výzkumy 

s jedinci s dyslektickými obtížemi. Výzkumům v této oblasti je věnována kapitola 6 – 

Výzkumy krátkodobé slovní paměti v oblasti studia obtíží ve vývoji gramotnosti. 

Trénovat krátkodobou paměť lze již v předškolním věku. Závěrečná teoretická kapitola – 

Intervence v oblasti krátkodobé slovní paměti je věnována této oblasti intervence 

v předškolním věku. 

V empirické části této bakalářské práce je popsán výzkum realizovaný ve dvou státních 

mateřských školách Hlavního města Prahy.  
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2 Pregramotnost 

Pro vstup do dnešní společnosti jsou čtení a psaní nezbytnými prvky. Na základě čtenářské 

gramotnosti se mohou formovat další gramotnosti (např. matematická, přírodovědná, 

cizojazyčná a další). Z toho vyplývá, že čtenářská gramotnost ve svém širokém rozsahu 

významně ovlivňuje školní kariéru a následně také pracovní uplatnění jedince (Kucharská, 

Seidlová Málková, 2012). 

Než si však dítě začne osvojovat čtení a psaní, jakožto univerzální vstupenky do společnosti, 

je za ním již dlouhá cesta duševního a tělesného vývoje. Rozvoj pregramotnosti (gramotnosti 

v předškolním věku) začíná narozením jedince a pokračuje až do vstupu dítěte do školy 

(Kucharská, Wildová, Kropáčková, 2014). 

Kucharská vymezuje pregramotnost jako: „soubor postupně se rozvíjejících se předpokladů 

pro čtení a psaní u dětí v široké době před nástupem do školy – komplex schopností, 

dovedností, postojů a hodnot potřebných pro zahájení a úspěšné rozvíjení čtenářské 

gramotnosti i jejího užívání v různých individuálních a sociálních kontextech“ (Kucharská, 

2014, s. 35). 

Další rovinu vstupující do definice pregramotnosti autorka vymezuje následovně: „oblast 

schopností a dovedností dítěte před vstupem do školy (preliteracy skills) – schopností, 

kterými má být dítě vybaveno pro úspěšné zahájení čtení a psaní“.  Do této skupiny oblastí 

patří schopnosti jazykové, kognitivní, percepčně – motorické, ale i složka emočně – 

postojová (Kucharská, 2014, s. 35). 

Základem počáteční gramotnosti nejsou jen osobnostní předpoklady dítěte, ale také jeho 

časné zkušenosti v oblasti předčtenářských aktivit a další enviromentální vlivy jako podpora 

rodiny, podnětnost čtenářského prostředí aj. (Kucharská, Seidlová Málková, 2012, s. 1). 

Z výše uvedeného vyplývá, že pregramotnost je tvořena řadou faktorů, které vzájemně 

interagují. Jedná se jak o vrozené schopnosti, tak o dovednosti, které se rozvíjí vlivem 

prostředí.  Pregramotnost z hlediska kontextu této bakalářské práce představuje teoretický 

rámec pro vymezení významných čtenářských předpokladů předškolního věku. Mezi 

významné předpoklady rozvoje čtenářských dovedností se řadí i krátkodobá slovní paměť.  
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3 Předpoklady rozvoje čtenářských dovedností  

Čtení a psaní můžeme z hlediska kognitivní psychologie považovat za jeden z modulů, 

vytvořených na základě na učení.  „Současná neuropsychologie a kognitivně-psychologické 

teorie vývoje poznávacích procesů (Eysenk, Keane, 2008) uvažují o lidské mysli do jisté míry 

jako o modulárním systému (tedy o systému sestaveném z jednotlivých oddělených 

subsystémů). Můžeme se tedy ptát, jak se tyto jednotlivé moduly vyvíjejí.“ (Kucharská, 

Seidlová Málková, 2014). 

3.1 Vymezení předpokladů vývoje čtenářských dovedností 

Čtenářská gramotnost je pojmem, který v průběhu historie podléhá značné variabilitě. 

Proměnlivé je její definování, ale i nároky, které jsou na ni kladeny (Kucharská, Seidlová 

Málková, 2012). V této kapitole bude popsán přehled pojetí pregramotnosti, tak, jak je 

vykreslený v české odborné literatuře.  

Když rozkódujeme definici pregramotnosti z první kapitoly „soubor postupně se 

rozvíjejících se předpokladů pro čtení a psaní“ zjistíme, že soubor předpokladů utváří 

„komplex schopností, dovedností, postojů a hodnot“ (Kucharská, 2014, s. 35). 

Mezi komplex schopností a dovedností, které utváří předpoklady pro úspěšné osvojování 

čtení a psaní můžeme řadit rozvinuté smyslové vnímání, schopnost orientace v prostoru a 

vnímání prostoru, lateralitu, rozvinuté řečové dovednosti, myšlení, představivost, kognitivní 

rozvoj aj. (Tomášková, 2015). 

Důležitý je ale také sociální kontext dítěte, které na jednotlivé prvky zmíněného výčtu 

působí. Tento komplex schopností, dovedností, postojů a hodnot utváří jednotný systém. 

Důraz na systémový přístup postupně se rozvíjejících předpokladů pro osvojování 

gramotnosti však nemá dlouhou historii (Pokorná, 2010). 

Pozitivní smýšlení a předcházení rozvoji vývojových poruch je spojeno s vlivy německého 

a rakouského prostředí koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let 20. století. Němečtí 

a rakouští odborníci kritizovali popisnou diagnostiku, která je pouze výčtem jednotlivých 

obtíží dítěte. Graichen, v návaznosti na Vygotského a Luriju, přejímá koncept „funkčního 

systému“ (Pokorná, 2010).  
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V tomto konceptu autoři předpokládali, že vývoj motoriky, vnímání a myšlení souvisí 

s jejich rozvojem a diferenciací (Pokorná, 2010). 

Na základě neuropsychologického modelu funkčního systému definuje Graichen pojem 

„deficity dílčích funkcí“. Tyto deficity autor definuje jako snížení výkonu jednotlivých 

faktorů nebo prvků v rámci většího funkčního systému (Pokorná, 2010). 

Systémový přístup ke specifickým poruchám učení prezentuje v české odborné literatuře 

Pokorná (2010). Autorka také zmiňuje, že termín „dílčí funkce“ je v české odborné literatuře 

zatím málo známý (Pokorná, 2010).  

Přehlednou publikací zaměřenou na jednotlivé „dílčí funkce“ představuje Sindelárová 

(2016) svou publikací Předcházíme poruchám učení. Sindelárová vymezuje 

spoluúčinkování dílčích funkcí pomocí metafory stromu. Jednotlivé dílčí funkce přirovnává 

k větvím, které svou vzájemnou provázaností určují „košatost“ koruny či případný 

dysharmonický vývoj (Sindelárová, 2016). 

Sindelárová (2016) v knize Předcházíme poruchám učení vymezuje dílčí funkce – tedy 

hlavní větve stromu myšlení a učení, následovně:  

• Diferenciace figury a pozadí – tj. odfiltrování podnětů z okolí a zaměření pozornosti 

na jeden podnět 

• Optická a akustická diferenciace – tj. funkce vnímání umožňující odlišovat podobné 

podněty a analyzovat komplexní obraz  

• Funkce intermodálního kódování – tj. spojení obsahů jedné smyslové oblasti 

s obsahy jiné smyslové oblasti 

• Paměť 

• Funkce seriality – tj. pochopení série jako vymezených prvků v určité posloupnosti  

• Vývoj vnímání schématu těla a orientace v prostoru 

„Tak jako zahradník sleduje, jak se vyvíjí kmen a kde nasedají jednotlivé větve, je i u dítěte 

rozumné sledovat vyrovnaný a optimální vývoj jeho základních schopností.“ (Sindelárová, 

2016, s. 6). 

V případě, že dochází k oslabení některé z dovedností, můžeme mluvit o deficitu dílčích 

funkcí. Pokud dílčí funkce nejsou rozvíjeny rovnoměrně a dostatečně, bývají příčinou 
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specifických poruch učení. Zatímco specifické poruchy učení lze diagnostikovat až v době 

formální výuky čtení a psaní, deficity dílčích funkcí lze u dítěte rozpoznat již v předškolním 

věku (Sindelárová, 2016).  

Sindelárová (2016) vypracovala přehledný materiál diagnostiky dílčích funkcí předškolního 

věku pokrývající výše vymezené oblasti a také soubor cvičení, které dílčí funkce rozvíjí. 

Různí autoři kladou důrazy na různé oblasti rozvoje předčtenářských dovedností. 

V základním rozdělení můžeme rozlišovat přístup zaměřený na percepční dovednosti a 

přístup zaměřený na dovednosti kognitivní.  

V odborné praxi přístupy kombinuje Bednářová (2015). Autorka se zaměřuje na oblasti 

grafomotoriky, zrakového vnímání, řeči, sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé 

orientace, vnímání času a základních matematických představ.  

Důraz na jazykové a kognitivní schopnosti předškolního můžeme v české odborné literatuře 

nalézt u autorek Seidlové Málková (2014) a Kucharské (2014). Kucharská (2014) rozděluje 

klíčové pregramotností dovednosti na verbální schopnosti (slovní zásoba, syntax, 

komunikační dovednosti), fonologické schopnosti (rozlišování jednotek řeči), časné 

gramotnostní znalosti (znalost písmen, povědomí o písmu a jeho funkci) a pochopení 

alfabetického principu (souvislost mezi grafémy a fonémy) (Rybárová, 2019). 

 

3.2 Rozvoj předpokladů čtenářských dovedností 

Sindelárová uvádí: „Pokud má dítě problémy se čtením a psaním, nacházíme problémy již 

tam, kde jsou základy těchto schopností. A tam je také musíme hledat, pokud chceme dítěti 

pomoci.“ (Sindelárová, 2016, s.6). 

Otázkou v poradenské praxi však zůstává, které konkrétní dovednosti u předškolních dětí 

rozvíjet. V Rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání z roku 2004 (RVP 

PV, 2004) je oblasti komunikativní kompetencí, které má splňovat dítě před nástupem do 

školní docházky vymezen bod: 

• Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní (RVP PV, 2004, s. 12) 
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V článku Pojetí čtenářské gramotnosti v České republice, minulost a současnost (Rybárová, 

2019) reaguje Rybárová následovně: „Jako významný problém vidím absenci vymezení, co 

je myšleno „dovednostmi předcházející čtení a psaní“. Zejména pro začínající učitele, kteří 

nemají zkušenost z praxe, tato vágní informace neposkytuje vodítko pro plánování přiměřené 

vzdělávací nabídky, ani jim neumožňuje posoudit, zda u dítěte k naplnění tohoto cíle došlo, 

protože chybí kritéria pro hodnocení pokroku dítěte.“ (Rybárová, 2019). 

Tomášková ve své publikaci Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole (2015) 

zdůrazňuje také včasný začátek rozvoje předčtenářských dovedností. Autorka uvádí, že 

pokud se s rozvojem dovedností začne až těsně před zahájením školní výuky, často už bývá 

pozdě. Důsledky nedostatečně rozvinuté čtenářské gramotnosti mohou být dalekosáhlé (dítě 

se hůře učí, nedokáže si přečtené zapamatovat a vybavovat aj.) (Tomášková, 2015).  

V aktuální praxi můžeme nalézt pracovní sešity, zaměřené na nácvik pregramotnostních 

dovedností v předškolním věku. V pracovních sešitech jsou připravené úlohy, které 

pokrývají širokou oblast vymezených předčtenářských předpokladů. Příkladem pracovní 

sešitů jsou například Šimonovy pracovní listy (Novotný, 2011; Těthalová, 2017; Kárová, 

2015; Mlčochová, 2014), pokrývající jednotlivými díly oblasti grafomotoriky, rozvoje 

logického myšlení, obratnosti mluvidel, nácviku dýchání a další. Rozvoj všech těchto 

dovedností stále představuje velmi rozsáhlé pole možností intervence.  

Pro účely své bakalářské práce vycházím z psycholingvistického pojetí osvojování 

gramotnosti. Psycholingvistický přístup ke studiu gramotnosti se objevuje v souvislosti s 

narůstajícími poznatky o příčinách poruch čtení a psaní z oblasti kognitivní psychologie a 

psycholingvistiky (Kucharská, Seidlová Málková, 2012). Toto pojetí klade důraz především 

na kognitivní a jazykové schopnosti dítěte, ale zahrnuje také lingvistické charakteristiky 

jazyka a povahu pravopisného systému, v němž se dítě učí číst a psát (Smolík, Seidlová 

Málková, 2014, s.132). 
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3.3 Identifikace klíčových předpokladů rozvoje gramotnosti 

Popisem klíčových dovedností vývoje čtení a psaní se věnují longitudinální studie. Tyto 

studie nejčastěji sledují děti od předškolního věku do doby, kdy zvládají alespoň některé ze 

čtenářských dovedností. Tato fáze vývoje čtenářských dovedností je považována za 

kritickou, protože po tomto období vykazují již nadále vysoký stupeň longitudinální stability 

(Caravolas et al., 2012; Smolík, Seidlová Málková, 2014). 

 „Badatelé vytvářejí modely vztahů mezi jednotlivými dovednostmi a pomocí statistických 

metod tyto modely testují (testují hypotézy o vzájemných vývojových vztazích jednotlivých 

sledovaných dovedností). Nedocenitelným přínosem takovýchto postupů je možnost 

identifikovat klíčové předpoklady či indikátory úspěšnosti ve čtení a psaní platné pro 

vývojové období, ve kterém dítě ještě čtení a psaní neovládá. Některým dovednostem či 

schopnostem dítěte předškolního věku tak můžeme připisovat silnou „prediktivní“ hodnotu, 

tedy hodnotu předpovídat úspěšnost dítěte ve čtení a psaní.“ (Kucharská, Seidlová Málková, 

2012, s.6). 

Vymezení prediktorů, nebo také indikátorů úspěšnosti, má přínos pro zahájení včasné 

intervence s dětmi a možné nápravy. Intervence u dětí může být cílena jednak na podporu 

předpokladů pro vývoj raných čtenářských a pisatelských dovedností, může být cílena jako 

primární prevence u dětí „s rizikem dyslexie“ či jako náprava obtíží v časných fázích vývoje 

gramotnosti (Kucharská, Seidlová Málková, 2012). Vymezení prediktorů kvality 

čtenářských dovedností má dalekosáhlé přesahy pro budoucí vývoj dítěte. 
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4 Klíčové předpoklady rozvoje čtenářských dovedností 

V průběhu 20. století se vědecká komunita v anglicky mluvících zemích snažila o vymezení 

adekvátních screeningových měřítek předčtenářských dovedností u dětí předškolního věku. 

Jak bylo vymezeno v předchozích kapitolách, předčtenářské dovednosti u dětí předškolního 

věku tvoří multifaktoriální konstrukt prolínajících se prvků. Také ve Scarboroughové (1998) 

review literatury zabývající se prediktivními měřítky čtenářských dovedností byla odhalena 

široká škála faktorů užívaných jako screeningových měřítek, zahrnující faktory rodiny a 

prostředí (Bishop, League, 2006). 

Velký vliv na zúžení multifaktoriálního přístupu byl zaznamenán s vývojem kognitivních 

modelů čtení a rozpoznání slov. Adamsův model čtení (1990) a model fonologických 

procesů (Wagner Torgessen, 1987) byly významnými výchozími body pro studium 

prediktivních proměnných čtenářských dovedností (Bishop, League, 2006). Vlivy 

fonologických schopností dítěte na vývoj čtení můžeme však sledovat už v pracích z 50. let 

u ruského vývojového psychologa Elkonina (Smolík, Seidlová Málková, 2014). 

Teoretický model predikce čtenářských dovedností byl sestaven z měřítek znalosti písmen 

(ortografie) a modelu fonologických procesů (Wagner a Torgessen, 1987), skládající se 

z fonologického povědomí, rychlého automatického jmenování a fonologické paměti 

(Bishop, League, 2006). 

 

4.1 Vymezení indikátorů vývoje čtenářských dovedností 

Americká společnost The National Early Literacy Panel vydala v roce 2008 rozsáhlou 

metaanalýzu studií sledující měřítka předpokladů rané gramotnosti u anglicky mluvících 

dětí. Z této metaanalýzy vyplývá shrnutí šesti proměnných představujících klíčové 

pregramotnostní dovednosti podílející se na rozvoji čtení a psaní (Shanahan, Loningan, 

2010). 

Vymezenými prediktivními proměnnými jsou (National Institute of Child Health and 

Human Development, 2010): 

• znalost písmen: znalost jmen a zvuků spojených s tištěnými písmeny 
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• fonologické povědomí: schopnost detekovat, manipulovat nebo analyzovat 

zvukové aspekty mluveného jazyka (schopnosti rozlišovat nebo segmentovat 

slova, slabiky nebo fonémy) 

• rychlé automatické pojmenování (RAN) písmen nebo číslic: schopnost rychle 

pojmenovat sekvenci náhodných písmen nebo číslic 

• rychlé automatické jmenování objektů nebo barev: schopnost rychle pojmenovat 

sekvenci opakování náhodné sady obrázků   

• schopnost psaní nebo psaní jména 

• fonologická paměť: schopnost zapamatovat si mluvené informace na krátkou 

dobu  

Vymezené dovednosti vykazují střední až velké prediktivní vztahy s pozdějšími měřítky 

rozvoje gramotnosti. Proměnné si zachovaly svou prediktivní sílu, i když byla zahrnuta role 

dalších proměnných jako je IQ nebo socioekonomický status (Shanahan, Lonigan, 2010). 

Pro české prostředí je klíčovou studie z roku 2012 (Caravolas et al., 2012). V této 

kroslingvistické longitudinální studii byly přezkoumávány vymezené klíčové 

pregramotnostní dovednosti napříč českým, slovenským, anglickým a španělským jazykem. 

Fonematické povědomí, znalost písmen a rychlé automatické jmenování byly potvrzeny jako 

dovednosti s významnou prediktivní hodnotu na pozdější čtenářský výkon v českém jazyce. 

Prediktivní hodnota krátkodobé verbální paměti v této studii potvrzena nebyla (Caravolas et 

al. 2012). 
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Obrázek 1: Zkoumané předpoklady vývoje čtenářských dovedností (fonematické povědomí, 

znalost písmen a rychlé automatické jmenování, krátkodobá slovní paměť) v anglickém, 

španělském, slovenském a českém jazyce identifikovány metodou strukturního modelování. 

Time 1 (čas těsně po formálním zahájení školní výuky) vyjadřuje souvislost mezi zkoumanými 

proměnnými při prvním měření, Time 2 (o 10 měsíců později) souvislost zkoumaných 

předpokladů s ranými dovednostmi a) čtení, b) hláskování (Caravolas et al., 2012).  
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Obrázek 1 zobrazuje souvislost mezi čtenářskými dovednosti a zkoumanými 

pregramotnostními dovednostmi nejmenší u měřítka krátkodobé slovní paměti. U rychlého 

automatického jmenování je korelace s ranými čtenářskými dovednostmi záporná z důvodu 

obráceného skórování tohoto testu (Caravolas et al., 2012).  

Krátkodobá slovní paměť byla ve studii měřena testem slovního rozsahu „word span“. Ve 

studii je zmíněno, že hodnocení testu krátkodobé slovní paměti mělo menší reliabilitu než 

rychlé automatické jmenování a fonematické povědomí. Autoři popisují, že při použití 

reliabilnějšího měřítka, než je „word span“ je možné, že by krátkodobá slovní paměť 

vycházela se silnější prediktivní hodnotou (Caravolas et al., 2012, s. 682). 

Vztah krátkodobé slovní paměti k ranému osvojování čtenářských dovedností může pomoci 

vysvětlit pohled na psychologické souvislosti mezi jednotlivými pregramotnostními 

dovednostmi. Pro hledání souvislosti mezi krátkodobou slovní pamětí a klíčovými 

pregramotnostními dovednostmi (dle Caravolas et al., 2012) je nezbytné nejdříve popsat 

jednotlivé klíčové dovednosti. Jejich popisu je věnována následující podkapitola.  

 

4.2 Popis klíčových pregramotnostních dovedností 

Všechny klíčové pregramotnostní dovednosti – fonematické povědomí, znalost písmen i 

rychlé automatické jmenování (Caravolas et al., 2012) jsou závislé na fonologickém 

zpracování. Zpracování jednotlivých kognitivních operací těchto dovedností se však liší.  

Znalost písmen a fonematického povědomí lze považovat za explicitní fonologické 

dovednosti – tedy manipulace s lingvistickými jednotkami na vědomé úrovni. Zatímco 

rychlé automatické jmenování odkazuje na implicitní procesy, které probíhají jakoby 

nevědomě a automaticky (Smolík, Seidlová Málková, 2014). 

Z hlediska vývoje modelu prediktorů pro rozvoj čtení a psaní bude nejprve vymezeno 

fonematické povědomí a znalost písmen, které tvořily dvoucestný model předpokladů 

osvojování čtení a psaní (Caravolas, Hulme, & Snowling, 2001; Muter, Hulme, Snowling & 

Stevenson 2004; Caravolas, Hulme & Volín 2005). Tento model byl na základě pozdějších 

výzkumů (Ziegler et al., 2010; Caravolas et al., 2012) doplněn o rychlé automatické 

jmenování (Smolík, Seidlová Málková, 2014). 
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4.2.1 Fonematické povědomí  

K osvojení mluveného jazyka je nejprve nutné osvojení zvuků a jejich kombinací, které jsou 

v daném mateřském jazyce přípustné. Na základě osvojování prvotních zvuků si mozek 

dítěte vytváří fonologické reprezentace zvukové stavby jednotlivých slov (Smolík, Seidlová 

Málková, 2014). 

Fonematické povědomí je součástí komplexního fonologického povědomí, které se postupně 

rozvíjí na základě fonologických reprezentací. Na základě vytvořených fonologických 

reprezentací si dítě může vytvářet komplexnější fonologické uvědomění struktur slov 

(Smolík, Seidlová Málková, 2014). 

Vývoj fonologické povědomí postupuje od intuitivního porozumění struktuře jazyka až 

k vědomým operacím se zvukovými jednotkami slov.  

 „Mezi prvním a sedmým rokem života, děti zlepšují své fonologické povědomí z úrovně 

rozpoznávání celých slov až ke schopnosti rozpoznat menší jazykové struktury – slabiky, 

prétury a fonémy.“ (Mott, Rutherford, 2012, s. 2). 

Vývoj fonologického povědomí směřuje od schopnosti manipulování s jednotlivými 

slabikami ve slově, dále s préturami (počáteční souhlásky či souhláskový shluk ve slabice, 

předcházející první samohlásku) a pokračuje až ke schopnosti manipulace s fonémy – 

posledního stádia fonologického povědomí – povědomí fonematického (Smolík, Seidlová 

Málková 2014; Mott, Rutherford, 2012).  

Fonematické povědomí je poslední stádiem vývoje fonologického vývoje v předškolním 

věku. Úlohy zachycující fonematické povědomí jsou nejčastěji konstruovány jako úkoly 

s explicitní manipulací, separací a rozpoznávání hlásek ve slovech či pseudoslovech 

(Smolík, Seidlová Málková 2014). 

Kognitivní obraz dyslexie, který vychází z aktuálních výzkumných zjištění odkazuje na 

důležitost studia fonologických schopností v předškolním věku. Tento model upozorňuje na 

příčiny dyslektických obtíží v narušení fonologického a fonematického povědomí, procesů 

fonologického zpracování a fonologické paměti (Kucharská, 2014; Smolík, Seidlová 

Málková, 2014).  
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Na základě těchto zjištění je dyslexie vnímána jako důsledek tzv. fonologického deficitu. 

Fonologický deficit předchází projevy dyslexie v oblasti čtení a psaní. Pokud dítě 

v předškolním věku překoná fonologický deficit, k dyslektickým obtížím v oblasti čtení a 

psaní nemusí docházet (Smolík, Seidlová Málková 2014). 

 

4.2.2 Znalost písmen 

Znalost písmen je nezbytnou komponentou k porozumění alfabetického principu – tedy, že 

písmena v psané formě jsou spojena s fonémy v mluvené řeči (Smolík, Seidlová Málková, 

2014). 

Znalost písmen může predikovat kvalitu čtenářského výkonu ze dvou důvodů (Hulme, 

Snowling, 2013): 

1) Znalost alfabetického principu může dítěte pomoci v dekódování neznámých slov 

„zvuk po zvuku“ „písmeno po písmenu“ (Share, 1995). 

2) Učení se názvů písmen a zvuků k nim patřící měří vizuálně – fonologické asociativní 

učení, které je podstatné k učení se číst (učení se číst slovo nahlas vyžaduje vytvoření 

paměťové asociace mezi tištěnou formou slova a jeho výslovností).  

K posouzení znalosti písmen můžeme v předškolním věku rozlišovat testy dvou druhů – 

rozpoznávání a psaní písmen. V úloze rozpoznávání písmen je úkolem dítěte nahlas 

pojmenovávat písmena malé i velké abecedy, tak jak se vyslovují (např. /n/), ale také 

pojmenovávat jejich názvy (např. /en/). V úloze psaní písmen mají děti, na základě diktátu 

písmen tak, jak se vyslovují nebo dle jejich názvů, zapisovat jejich grafickou formu 

(Caravolas et al., 2018). 

 

4.2.3 Souvislost fonematického povědomí a znalosti písmen 

Fonematické povědomí a znalost písmen ovlivňuje dovednost dekódování (tj. převádění 

grafické podoby řeči na zvukový kód a kódování řeči na její psanou podobou), která je 

nezbytná pro rozvoj počátečního čtení a psaní. Dekódování a představy o podobě zápisu 
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slova jsou podkladem pro postupné zahájení čtení a psaní a porozumění čtenému (Smolík, 

Seidlová Málková, 2014). 

Obrázek 2: Model dvojí cesty klíčových předpokladů čtení a psaní (Smolík, Seidlová 

Málková, s.138) 

 

 

 „Protože dyslektik obtížně rozpoznává fonémy ve zvukových celcích slov, není schopen se 

orientovat ani v grafém-fonémové korespondenci a zdeformovaným fonologickým klíčem 

pak nemůže odemknout vstup k významu který je zakódován v grafické podobě slova.“ (Jošt, 

2011, s.46)  

Vývoj fonematického povědomí je spjat s obdobím, kdy se dítě učí spontánně poznávat 

písmena. Tyto dvě dovednosti se během vývoje vzájemně ovlivňují. Otázkami řady 

výzkumů je nakolik vývoj fonematického povědomí předchází osvojování znalosti písmen 

nebo zdali znalost písmen rozvoj fonematického povědomí může facilitovat (Castles & 

Colthearth 2004; Hulme, Caravolas, Málková & Brigstocke 2005). 

Výzkumy s čínskými dětmi (Read et al.1986) poukazovaly na klíčovou roli znalosti písmen 

na rozvoj fonematického povědomí. Schopnost manipulace se slovy na úrovni fonémů byla 

už však výzkumně doložena již u dětí předškolního věku, ještě předtím, než byla zahájena 

formální výuka písmen (Smolík, Seidlová Málková, 2014). 
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Fonematické povědomí se nejspíše vyvíjí nezávisle na znalosti písmen. „V době, kdy se dítě 

začíná formálně učit písmena, si také začne vytvářet explicitní představy o vazbách fonémů 

a grafémů, které je reprezentují.“ (Smolík, Seidlová Málková, 2014, s. 134).  

Ve studii Mutterové (2004), u anglicky mluvících dětí, byla ze zkoumaných dovedností 

(fonematické povědomí, znalost písmen, slabičné povědomí, slovní zásoba, porozumění 

čtenému textu, gramatické povědomí a citlivost dítěte na gramatické jevy jazyka) potvrzena 

prediktivní hodnota fonologického povědomí a znalosti písmen pokračující od počátku 

školní docházky do druhé a později do třetí třídy (Smolík, Seidlová Málková, 2014). 

Novější kroslingvistické studie poté z testovaných schopností a dovedností (verbální a 

neverbální IQ, znalost písmen, slovní zásoba, verbální paměť, neverbální inteligence, rychlé 

jmenování, čtení a psaní) přidává dvoucestnému modelu třetí prediktivní komponentu – 

rychlé automatické jmenování (Smolík, Seidlová Málková, 2014). 

 

4.2.4 Rychlé automatické jmenování 

Při čtení potřebujeme rychlý a pohotový přístup ke zvukům, které patří k jednotlivým 

písmenům, sekvencím písmen nebo k celým slovům. Schopnost rychlého automatického 

jmenování nám umožňuje rychle a snadno získávat fonologické informace uložené 

v dlouhodobé paměti (Smolík, Seidlová Málková, 2014). 

V testových úlohách rychlého automatického jmenování jsou v typické situaci vyšetřované 

osobě předkládány řady číslic, písmen, obrázků či barev. Vyšetřovaná osoba má jmenovat 

co nejrychleji a postupně jednu položku za druhou. Úlohy rychlého automatického 

jmenování zachycují kromě přiřazení zvuku k vizuální prezentaci slova uložené v paměti 

také rychlost kognitivního zpracování (Jošt, 2011). 

První testy, ve kterých měli lidé pojmenovat obrázky (testy tedy vyžadující spojení grafému 

a fonému) byly zadávány lidem po neurologických poškozeních již v 19. století.  Aplikování 

testu rychlého automatického jmenování pomohlo odhalit, že léze na mozku může ústit ve 

vizuálně – verbální diskonekci, která činí schopnost číst nemožnou (Denckla, Cutting, 1999). 

Nortonová a Wolfová (2012) vymezují obrazně rychlé automatické jmenování jako 

„mikrokosmus nebo miniobvod pozdějšího vývojového obvodu pro čtení“. Autorky popisují, 
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jak úlohy rychlého automatického jmenování zajišťují stejné kognitivní procesy, které jsou 

nezbytné pro čtení. Prvotně v úlohách je potřebné zaujmout pozornost na jeden podnět, dále 

pracují vizuální procesy, které jsou zodpovědné za počáteční detekci charakteristik podnětů, 

dekódování a konverze grafém – foném; poté integrace vizuální informace s pravopisnými 

a fonologickými zobrazeními uloženými v paměti, a nakonec lexikální procesy, jako je 

přístup a vyhledávání fonologických kódů a organizace artikulační produkce (Norton, E. S., 

& Wolf, M., 2012, s.430 in. Araújo et al., 2015). 

 

4.3 Shrnutí klíčových předpokladů rozvoje gramotnosti 

Výzkumy vymezené klíčové pregramotnostní dovednosti (fonematické povědomí, znalost 

písmen, rychlé automatické jmenování) mají prediktivní vztahy k pozdějším čtenářským 

dovednostem, tj. jejich kvalita v předškolním věku dokáže s předstihem určit budoucí 

kvalitu čtenářského výkonu.  

Všechny tyto dovednosti jsou závislé na fonologickém zpracování, tedy zvukovém 

zpracování jazyka. Chápání povahy a struktury fonologického zpracování u dětí 

v předškolním věku i na začátku formálního vzdělání je důležité z hlediska identifikace dětí, 

které by mohly být čtenářskými obtížemi ohroženy, ale také z hlediska včasné intervence, 

která může riziko pozdějších problémů se čtením pomoci eliminovat (Anthony, Lonigan, 

2011). 

Autoři Wagner a Torgessen (1987) uvažovali o struktuře fonologických procesů jako o třech 

nezávislých prvcích – fonematickém povědomí, rychlém automatickém jmenování a 

fonologické paměti. Autoři vnímali fonologickou paměť jako nezávislý prvek, který by mohl 

mít stejně klíčovou prediktivní roli, jako vymezené tři klíčové indikátory výše. Novější 

výzkumy však tuto možnost popírají (např. Caravolas et al., 2012; Vaessen et al., 2010; 

Ziegler et al., 2010). 

Bližší pohled na problematiku krátkodobé slovní paměti v kontinuu předpoklad/klíčový 

předpoklad vývoje čtenářských dovedností je vymezen v následující kapitole.  

 

 



26 

 

5 Krátkodobá slovní paměť jako jeden z předpokladů rozvoje gramotnosti 

5.1 Vymezení krátkodobé slovní paměti 

Když začínáme číst, nejdříve musíme dekódovat sérii vizuálně prezentovaných písmen, poté 

uložit zvuky písmen v dočasném úložišti a v dočasném úložišti také spojit vizuální a grafické 

obsahy do slov (Wagner & Torgessen, 1987). 

Krátkodobá slovní paměť je v tomto procesu úložištěm s omezenou časovou a objemovou 

kapacitou, umožňující uchovávat aktuálně potřebné segmenty řeči a ortografické jednotky 

po krátkou dobu. Kapacitu krátkodobé slovní paměti můžeme však aktivními strategiemi 

zvětšovat. Její fungování lze v souvislosti se čtením také více a více zautomatizovat (Brady, 

1986). 

Z historie vychází důkazy o narušení krátkodobé paměti v její verbální komponentě u dětí s 

dyslexií. Vellutino (1979), Libermanová (Liberman et al., 1974; Liberman, 1984; Mann, 

Liberman, 1984; Liberman, Liberman, 1990) podávají důkazy o narušení verbální složky 

krátkodobé paměti u dyslektických dětí a srovnatelných výkonech s intaktními dětmi ve 

složce neverbální. Poruchy krátkodobé slovní paměti jsou z dnešních 

výzkumů již považovány za jedním z typických projevů dyslexie (Smolík, Seidlová 

Málková, 2014; Jošt, 2011; Tijms, 2004). 

Ačkoliv se krátkodobá paměť neodmyslitelně podílí na dekódování jazyka a porozumění 

slyšenému a čtenému materiálu, vliv její kapacity na počáteční osvojování čtení je nejasný 

(Brady, 1986).  

Někteří autoři (Wagner & Torgessen, 1987; Gathercole & Baddeley, 1993) tvrdili, že 

existuje souvislost mezi krátkodobou slovní pamětí a učením se číst, která je oddělitelná od 

jiných aspektů fonologického zpracování a jazykových schopností. Oproti tomu ale jiní 

autoři odkazují na klíčovou roli fonologického zpracování (Melby-Lervåg, Lyster, Hulme, 

2012).   
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5.2 Krátkodobá slovní paměť ve výzkumech pregramotnostních 

dovedností  

Studie zabývající se možnou prediktivní hodnotou krátkodobé slovní paměti na osvojování 

čtení vykazují velmi nekonzistentní výsledky. Autoři Wagner a Torgessen v 90. letech 

zvýrazňovaly důležitost úloh zachycujících krátkodobou slovní paměť pro odlišení dobrých 

a špatných čtenářů (Wagner & Torgessen, 1987). Také další autoři (Muter & Snowling, 

1998; Rohl & Pratt, 1995) odkazovaly na prediktivní roli krátkodobé slovní paměti 

na kvalitu čtenářských dovedností. Tyto výsledky se však staly předmětem sporů. Další 

studie (Wagner et al., 1994; Wagner et al., 1997) prediktivní roli krátkodobé slovní paměti 

nepotvrdily.   

V aktuálnějších výzkumech (Vaessen et al., 2010; Ziegler et al., 2010) bylo zjištěno, že 

krátkodobá slovní paměť je slabým a vysoce nekonzistentním prediktorem vývoje 

gramotnosti v různých jazycích, které autoři studovali. Také ve studii věnující se klíčovým 

předpokladům čtení a psaní v českém jazyce, nebyla krátkodobá slovní paměť potvrzena 

jako doména se silnou prediktivní hodnotou na pozdější kvalitu čtenářského výkonu 

(Caravolas et al., 2012). 

 

5.3 Projevy krátkodobé slovní paměti 

Úlohy zachycující krátkodobou slovní paměť jsou nejčastěji konstruovány jako seznamy 

známých slov, které má osoba bezprostředně po uslyšení ve stejném pořadí reprodukovat. 

Úkolem je zachycení funkční kapacity krátkodobé paměti – tedy množství slov, které je 

schopna testovaná osoba v paměťovém zásobníku po krátkou dobu uchovat.  

V zahraniční literatuře můžeme testy krátkodobé slovní paměti nalézt pod názvy „word 

span“ či „digit span“ tedy testy měřící rozsah zopakovaného slovního materiálu (slova či 

číslice).  

V mezinárodně aplikovaných a standardizovaných testech pro diagnostiku dyslexie 

(Test of psycholinguistic ability, McCarthy, Kirk, 1968), WISC (Wechsler, 1974), se pro 

zhodnocení rozsahu krátkodobé slovní paměti používají zvukově prezentované shluky čísel.  
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Diagnostické materiály hodnotící fonologickou paměť můžeme najít v testové baterii 

CTOPP (Comprehensive Test of Phonological Processing, 1999), baterii zaměřené na 

fonologické zpracování. Také česká Baterie testů fonologických schopností obsahuje test 

zaměřený na fonologickou paměť – konkrétně test Opakování pseudoslov (BTFS; Seidlová 

Málková, Caravolas, 2013). 

 

Pro zhodnocení fonologické složky krátkodobé paměti jsou testy opakování pseudoslov 

využívány nejčastěji. Jedná se o testy s nesmyslnými slovy, které nevyvolávají asociace 

s paměťovým slovním zásobníkem dlouhodobé paměti. Pseudoslova však nejsou 

náhodnými slovy, ale odpovídají fonotaktickým pravidlům jazyka (Smolík, Seidlová 

Málková, 2014).  

 

5.4 Souvislost fonologického povědomí a krátkodobé slovní paměti   

Libermanová (1984) ve svém longitudinálním výzkumu, který začal testováním dětí 

v předškolním věku a pokračoval dále na konci 1. třídy, odhalila na základě rozptylů 

výsledků testů fonologického uvědomění a krátkodobé slovní paměti, že tyto dvě dovednosti 

se do jisté míry překrývají (obě měří schopnost manipulovat se zvukovou stránkou jazyka), 

avšak nejsou zcela společné. Podle autorky představují dva odlišné faktory, které mají 

kauzální vztah ke čtení (Liberman, Mann, 1984; Jošt, 2011). 

 

Podle některých autorů však tvoří fonologické povědomí a krátkodobá verbální paměť u dětí 

mladšího i staršího předškolního věku jeden nediferenciovaný celek. K oddělení cest dochází 

pravděpodobně až ve druhé třídě (Wagner et al., 1994) nebo kolem pátého roku dítěte 

(Anthony et al., 2007). 

 

Také z českého výzkumu vyplývá, že struktura fonologických procesů pro děti kolem 3, 5 

roku se ukazuje jako spíše dvojdimenzionální – zahrnující:   

1) fonematické povědomí, zahrnují fonologické povědomí a krátkodobou fonologickou 

paměť    

 2) rychlé jmenování (Smolík, Seidlová Málková, 2014, s. 128 – 129)    
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Jiní zahraniční autoři (např. Anthony et al., 2006) však v souladu s Libermanovou 

(Liberman, Mann, 1984) uvažují o struktuře fonologických procesů v předškolním věku jako 

trojdimenzionální, zahrnující:  

1) fonologické povědomí 

2) krátkodobou paměť  

3) rychlé jmenování (Anthony et al., 2006 in. Smolík, Seidlová Málková, 2014) 

 

V souladu s výše zmíněným dvou komponentním modelem je vývojový pohled na 

krátkodobou paměť. Vývoj paměti spočívá ve zlepšování struktura materiálu, užívání 

paměťových strategií usnadňujících zapamatování, vybavení i reprodukci. Stimulační vliv 

na rozvoj paměťových funkcí mají školní požadavky, které dítě musí plnit. K intenzivním 

rozvoji paměti tedy dochází mezi 6 – 12 lety (Vágnerová, Klégrová, 2008). 

Jak bylo zmíněno v úvodu celé této kapitoly, poruchy krátkodobé slovní paměti jsou 

považovány za jedním z typických projevů dyslexie (Smolík, Seidlová Málková, 

2014). Výzkumy s jedinci s dyslektickými obtížemi mohou pomoci vysvětlovat vztahy mezi 

fonologickým zpracováním a krátkodobou pamětí. Na výzkumy v této oblasti je zaměřena 

následující kapitola. 
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6 Výzkumy krátkodobé slovní paměti v oblasti studia obtíží ve vývoji 

gramotnosti 

Výzkumy, které se věnují krátkodobé slovní paměti a jejímu vlivu na osvojování čtení 

vykazují hypotézy dvou druhů. 

1) Krátkodobá slovní paměť koreluje ve výzkumech se schopností číst pouze pro to, že 

je závislá na fonologických informacích. 

Podle tohoto pohledu je jak kvalita krátkodobé slovní paměti, tak fonematického povědomí, 

závislá na kvalitě základních fonologických reprezentací (Melby-Lervåg, Lyster, Hulme, 

2012). 

2) Mezi krátkodobou slovní pamětí a učení se číst existuje kauzální vztah, který je 

oddělitelný od fonologického zpracování a jazykových schopností. 

Podle této hypotézy, jsou operace se zvukovými kódy v krátkodobé paměti nezbytné pro 

fonologické procesy potřebné k osvojování čtení. Mezi tyto operace můžeme řadit 

segmentování zvuků a jejich následné spojování do slov (Melby-Lervåg, Lyster, Hulme, 

2012). 

Zajímavý pohled snažící se odkrýt souvislost mezi krátkodobou slovní pamětí a 

fonologickým zpracováním zprostředkují výzkumy u dětí s dyslexií.  Na základě těchto dvou 

hypotéz, se zdají být v rozporu dvě teorie – teorie deficitu fonologických reprezentací a 

teorie deficitního fonologického kódování. 

6.1 Teorie narušení fonologických reprezentací  

Z teorie narušených fonologických reprezentací vyplývá, že stejný přístup k fonologickým 

reprezentacím má jak fonologické povědomí, tak krátkodobá paměť, a korelace mezi 

verbálními schopnostmi krátkodobé paměti a čtením slov jsou ve skutečnosti redukovatelné 

na kvalitu základních fonologických reprezentací (Hulme & Roodenrys, 1995; Wagner et 

al., 1993; Melby-Lervåg, Lyster, Hulme, 2012).   
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Také schopnost segmentovat nebo vědomě manipulovat s fonologickými informacemi je 

podle této teorie, do jisté míry, závislá na kvalitě fonologických reprezentací (Elbro et al., 

1998; Goswami, 2000; Melby-Lervåg, Lyster, Hulme, 2012).  

Poruchy krátkodobé slovní paměti a fonologických schopností tedy v tomto případě 

představují společný deficit, který vzniká na podkladě narušení kvality fonologických 

reprezentací a nepřesného dekódování zvuků jazyka (Melby-Lervåg, Lyster, Hulme, 2012).   

 

Podle současných teorií příčin vývojové dyslexie (Hulme, Snowling, 2009) je tato teorie 

nejvíce přijímanou. Dyslektické děti dle této teorie trpí narušením kvality fonologických 

reprezentací mluveného jazyka, což působí deficity nejen na úrovni fonologického 

povědomí a procesů fonologického zpracování (např. rychlé automatické jmenování), ale 

také na úrovni krátkodobé slovní paměti (Smolík, Seidlová Málková, 2014). 

 

6.2 Teorie narušeného fonologického kódování 

Dle teorie narušeného fonologického kódování problém u neúspěšných čtenářů není 

v samotných fonologických prezentacích zvuků, ale v přístupu k nim. Problémem je tedy 

úspěšné kódování fonologických informací a jejich spojování. V tomto přístupu výzkumu 

krátkodobé slovní paměti mají paměťové mechanismy samostatný vliv, oddělitelný od 

fonologického zpracování. 

Ramus a Szenkovits v článku What phonological deficit? (Ramus & Szenkovits, 2008) 

publikují sérii experimentů, ve kterých odhalili, že fonologické reprezentace mohou být u 

jedinců s vývojovou dyslexií intaktní.  

 

Teorii narušeného fonologického kódování je však velmi těžké experimentálně oddělit od 

druhé teorie – teorie narušení samotných fonologických reprezentací. Všechny 

experimentální úlohy, které jsou zaměřené na fonologické reprezentace nevyhnutelně 

vyžadují i přístup k nim a naopak. Pokusy vytvořit úlohy, které odděleně manipulují 

s požadavky na zapojení fonologických reprezentací versus přístupu k nim byly úspěšné jen 

částečně (Ramus, 2008). 
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Důležitým krokem v tomto výzkumu je výzkum Barta Boetse a kol., kteří realizovali 

výzkum s použitím neurozobrazovacích metod (magnetické rezonance a MPVA 

– Mutli Voxel Pattern Analysis) (Boets et al., 2013). 

Vědci za použití neurozobrazovacích metod sledovali vzorce mozkové aktivace při poslechu 

pseudoslov a úlohy diskriminace hlásek u skupiny jedinců s dyslexií a u intaktní kontrolní 

skupiny. Vzorce mozkové aktivace se u jedinců s dyslexií nelišily – fonologické 

reprezentace byly u obou skupin prezentovány ve stejných oblastech mozku, nelišil se ani 

počet aktivovaných voxelů (Boets et al., 2013). 

Po zahrnutí analýzy funkční konektivity mozku byla však u jedinců s dyslexií nalezena 

narušená funkční konektivita mezi Brocovou oblastí a oblastmi sluchových oblastí spánkové 

kůry mozku, ve které jsou reprezentovány fonologické reprezentace (Boets et al., 2013). 

Brocova oblast je při fonologickém zpracování oblastí zodpovědnou za výkon fonologické 

pracovní paměti nebo řečovou produkci (Ramus, 2014). 

Autoři dochází k závěru, že u dyslexie dochází k narušení přístupu k jinak neporušeným 

fonologickým reprezentacím. Narušení přístupu k fonologickým reprezentacím omezuje 

schopnost s nimi manipulovat (Boets et al., 2013; Ramus, 2014). 

U dyslektických dětí vykazují výzkumy rozporuplný pohled na vztah krátkodobé slovní 

paměti a fonologických procesů.  Výzkumníci se proto snaží vytvářet nové testové metody, 

které by co nejlépe zachycovaly krátkodobou slovní paměť. Jedna z nových testových metod 

je vymezena v následující podkapitole.  

 

6.3 Výzkumné oddělení složek krátkodobé slovní paměti – „order specific“ 

a „item specific“ 

6.3.1 Vymezení dvoukomponentního modelu krátkodobé slovní paměti 

V úlohách běžně zachycujících krátkodobou slovní paměť mají vyšetřované osoby za úkol 

zopakovat slova ve stejném pořadí, v jakém byla zadávána. Při reprodukci testových položek 

mohou vyskytovat dva druhy chyb – buď vyšetřovaná osoba položku nevybaví anebo změní 

pořadí vybavených položek (Saint-Aubin, Poirier, 1999). 
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 V některých dosavadních studiích krátkodobé slovní paměti (Healey 1974; Lee, Estes, 

1981) lze nalézt důkazy o dvou podsystémech, které můžeme v rámci struktury krátkodobé 

slovní paměti rozlišovat. 

Výzkumníci nazývají tyto dva podsystémy anglickými názvy „item specific“ a „order 

specific“. „Item specific“ je komponentou specifickou pro zpracování jazykových 

informací. Je zodpovědná za zachycení fonologické struktury slova. Zatímco „order 

specific“ komponenta je zodpovědná za zopakování informací v pořadí, ve kterém bylo 

administrováno.  

Důkazy těchto dvou systémů krátkodobé slovní paměti dokazují již neurozobrazovací studie 

(Majerus, Belayachi et al., 2008, Majerus, Poncelet, Van der Linden, et al. 2006, Majerus et 

al., 2010). 

„Item specific“ informací je v mozku zajištěno oblastmi zodpovědnými za jazykové 

zpracování. Tato paměťová komponenta je závislá na slovních prezentacích uložených 

v dlouhodobé paměti (Perez et al., 2012). 

„Order specific“ komponenta krátkodobé slovní paměti se zdá být zajištěna jinými oblastmi 

mozku, avšak propojenými s jazykovými oblastmi (Perez et al., 2012). 

 

6.3.2 Projevy krátkodobé slovní paměti „pro pořadí“ 

V úlohách běžně zachycující krátkodobou slovní paměť musí být v paměti uloženy jak 

jazykové informace, tak informace o pořadí položek. V aktuálních výzkumech (Leclercq & 

Majerus, 2010; Majerus, Poncelet, Van der Linden et al., 2006) vědci přišli na způsob, jak 

výzkumně zachytit „order specific“ komponentu.  

Vyšetřované osoby nejdříve pomocí sluchátek slyší názvy dobře známých zvířat. Následně 

jsou vyšetřovaným předloženy karty, na kterých jsou zvířata zobrazena a mají za úkol karty 

s obrázky seřadit v pořadí, ve kterém byla slyšena (Perez, Majerus, 2012). 

Názvy zvířat představovaly v testovém settingu v běžné mluvě vysoce frekventovaná 

jednoslabičná slova. Prezentovaná slova byla vyšetřovaným osobám řečena předem. 

Vyšetřované osoby také věděli, že hned po vyslyšení seznamu slov dostanou karty s vizuální 
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formou slov a mají za úkol je pouze seřadit dle administrovaného pořadí. Tím byla 

minimalizována role druhé testově odlišované komponenty krátkodobé slovní paměti – 

„item specific“ (Perez, Majerus, 2012). 

Testová úloha zachycující krátkodobou slovní paměť „pro pořadí“ – „order specific“ již byla 

aplikována na výzkum dětí a dospělých s dyslektickými obtížemi (Perez et al., 2012; Trecy, 

Steve, Martine, 2013). 

Výzkumníci (Perez et al., 2012; Trecy, Steve, Martine, 2013) nalezli u jedinců 

s dyslektickými obtížemi horší výkony v „order specific“ komponentě než u kontrolní 

skupiny. Problémy byly u jedinců s dyslexií nalezeny i v „item specific“ komponentě, což 

odpovídá teorii fonologického deficitu u dětí s dyslexií (viz Podkapitola 4.2.1, s. 21 – 22). 

„Item specific“ komponenta byla testována pomocí testu opakování nesmyslných slov. 

Perez, Majerus a Poncelet (2012) dále aplikují poznatky těchto výzkumů na longitudinální 

výzkum predikce variability čtenářských dovedností. Dětem předškolního věku a dále 

v první třídě byly zadávány testy ověřených prediktorů vývoje čtenářských dovednostní – 

fonematického povědomí, znalosti písmen a rychlého automatické jmenování.  K těmto 

úlohám byla přidána úloha měřící „order specific“ komponentu. 

Výsledky výzkumu potvrzují krátkodobou slovní paměť pro pořadí nebo také „kórové“ 

procesy krátkodobé slovní paměti jako jeden z prediktorů vývoje čtenářských dovedností. 

Tyto výsledky dále odkazují také na výzkum Nithart et al. (2011), která nalezla signifikantní 

korelace mezi kapacitou krátkodobé slovní paměti pro pořadí a schopností dekódovat u 

sedmiletých dětí (Perez, Majerus, 2012). 

Autoři longitudinální studie uvádí následovné vysvětlení svých zjištění: „Při čtení nových 

slov musí začínající čtenář spojit více grafémů s odpovídajícími fonémy a dočasně uložit 

sekvenci zvuků kódovaných písmeny, zatímco tyto zvuky smíchá do fonologické slovní formy 

pro přečtení. Následné produkty procesů převodu písmen na zvuk musí být při smíchání 

fonémů do slovní formy uloženy v uspořádané posloupnosti, což vyžaduje intervenci procesů 

krátkodobé slovní paměti pro pořadí (order specific short term verbal memory).“ (Perez, 

Majerus, 2012, s. 22-23). 
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Prediktivní role krátkodobé slovní paměti pro vývoj čtenářských dovedností byla potvrzena 

také v další studii z roku 2016 (Binamé, Poncelet, 2016). V této studii byla potvrzena 

prediktivní role krátkodobé slovní paměti „pro pořadí“ na schopnost čtení nesmyslných slov 

a hláskování v první a druhé třídě. Autoři studie vysvětlují, že krátkodobá slovní paměť „pro 

pořadí“ umožňuje uchovávat fonémy v uspořádané fonologické sekvenci. Tento druh paměti 

má tedy vliv na správné „poskládání“ fonémů do slovních forem. Poskládané slovní formy 

jsou následně uloženy do dlouhodobé paměti (Biname, Poncelet, 2016). 

 

6.4 Shrnutí výzkumných poznatků 

Někteří autoři se shodují (Hulme & Roodenrys, 1995; Wagner, Torgessen, Laughon, 

Simons, Rashotte, 1993), že podkladem fonologického deficitu u dětí s dyslexií je narušení 

fonologických reprezentací. Tento deficit dle autorů činí poruchy jak v oblasti 

fonologického povědomí, tak krátkodobé slovní paměti (Melby-Lervåg, Lyster, Hulme, 

2012).   

Novým pohledem na tuto problematiku je práce Ramuse a kol., Barta Boetse a kol. (Ramus, 

2014, Boets, 2013; Ramus & Szenkovits, 2008), kteří prosazují teorii narušeného 

fonologického kódování – tedy, že fonologické prezentace jsou u dyslektických dětí 

nenarušené, ale narušený je přístup k nim – problém tedy tkví v narušení fonologického 

kódování nezávisle na kvalitě fonologických reprezentací (Ramus, 2014, Boets, 2013). 

Novým poznatkem z výzkumů je dále složka „paměť pro pořadí“ krátkodobé slovní paměti. 

Zde je nalezeno narušení paměťového systému krátkodobé paměti nezávisle na jazykovém 

zpracování (Perez, Majerus, 2012; Binamé, Poncelet, 2016). 

Nové nástroje určené k měření krátkodobé slovní paměti mohou pomoci k lepšímu 

pochopení procesů krátkodobé slovní paměti podílející se na čtení. Ve většině výzkumů 

zkoumajících prediktivní hodnotu krátkodobé slovní paměti, (např. Ziegler, 2010; Vaessen, 

2010), byla krátkodobá slovní paměť testována pomocí testů čtenářského rozsahu a 

vykazovala nekonzistentní výsledky. U nové testové metody – zaměřené na schopnost 

uchování pořadí v krátkodobé slovní paměti, však krátkodobá paměť byla odhalena jako 

prediktivní proměnná. 
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Autoři zdůrazňují důležitost zohlednění krátkodobé slovní paměti "pro pořadí" v klinickém 

kontextu. Navrhují, aby míry této paměťové složky byly zahrnuty do screeningových testů, 

klinických hodnocení a aby se brala v úvahu role tohoto typu paměti ve vývoji gramotnosti 

(Binamé, Poncelet, 2016). 

Budoucí studie musí stanovit, zda je poškození krátkodobé slovní paměti „pro pořadí“ 

rizikovým faktorem, který ve spojení s deficity fonologického zpracování může vést k 

dyslexii, nebo zda poškození krátkodobé slovní paměti „pro pořadí“ odráží deficity příčinně 

nesouvisející s dyslexií. Je třeba dalších studií, které budou více vysvětlovat tyto procesy 

krátkodobé slovní paměti a jejich souvislost s dyslektickými obtížemi (Majerus, Cowan, 

2016). 
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7 Intervence v oblasti krátkodobé slovní paměti  

Ve třetí kapitole této bakalářské práce byly vymezeny možnosti intervence 

pregramotnostních dovednostní v předškolním věku (viz 3.2 - Rozvoj předpokladů 

čtenářských dovedností). Součástí nácviku předškolních schopností a dovedností jsou i 

úlohy zaměřené na trénování paměti. Cvičení pro rozvoj paměťových složek můžeme nalézt 

ve výše již zmíněných Šimonových pracovních listech (viz Podkapitola 3.2). Cvičení pro 

rozvoj paměti jsou zde ale součástí sešitu zaměřeného na celkový rozvoj předškolního dítěte 

(Mlčochová, 2011).  

Samostatným tréninkem paměti se v české odborné literatuře zabývá Suchá (Suchá, 2012, 

Suchá 2015). Knihy Trénink paměti pro každý věk (2012) a Cvičení paměti pro každý věk 

(2015) obsahují paměťová cvičení, která nejsou zaměřena na konkrétní věkovou skupinu.  

V knize Trénujte si paměť (Suchá, 2015) však můžeme nalézt explicitně rozdělená stádia 

vývoje a pokyny, jak paměť v daném vývojovém stádiu procvičovat. Ve stádiu 3 – 6 let 

autorka vymezuje procvičování např. písniček, básniček, zapamatování jednoduchých 

informací ve stejném pořadí (Suchá, 2015). Přehlednou knihu zaměřenou na trénink paměti 

u dětí představuje také kniha Mozkohrátky (Vejsadová, 2019). 

S tréninkem paměti u dětí se můžeme setkat i u některých společností, věnující se tréninku 

paměti. Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ, 2020) je od 

roku 2005 partnerem celosvětové akce Brain Awareness Week (Týden uvědomění si 

mozku), který pořádá organizace Dana Alliance for the Brain (Dana Foundation, 2020). 

Organizace Dana Alliance for the Brain (Dana Foundation, 2020) se věnuje i trénování 

mozku u dětí.  

Pokud by se dále potvrzovaly výsledky výzkumů zmiňovaných v Podkapitolách 6.2 a 6.3, 

trénink krátkodobé paměti v předškolním věku by mohl mít přínos pro rozvoj čtenářských 

dovedností a také pro zahájení včasné intervence s dětmi s rizikem vzniku dyslektických 

obtíží. 
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8 Shrnutí podstatných poznatků z teoretického ukotvení 

V prvních kapitolách byl vymezen širší pohled na pojem pregramotnost. Pregramotnost byla 

nejprve teoreticky vymezena. Ve třetí kapitole bylo odkryto, jaké schopnosti a dovednosti si 

můžeme představit pod definicemi vymezujícími pregramotnost. Důraz byl kladen na 

kognitivní pojetí dílčích funkcí podílející se na zahájení osvojování čtení a psaní. Koncept 

dílčích funkcí byl vymezen pomocí konceptu klinické psycholožky Brigitte Sindelárové 

(Sindelárová, 2016). 

Dále byla krátce vymezena aktuální situace rozvoje předčtenářských dovedností a nejasností 

z tohoto konceptu vyplývající. Na nejasnosti ohledně rozvoje předčtenářských dovedností 

navazuje kapitola věnovaná vymezení klíčových předčtenářských dovedností 

v psycholingvistickém přístupu ke studiu gramotnosti.  

Na české prostředí již byl aplikován výzkum, ze kterého vycházejí klíčové předpoklady pro 

vývoj čtenářských dovedností (Caravolas et al., 2012). Stejně jako v anglickém jazyce, byla 

potvrzena prediktivní hodnota pro vývoj čtenářských dovedností u schopnosti znalosti 

písmen, rychlého automatického jmenování a fonematického povědomí. 

Ve výzkumech je často diskutovanou otázkou role krátkodobé slovní paměti v rámci 

prediktorů vývoje čtenářských dovedností. Některé výzkumy (Wagner & Torgessen, 1987) 

prediktivní roli krátkodobé slovní paměti obhajují, jiné (Vaessen et al., 2010; Ziegler et al., 

2010; Caravolas et al., 2012) ji popírají.  

Novou metodou pro zkoumání krátkodobé slovní paměti se ukazuje být metoda výzkumné 

rozlišení složek krátkodobé slovní paměti pro uchování pořadí slovního materiálu 

s minimalizací nároků fonologického zpracování, a pro samotný slovní materiál. 

Pokud se výzkumně rozliší krátkodobá slovní paměť na složku pro uchování pořadí 

prezentovaného slovního materiálu, krátkodobá slovní paměť „pro pořadí“ autorům vychází 

jako prediktivní proměnná vývoje čtenářských dovedností (Perez, Majerus, 2012; Binamé, 

Poncelet, 2016). 

Otázkou jsou testové metody užívané pro zhodnocení krátkodobé slovní paměti, ale také její 

vztahy k ostatním vymezeným klíčovým předpokladům osvojování čtení a psaní.  
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Na hledání vztahů mezi klíčovými předpoklady vývoje čtenářských dovedností a krátkodobé 

slovní paměti je zaměřena praktická část této práce. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

______________________________________________________________ 

 

9 Vymezení výzkumné otázky 

V předchozích kapitolách bylo vymezeno, jaké schopnosti a dovednosti můžeme řadit mezi 

předpoklady vývoje čtenářských dovedností. Dále bylo vymezeno, že s pomocí výzkumů lze 

odhalit klíčové předpoklady vývoje čtenářských dovedností, dle kterých je možné 

predikovat budoucí kvalitu čtenářského výkonu.  

Krátkodobá slovní paměť patří mezi jeden z pregramotnostních předpokladů. Za klíčový 

předpoklad vývoje čtenářských dovedností však některými výzkumy považována není 

(Caravolas et al., 2012; Vaessen et al., 2010; Ziegler et al., 2010).  

Z výzkumů není jasné, zdali je vliv krátkodobé slovní paměti na vývoj čtenářských 

dovedností redukovatelný na fonologické zpracování. Hledání souvislosti mezi klíčovými 

pregramotnostními předpoklady a krátkodobou slovní pamětí by mohlo napomoci 

k hlubšímu porozumění procesům krátkodobé slovní paměti a jejímu vlivu na vývoj 

čtenářských dovedností v předškolním věku. 

V návaznosti na teoretické ukotvení tedy volím výzkumnou otázku následovně: 

Jaká je vývojová souvislost mezi klíčovými pregramotnostními dovednostmi (fonematickým 

povědomím, znalostí písmen, rychlým automatickým jmenování) a krátkodobou slovní 

pamětí (měřenou dvěma druhy testů) u dětí v posledním ročníku mateřské školy?   

Výzkumná otázka je záměrně formulována široce, s cílem zjištění míry a intenzity vztahů 

krátkodobé slovní paměti s každým z klíčových indikátorů.  Míra a intenzita bude vyjádřena 

pomocí korelační analýzy. 

Některé studie vnímají vliv krátkodobé slovní paměti na vývoj čtenářských dovedností jako 

nerozlišitelný od fonematického povědomí (Smolík, Seidlová Málková, 2014). Na základě 

těchto tvrzení můžeme předpokládat, že největší nalezená souvislost by mohla být nalezena 

mezi krátkodobou slovní pamětí a fonematickým povědomím.  
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Nekonzistence výsledků výzkumů krátkodobé slovní paměti a jejího vlivu na vývoj 

čtenářských dovedností je spojována s testovými metodami sloužícími k jejímu měření. 

V praktické části své bakalářské práce využívám dva druhy testových nástrojů – jeden 

sestrojený pro měření její kapacity a druhy určený pro zachycení její fonologické složky. 
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10 Metodologie 

10.1 Design realizovaného výzkumu 

Za účelem zmapování pregramotnostních dovedností a krátkodobé paměti u dětí 

předškolního věku jsem pro svou bakalářskou práci realizovala výzkum ve dvou státních 

mateřských školkách Hlavního města Prahy. S žádostí o spolupráci byly osloveny dvě státní 

mateřské školy – Mateřská škola Revoluční a Mateřská škola Opletalova.  

Intervence s mateřskými školkami probíhaly bez problémů. Ředitelky jednotlivých 

mateřských škol jsem nejprve telefonicky kontaktovala s prosbou o realizaci výzkumu 

v jejich zařízeních. S ředitelkami mateřských škol jsem si poté domluvila osobní schůzku 

potřebnou pro poskytnutí informací o prováděném výzkumu. Po kladné odpovědi jsem 

ředitelkám škol zaslala e-mailem informační dopis a informovaný souhlas pro ředitele školy 

a pro rodiče (viz Přílohy). 

Výzkum probíhal individuálním zadáváním testů mapujících předpoklady rozvoje 

gramotnosti dle modelu Caravolas et al. 2012 (tedy fonematického povědomí, rychlého 

automatického jmenování a znalosti písmen) a také fonologické a krátkodobé slovní paměti. 

Zaškolení v administraci jednotlivých testů mi zprostředkovala vedoucí mé bakalářské práce 

doc. Seidlová Málková.  

Práce s dětmi probíhala v mateřských školách individuálně po domluvě s vyučujícími a 

ředitelkami škol. Zadávání testů nepřesáhlo u žádného dítěte více než 60 minut. Testy byly 

rozřazeny do dvou bloků, děti se tedy v odpovídání na jednotlivé testové úlohy vždy po 

dokončeném bloku střídaly.  

Výzkum v terénu probíhal v rozmezí března – června 2019.  
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10.2 Výzkumný vzorek 

10.2. 1 Konstrukce výzkumného vzorku 

Pro realizaci výzkumu byly hledány děti věku 5 – 6 let, tedy v posledním ročníku mateřské 

školy, bez uloženého odkladu povinné školní docházky. Ideálně tedy děti měly být narozeny 

v rozmezí září 2012 – června 2013. Toto věkové rozmezí bylo zvoleno s ohledem k rozvoji 

fonematického povědomí a možnosti zkoumat rozvoj znalosti písmen. Podle výzkumu 

z anglického prostředí (Anthony et al., 2007), by také kolem pátého roku dětí mohlo 

docházet k oddělení vývojových cest fonologického povědomí a krátkodobé paměti 

(Smolík, Seidlová Málková, 2014). 

Dalšími kritérii pro zařazení do výzkumu bylo, aby děti pocházely z monolingvního českého 

rodinného prostředí a doposud nebyly diagnostikovány s neurologickými a vývojovými 

obtížemi. Všechny tyto faktory by mohly ovlivnit výsledné skóry v jednotlivých úlohách. 

Děti v mateřských školách byly vyhledávány dle výše vymezených kritérií, která byla 

součástí informačního dopisu provázejícího informovaný souhlas pro rodiče i pro ředitele 

mateřských škol. Konstrukce informovaných souhlasů a informačního dopisu (viz Přílohy) 

probíhala pod vedením vedoucí mé bakalářské práce doc. Seidlové Málkové, tak, aby byly 

splněny požadavky etické komise (Oddělení vědy a výzkumu FHS, 2020).  

Původní plánovaný počet respondentů byl hledaný se záměrem mapování rizika dyslexie 

v předškolním věku. Původním záměrem bylo získat 40 – 60 účastníků výzkumu, ale již 

v informovaném souhlase pro ředitele mateřské školy je zmíněno, že budu vděčná za 

jakýkoliv počet získaných respondentů.  

Se žádostí o spolupráci byly osloveny dvě státní mateřské školy, vyskytující se v lokalitě 

Praha 1 – konkrétně Mateřská škola Revoluční a Mateřská škola Opletalova. Obě státní 

mateřské školy, jak Mateřská škola Revoluční, tak Mateřská škola Opletalova, mají děti 

v posledním ročníku rozřazeny do dvou malých tříd. Mateřská škola Revoluční je přitom 

svými kapacitními možnostmi větší než Mateřská škola Opletalova. 

V Mateřské škole Revoluční byl návrat informovaných souhlasů od rodičů stoprocentní, což 

umožnily především učitelky v jednotlivých třídách, kde byl výzkum prováděn. Samotné 

vyučující si po přečtení podmínek výzkumů vytipovali jednotlivé děti spadající do kritérií 
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informovaného souhlasu. Poté mi pomáhaly oslovit rodiče příchozí do mateřské školy. 

S rodiči jsem se v ranním čase, kdy vodily své děti do školy setkala a některé více 

informovala o výzkumu.  

V Mateřské škole Opletalově byl informovaný souhlas zajištěn plošně, informované 

souhlasy od rodičů tedy nebylo již nutné sbírat. Nevýhoda tohoto „volnějšího“ přístupu 

k dětem však spočívala v neohlídání přesného data narození jednotlivých dětí. Ve vzorku se 

vyskytly tři děti přesahující kritéria věkového rozmezí pro výzkumný soubor. Výsledky 

těchto dětí tedy musely být pro zpracování výsledných dat vyřazeny. 

Celkem byly testy mapující pregramotnostní dovednosti zadávány 23 dětem, z kterých spadá 

do výzkumných kritérií 19 dětí. Jedna dívka byla z výzkumného souboru vyřazena z důvodu 

bilingválního rodinného prostředí, tři další děti z důvodu překročení věkové hranice 

vymezené v informovaném souhlasu. 

Od původního výzkumného zahrnutí rizika dyslexie v předškolním věku bylo z důvodu 

malého vzorku upuštěno a výzkumným cílem práce se stalo především mapování souvislosti 

krátkodobé slovní paměti a prediktorů pregramotnostních dovedností. 
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10. 2. 2 Deskriptivní statistika participantů výzkumu 

Výzkumný vzorek tvoří 19 dětí, 11 chlapců a 8 dívek. Výzkumný vzorek Mateřské školy 

Revoluční tvoří 14 dětí a Mateřské školy Opletalovy 5 dětí. Průměrný věk celé skupiny dětí 

je 73.7 měsíců (s.o. 4.48). Nejnižší věkovou hodnotou je 66 měsíců, nejvyšší věkovou 

hodnotou je 80 měsíců (viz Tabulka 1).  

Jak je již zmíněno výše, děti, které mohly být zahrnuty do výzkumu měly být ideálně 

narozeny v rozmezí září 2012 – června 2013. Do výzkumu však mohou být zařazeny i děti, 

které nemají odklad povinné školní docházky, ale jsou narozené v červenci a srpnu. Ve 

výzkumném souboru jsou 3 děti narozené v srpnu 2013 a 1 dítě narozené v červenci 2013. 

 

Tabulka 1: Věkové rozložení výzkumného vzorku (v měsících). 
          

  N Minimum Maximum Průměr (s.o.) 

Celkový výzkumný vzorek  19     67         80   73.7 (4.48)  

 

 

 

 Graf 1: Histogram věkového rozložení dětí zařazených do výzkumu (v měsících). Osa x: věk v 

měsících, osa y: frekvence výskytu pozorovaných hodnot. 

 

Distribuce jednotlivých věkových hladin výzkumného vzorku je velmi dobrá, přibližuje se 

křivce normálního rozdělení (viz Graf 1). 
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10.3 Nástroje pro sběr dat 

Testové nástroje zachycují variabilitu výkonů ve výše vymezených pregramotnostních 

dovednostech -   fonematickém povědomí, rychlém automatickém jmenování a znalosti 

písmen. K úlohám zaměřeným na tyto tři gramotnostní prediktory navíc byly přidány dvě 

úlohy zachycující paměťové složky – konkrétně paměť fonologickou (zachycenou úlohami 

opakováním pseudoslov) a krátkodobou slovní paměť (zachycenou testem opakování slov). 

Kde to bylo možné, využívali jsme standardizované a v českém prostředí již využívané 

diagnostické nástroje.  

Za účelem zodpovězení otázky týkající se souvislosti krátkodobé paměti a 

pregramotnostních dovedností, byla pro účely bakalářské práce zapůjčena testová baterie 

MABEL (Multilingual Assessment Battery of Early Literacy (Caravolas et al., 2018; 

www.eldel-mabel.net). Z této testové baterie byly použity testy fonematického povědomí, 

rychlého automatického jmenování a test Rozpoznávání a psaní písmen. 

Dále mi pro účely bakalářské práce byl zapůjčen Orientační test opakování pseudoslov 

(Seidlová Málková in prep.) a test Paměti na slova (Eldel, 2009).  

Testové nástroje lze přehledně rozdělit do dvou kategorií navazující na účely zodpovězení 

mé výzkumné otázky. První skupinou testů jsou testy mapující pregramotnostní dovednosti 

a druhou testy zachycující dvě paměťové komponenty.  

 

10.3.1 Testové nástroje mapující prediktory gramotnosti 

Izolace hlásek v pseudoslovech (Caravolas et al., 2018) 

Pro posouzení úrovně fonematického povědomí byla použita úloha z testové baterie 

MABEL Izolace hlásek v pseudoslovech (Caravolas et al., 2018). Jedná se o úlohu, ve které 

je úkolem dítěte izolovat hlásku z neexistujícího slova, tedy slova, které nevyvolává žádné 

paměťové spojení se známými slovy, ale odpovídají zvukové skladbě českého jazyka. 

Hlásky se liší mírou fonologické složitosti (Caravolas et al., 2018). 

http://www.eldel-mabel.net/
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Mapování fonematického povědomí se v tomto testovém materiálu skládá ze dvou subtestů. 

V prvním subtestu je úkolem dítěte vydělit počáteční hlásku z pseudoslov, v druhém 

subtestu hlásku koncovou. 

Dítě v tomto testu žádáme o zopakování slyšeného slova a následnou izolaci požadované 

hlásky ve slově. Instruování testu obsahuje zácvičnou fázi, ve které dítě nejprve trénuje 

izolace hlásek se známými slovy.  

Oba testy obsahují 16 položek. Za správně provedenou izolaci hlásky a zopakování jsou 

dítěti přirazeny 2 body, stejně tak v případě, kdy dítě slovo špatně zopakuje, ale izoluje 

správnou hlásku v souladu se slovem v zadání. 1 bod je dítěti přiřazen, pokud slovo špatně 

opakuje, ale provede správnou izolaci ze špatně zopakovaného slova. 1 bod je také přiřazen, 

pokud dítě slovo vůbec nezopakuje a rovnou správně izoluje hlásku v souladu se slovem 

v zadání. V ostatních případech dítěti není přiřazen bod. Test může být ukončen, pokud dítě 

chybuje ve 4 po sobě následujících položkách jednoho bloku (tj. 8 položek). 

Rychlé automatické jmenování (Caravolas et al., 2018) 

Test MABEL (Caravolas et al., 2018) Rychlého automatického jmenování hodnotí rychlost 

jmenování vizuálně prezentovaných stimulů, které nevyžadují znalost alfabetických a 

numerických symbolů (Caravolas et al., 2018). 

Dítě má za úkol co nejrychleji pojmenovat jednotlivé obrázky, přitom měříme čas stopkami. 

Administrátor také zaznamenává počet chyb. Dítě je v tomto testu žádáno o co nejrychlejší 

pojmenování po sobě následujících obrázků.  

Test se skládá ze dvou částí s odlišným pořadím prezentovaných obrázků. Výsledný čas je 

průměrem obou časů. 

Rozpoznávání a psaní písmen (Caravolas et al., 2018) 

V testu Rozpoznávání písmen jsou dětem předkládány kartičky s písmeny. Karty se skládají 

z malých i velkých písmen české abecedy. Dítě má za úkol karty pojmenovat.  

Jak seznam velkých písmen, tak malých písmen obsahuje 34 položek. Za správně 

pojmenované písmeno (zkoumán byl pouze zvuk patřící k písmenu, nikoliv jeho název) jsou 

dítěti přiřazeny 2 body. Úloha je ukončena, pokud dítě nepojmenuje deset po sobě 

následujících karet. 
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Test psaní písmen probíhá formou diktátu. Dítě na prázdný papír zapisuje grafickou formou 

diktované hlásky formou písmena, která zná.  

Seznam písmen je složen ze 34 položek stejně jako test Rozpoznávání písmen. Za každé 

správně napsané písmeno dítě získává 1 bod. Test je opět ukončen po deseti nesplněných 

položkách. 

10.3.2 Testové nástroje zaměřené na paměťové komponenty 

Opakování pseudoslov (Seidlová Málková in prep.) 

Subtest Opakování pseudoslov je součástí připravované testové baterie pro posuzování 

čtenářských schopností školních dětí (TAČR 2018 – 2021, Katedra Psychologie PedF UK). 

Testový nástroj nebyl dosud publikovaný, v bakalářské práci použitý se souhlasem autorky 

doc. Seidlové Málkové.  

Test opakování pseudoslov je vytvořen pro měření fonologické paměti dítěte. Jednotlivé 

položky jsou tvořené pseudoslovy, která byla sestavena tak, aby nevyvolávala asociace se 

slovním lexikonem přístupným z dlouhodobé paměti.  

Dítě má v této úloze za úkol co nejpřesněji zopakovat slyšené slovo. Administrátor přepisuje 

doslovnou odpověď dítěte.  

 Úloha obsahuje 10 položek se vzrůstající délkou slov. Za každou správně zopakovanou 

položku testu je dítěti přiřazen 1 bod.  

Paměť na slova (Eldel, 2009)1 

Test Paměť na slova je vytvořen pro účely měření rozsahu krátkodobé paměti. Úkolem dítěte 

v této úloze je zopakovat slova ve stejném pořadí, v jakém byly administrovány. 

Test je sestaven z 6 sekvencí obsahující vždy 4 bloky slov.  První sekvence slov obsahuje 

bloky se dvěma slovy, následná sekvence je vždy o jedno slovo rozšířena. Za každý správně 

zopakovaný blok slov je dítěti přiřazen 1 bod.  

Dítě v daném bloku končí, pokud chybuje ve třech po sobě následujících blocích dané 

sekvence. 

 
1  Dosud nepublikovaný nástroj, pocházející z projektu ELDEL (www.eldel.eu). 
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10.4 Způsoby zpracování výzkumných dat 

Výzkumná data získána pro účely zpracování bakalářské práce tvoří výkony dětí zachycené 

jmenovanými testovými nástroji. Skóry dětí byly zaznamenávány do záznamového archu 

v průběhu testování. Standardizované skórování jednotlivých testů bylo výchozí pro 

následné vyhodnocení výsledků dětí. 

Výsledky zachycené testovými nástroji bylo nejprve nutné vyhodnotit. Testové baterie 

obsahují archy potřebné pro zaznamenávání skórů pro jednotlivé položky a poté celkové 

součty hodnot z celé sady položek daného testu.  

Poté co byly jednotlivé testy vyhodnoceny, musely být dále transformovány do elektronické 

podoby pro možné statické vyhodnocení. Pro tyto účely byla v programu Excel vytvořena 

datová matrice. Datová matrice obsahuje základní informace o jednotlivých účastnících 

výzkumů (jmenný kód, věk v měsících vzhledem k datumu testování, datum narození, 

pohlaví).  

Listy matrice jsou dále vypracovány jednotlivě pro každý test, zaznamenávající skóry dětí 

pro každou položku a celkové hrubé skóry. Nejprve byly tedy skóry v jednotlivých 

položkách testů a výsledné hrubé skóry přepsány do matrice Windows Excel.  

Po uspořádání dat v datové matrici programu Excel, byla následně zanalyzovaná data 

převedena do statistického programu Jamovi a IBM SPSS Statistics. 
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11 Výsledky 

Kapitola výsledky je rozdělena do dvou částí. V první části (Podkapitola 11.1) bude popsána 

deskriptivní statistika dosažených výkonů v jednotlivých zadávaných úlohách, za účelem 

popsání vývojového obrazu u všech komponent rozvíjející se gramotnosti. V druhé části 

(Podkapitola 11.2) je proveden analytický rozbor vztahů míry a intenzity mezi jednotlivými 

zkoumanými pregramotnostními dovednostmi.  

11.1 Popisná část 

V této podkapitole budou popsány distribuce výkonů v jednotlivých zadávaných úlohách. 

Rozložení výsledných hodnot u jednotlivých úloh je zobrazeno pomocí histogramů.  

Přehled výsledků všech hodnocených ukazatelů popisné statistiky poskytuje Tabulka 2.  

Tabulka 2: Deskriptivní statistika výkonů ve všech užitých testech. 

  N Průměr Medián Rozpětí 
Maximální 

výkon 

Opakování pseudoslov  19  3.84 (1.89) 4  1-8  10  

Paměť na slova  19  10.1 (3.03) 10  6-16  24  

Izolace hlásek v pseudoslovech  19  20.6  (8.67) 22  1-31  32  

Rychlé automatické jmenování  19  53.5 (11.6) 55  38-77  -  

Rozpoznávání písmen  19  29.1  (22.9) 24  0-65  68  

Psaní písmen  19  8.68 (9.29) 5  0-31  34  

 

Výsledky úloh měřící krátkodobou slovní paměť 

Fonologická paměť (test Opakování pseudoslov (Seidlová Málková in prep.)) 

Výsledky úlohy Opakování pseudoslov se pohybují v rozmezí 1 – 8 bodů. Výsledky dětí se 

nejčastěji pohybují blízko průměrné hodnoty (3, 84 bodů), na což poukazuje špičatost 

rozdělení výsledných hodnot. V rozmezí směrodatné odchylky skórovalo 15 dětí, tedy 79% 

výzkumného souboru. 

Pouze 2 děti (10,5%) dosahují výsledku pod hodnotou směrodatné odchylky. Tyto děti 

zopakovaly správně pouze 1 slovo.  
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Výsledku nad hodnotu směrodatné odchylky dosáhly také 2 děti, se 7 a 8 správně 

zopakovanými slovy.  

Z těchto dat vyplývá, že nejvíce dětí skóruje blízko průměrné hodnoty (79%). Odlehlé 

hodnoty tvoří pouze 21% výzkumného souboru. Úlohu Opakování pseudoslov tedy děti 

v posledním ročníku mateřské školy zvládají velmi dobře. Žádné dítě nemělo skóre 0, na 

druhou stranu se však žádné dítě nedostalo na úroveň 9 a 10 správně zopakovaných slov. 

 

Graf 2: Histogram rozložení výkonů v testu Opakování pseudoslov. Osa x: dosažené hrubé skóry v 

testu, osa y: frekvence výskytu hodnot. 

 

Kapacita krátkodobé slovní paměti (test Paměť na slova (Eldel, 2009) 

Výsledky testu Paměť na slova se pohybují v rozmezí 6 – 16 bodů, tedy správně 

zopakovaných bloků slov. Největší možné dosažení možné skóre je 24 bodů, které odpovídá 

kapacitě správného zopakování 6 slov. 

Největší počet výsledných hodnot tedy nacházíme blízko průměrné hodnoty (52,7%), která 

činí 10 bodů. Nejčastější dosaženou hodnotou je skóre 11 bodů. Této hodnoty dosáhly 4 děti 

(21,1%).  

Výsledky dětí v této úloze můžeme rozřadit do 3 skupin. Pod úrovní směrodatné odchylky 

skóruje 26,3% dětí, které představují nejslabší výkony v této úloze. V rozmezí směrodatné 

odchylky skóruje 52,7% dětí, které přestavují výkony průměrné a nad hodnotou směrodatné 

odchylky 21,1% dětí, které představují nejlepší dosažené výkony. 
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15,8% dětí skóruje v hodnotě 6 bodů, což je nejnižší dosažené skóre. V hodnotách pod 

průměrem se děti shodovaly častěji než v hodnotách nad průměrem, které jsou individuálně 

variabilní.  

Žádné dítě nepřesáhlo hranici 16 bodů. Kapacitně tedy nejvyšší výkon byl zvládnutí 

správného zopakování seznamu 5 slov. Do kapacitní úrovně 6 slov se nedostalo žádné dítě. 

 

Graf 3: Histogram rozložení výkonů v testu Paměť na slova. Osa x: dosažené hrubé skóry v testu, 

osa y: frekvence výskytu hodnot. 

 

Výsledky úloh gramotnostních indikátorů 

Izolace hlásek v pseudoslovech 

Výsledky testu Izolace hlásek v pseudoslovech jsou rozloženy od 1 – 31 bodů. Nejvyšší 

možný výsledek je 32 bodů.  

Z grafu zobrazující rozložení výsledných hodnot v této úloze je patrný vývojový zlom. 

Téměř polovina dětí (42,1%) dosahuje výsledků pod průměrem (20,63 bodu), 57,9% dětí 

dosahuje výsledků nad průměrem. 

Pouze 1 dítě dosáhlo nejnižšího výsledku (1 bod). V rozmezí 10 – 20 bodů skóruje 7 dětí 

(36,8%).  

Rozložení hodnot dále stoupá od 20 bodů se vzrůstajícím počtem dětí. V rozmezí 21 – 32 

bodů skóruje 11 dětí (57,9%). 
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Graf 4: Histogram rozložení výkonů v testu Izolace hlásek v pseudoslovech. Osa x: dosažené hrubé 

skóry v testu, osa y: frekvence výskytu hodnot. 

 

Výsledky testu Izolace hlásek v pseudoslovech byly sloučeny ze dvou testů – v první úloze 

mělo dítě za úkol izolovat první hlásku, v druhé úloze koncovou hlásku. Izolovat první 

hlásku bylo pro děti snazší, cože lze vidět z vyšší průměrné hodnoty u testu Izolace první 

hlásky v Tabulce 3. Vývojově děti nejprve zvládají izolovat první hlásku ve slově, následně 

až koncovou (Málková, 2015). 

Tabulka 3: Výsledky testů izolace hlásek v pseudoslovech. 

  N Průměr Medián Minimum Maximum 

Izolace první hlásky  19  23.5  24  2  32  

Izolace koncové hlásky  19  17.5  18  0  32  

 

Rozložení výsledných hodnot obou subtestů zobrazují Grafy 5 a 6.  

Grafy 5 a 6: Histogramy rozložení výkonů v testech Izolace hlásek v pseudoslovech – první a 

koncová hláska. Osa x: dosažené hrubé skóry v testu, osa y: frekvence výskytu hodnot. 
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Rychlé automatické jmenování 

Výsledky testu rychlého automatického jmenování se pohybují v rozmezí 38 – 77 vteřin. 

Čím menší výsledný čas je v tomto testu dosažen, tím je výsledná hodnota lepší.  

Bimodální rozdělení výsledných hodnot poukazuje na 2 časové vrcholy, ve kterých se děti 

nejčastěji shodovaly. Nejrychlejšího výsledku, tedy 38 vteřin dosáhly 4 děti (21% 

výzkumného souboru). Rozmezí 61 – 65 vteřin dosáhly také 4 děti.  

Pod hodnotou směrodatné odchylky skórují 3 děti (15,8%) s výkony 67, 68, a 77 vteřin.  

 

Graf 7: Histogram rozložení výkonů v testu Rychlého automatického jmenování. Osa x: dosažené 

hrubé skóry v testu, osa y: frekvence výskytu hodnot. 

 

 

Rozpoznávání písmen 

V testu Rozpoznávání písmen se výsledky pohybují v rozmezí 0-65 bodů. Zde je nutné 

poznamenat, že skóre je zdvojnásobeno – za správné rozpoznání písmene (malého či 

velkého) jsou přiřazeny 2 body. Největší možné dosažitelné skóre v této úloze je 68 bodů. 

Průměr počtu rozpoznání písmen 29,1. Směrodatná odchylka je 22,9 bodu, což odkazuje na 

velké rozptýlení výsledných hodnot.  

Z tvaru rozdělení Grafu 4 můžeme usuzovat na bimodální rozdělení výsledných hodnot. 

Z výsledků můžeme rozlišit dvě skupiny dětí – ty, která písmena zvládají rozpoznat již 
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v předškolním věku a ty, které úlohu ještě nezvládají (pod hodnotou průměru skóruje 52,6% 

dětí, nad hodnotou průměru skóruje 47,6% dětí). 

Pod hodnotou směrodatné odchylky skórují 3 děti (15,79%). Ve výzkumném souboru jsou 

2 děti (10,5%), které nerozpoznaly žádné písmeno velké i malé abecedy.  

Nad hodnotou směrodatné odchylky skórují 4 děti (21,1%). Tyto děti zvládly v posledním 

ročníku mateřské školy pojmenovat 28, 29 a 32 písmen abecedy. 

 

Graf 8: Histogram rozložení výkonů v testu Rozpoznávání písmen. Osa x: dosažené hrubé skóry v 

testu, osa y: frekvence výskytu hodnot. 

 

 

 

Psaní písmen 

Výsledky úlohy psaní písmen se pohybují v rozmezí 0 (neznalosti písmen) až 31 písmen. 

Největší možné dosažitelné skóre v této úloze je 34 bodů. 

Průměrným výsledkem je znalost 9 písmen abecedy. Více výsledků se vyskytuje pod 

hodnotou průměru (57,9%). 4 děti (21,1%) neuměly napsat žádné písmeno.  

2 děti (10,5%) znaly 11 písmen v řádu průměru. 

6 dětí (31,6%) dosahuje výsledků nad průměrem. Nad hodnotou směrodatné odchylky 

skórují 3 děti (15,8%), které zvládly v posledním ročníku mateřské školy napsat 31, 26 a 18 

písmen abecedy. 
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Graf 9: Histogram rozložení výkonů v testu Psaní písmen. Osa x: dosažené hrubé skóry v testu, osa 

y: frekvence výskytu hodnot. 
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11.2 Analytická část 

Pro účely zodpovězení této otázky byla ve statickém programu Jamovi vytvořena korelační 

matrice, zobrazující míry vztahu a intenzity jednotlivých měřených dovedností. 

V Tabulce 3 můžeme vidět souvislosti mezi všemi použitými testy, vyjádřené Pearsonovým 

r.  

Tabulka 4: Korelační matrice výsledků ve všech užitých testech. 
              

  
Opakování 

pseudoslov 

Paměť 

na slova  

Izolace hlásek v 

pseudoslovech 
RAN 

Rozpoznávání 

písmen 

Psaní 

písmen 

Opakování 

pseudoslov 
 —                 

Paměť na slova   0.361  —              

Izolace hlásek v 

pseudoslovech 
 0.270  0.329  —           

RAN  -0.082  -0.012  -0.196  —        

Rozpoznávání 

písmen 
 0.479 * 0.195  0.516 * 

-

0.426 
 —     

Psaní písmen  0.089  0.088  0.500 * 
-

0.392 
 0.782 *** —  

Statisticky významné hodnoty na hladinách: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001; RAN = rychlé automatické jmenování 

(záporné korelace z důvodu opačného skórování testu) 

Největší souvislost zaznamenáváme mezi testy Rozpoznávání a Psaní písmen (r = 0.782, p 

< 0.001). Souvislost je zřejmá také mezi fonematickým povědomím a rozpoznáváním 

písmen (r = 0.516, p < 0.05) i psaním písmen (r = 0.500, p < 0.05). Tato souvislost je 

důkazem společného rozvoje fonematického povědomí a znalosti písmen. Jak uvádí Smolík, 

Seidlová Málková (2014): „Obě dovednosti se vývojově propojují a postupně dítě vybaví 

jakýmsi „fonologickým lešením“. (Smolík, Seidlová Málková, 2014, s. 135. - 136). 

Rychlé automatické jmenování z výsledku korelační analýzy vychází jako nesouvisející 

faktor s dalšími klíčovými pregramotnostními dovednostmi, což je v souladu s vymezeními 

v Podkapitole 5.4 Souvislost fonologického povědomí a krátkodobé slovní paměti (s. 28 – 
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29). Korelace rychlého automatického jmenování jsou záporné z důvodu obráceného 

skórování testu (čím lepší výsledek, tím menší skóre). 

Výsledky testů zaměřených na paměťové komponenty (Opakování pseudoslov a Paměť na 

slova) spolu statistiky významně nesouvisí. Nalezená souvislost těchto dvou paměťových 

úloh (r = 0.361, p = 0.129) odkazuje na fakt, že tyto dva testy měří dva odlišné paměťové 

procesy. Test Opakování pseudoslov měří fonologickou paměť (tedy fonologickou složku 

krátkodobé slovní paměti), test Paměť na slova měří kapacitu krátkodobé slovní paměti.  

Výsledky odpovídající na mou výzkumnou otázkou budou analyzovány zvlášť pro 

fonologickou paměť a zvlášť pro kapacitu krátkodobé slovní paměti. 

Výzkumná otázka bakalářské práce zní:  

Jaká je vývojová souvislost mezi klíčovými pregramotnostními dovednostmi (fonematickým 

povědomím, znalostí písmen a rychlým automatickým jmenování) a krátkodobou slovní 

pamětí (měřenou dvěma druhy testů) u dětí v posledním ročníku mateřské školy? 

Vývojová souvislost mezi fonologickou pamětí a klíčovými pregramotnostními 

dovednostmi 

Statisticky významná souvislost mezi fonologickou pamětí a klíčovými pregramotnostními 

dovednostmi byla nalezena u dovednosti rozpoznávání písmen (r = 0.479, p < 0.001).  Tyto 

výsledky poukazují na společnou vývojovou souvislost těchto dvou dovedností v posledních 

ročníku mateřské školy.  

Následné nalezené souvislosti již nejsou statistiky významné. Z těchto výsledků je největší 

souvislost nalezena u fonematického povědomí (r = 0.270, p = 0.263). Malou souvislost 

nalézáme u dovednosti psaní písmen (r = 0.089, p = 0.718) a také u rychlého automatického 

jmenování (r = -0.082, p = 0.738). 
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Vývojová souvislost mezi kapacitou krátkodobé slovní paměti a klíčovými 

pregramotnostními dovednostmi 

Kapacita krátkodobé slovní paměti statisticky významně nesouvisí s žádným 

s gramotnostních indikátorů. Největší korelační vztah je nalezen u fonematického povědomí 

(r = 0.329, p = 0.169), následně u rozpoznávání písmen (r = 0.195, p = 0.424). 

Malá souvislost byla shodně jako u fonologické paměti nalezena s psaním písmen (r = 0.088, 

p = 0.720). Psaní písmen dle výsledků více souvisí s úlohami zaměřenými na fonologii než 

na paměťové komponenty. Tuto souvislost dobře vysvětluje teorie fonologického deficitu u 

jedinců s dyslexií, odkazující na provázanost fonologického a ortografického subsystému 

(Smolík, Seidlová Málková, 2014). 

Téměř žádná souvislost nebyla nalezena mezi kapacitou krátkodobé slovní paměti a rychlým 

automatickým jmenováním (r = -0.012, p = 0.960). Rychlé automatické jmenování vychází 

z výsledků této korelační analýzy jako faktor nesouvisející ani s jednou paměťovou úlohou. 
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12 Diskuze výsledků výzkumu 

Krátkodobá slovní paměť byla v tomto výzkumu měřena pomocí dvou testů – testu Paměť 

na slova (Seidlová Málková, in prep.), zachycujícího kapacitu krátkodobé slovní paměti a 

testu Opakování pseudoslov (Eldel, 2009) zachycujícího její fonologickou složku. 

Shodně jako ve studii Caravolas et al. z roku 2012 byla mezi klíčovými pregramotnostními 

dovednostmi a kapacitou krátkodobé slovní paměti nalezena největší souvislost u 

fonematického povědomí. Nejmenší vztah nalézáme mezi kapacitou krátkodobou slovní 

pamětí a rychlým automatickým jmenováním, také shodně jako ve studii Caravolas et al. 

z roku 2012 (viz Podkapitola 4.1, s. 19). 

Ve studii Caravolas et al., z roku 2012, nevycházela kapacita krátkodobé slovní paměti, 

měřena testem slovního rozsahu, jako jeden z klíčových gramotnostních indikátorů. Výzkum 

této bakalářské práce poukazuje na kapacitu krátkodobé slovní paměti jako nesouvisející 

faktor s vývojem klíčových pregramotnostních dovedností.  

Některé výzkumy (Haarmann, Davellar, Usher, 2003) dávají do souvislosti kapacitu 

krátkodobé slovní paměti, měřenou testem slovního rozsahu, se schopností porozumění 

čtenému, tedy až s pozdějším stádiem vývoje čtenářských dovedností. 

S fonologickou pamětí (měřenou testem opakování pseudoslov) nejvíce souvisí dovednost 

rozpoznávat písmena. Tato souvislost je nezávislá na fonematickém povědomí, které 

s dovedností rozpoznávat písmena vývojově souvisí (Smolík, Seidlová Málková, 2014). 

Tento výsledek je překvapivým zjištěním, které poukazuje na možný vliv výkonu 

fonologické paměti na učení se písmen. 

Efekt výkonu fonologické paměti na učení se písmen byl zaznamenán v longitudinální studii 

de Jonga a Olsona (2004). Autoři této studie (de Jong & Olson, 2004) zadávali 77 dětem 

testy měřící fonologickou paměť, rychlé automatické jmenování, kapacitu krátkodobé slovní 

paměti a znalost písmen ve věku 4 let a následně o 2 roky později. Výkon fonologické paměti 

se ukázal jako prediktor znalosti písmen o 2 roky později (de Jong & Olson, 2004). 
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Limitací výzkumu této bakalářské práce je malý výzkumný vzorek (N=19). Je třeba dalších 

výzkumů, které by lépe vysvětlovaly vývojovou souvislost mezi fonologickou pamětí a 

znalostí písmen a obecně také více dalších výzkumů, které budou zkoumat paměťové 

mechanismy podílející se na vývoji čtenářských dovedností. 

Dle Wagnera a Torgessena (1987) je úkolem začínajících čtenářů: 

a) Dekódovat vizuálně prezentovaná písmena (viz Podkapitola 4.2.3, s. 22) 

b) Uložit zvuky patřící písmenům do dočasného úložiště 

c) V dočasném úložišti zvuky spojit do slov (Wagner & Torgessen, 1987) 

Krátkodobá slovní paměť v mnoha výzkumech nevychází jako jeden z klíčových 

předpokladů vývoje čtenářských dovedností. Jako významný prediktor budoucího 

čtenářského výkonu se z nových studií (Perez, Majerus, 2012; Binamé, Poncelet, 

2016) ukazuje krátkodobá slovní paměť „pro pořadí“ (viz Podkapitola 6.3, s. 32), která 

účinkuje v bodech b) a c) (Wagner, Torgessen, 1987). Tato paměťová komponenta 

umožňuje spojení a uložení zvuků v daném pořadí. Ze závěrů těchto studií (Perez, Majerus, 

2012; Binamé, Poncelet, 2016) lze usuzovat na paměťové mechanismy, které se na vývoji 

čtenářských dovedností podílí.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo odhalení souvislosti mezi klíčovými pregramotnostními 

dovednostmi (dle modelu Caravolas et al., 2012) a krátkodobou slovní pamětí. Hledání této 

souvislosti by mohlo napomoci lépe porozumět procesům krátkodobé slovní paměti, 

podílející se na vývoji čtenářských dovedností. 

V teoretické části této bakalářské práce byly popsány předpoklady vývoje čtenářských 

dovedností a také ty, které můžeme řadit mezi klíčové. Těmito klíčovými pregramotnostními 

dovednostmi jsou fonematické povědomí, rychlé automatické jmenování a znalost písmen 

(Caravolas et al., 2012). Screening těchto dovedností v předškolním věku dokáže 

s předstihem předpovědět variabilitu budoucího čtenářského výkonu. 

Praktická část této práce byla soustředěna na hledání souvislosti mezi klíčovými 

pregramotnostními dovednostmi a krátkodobou slovní pamětí, měřenou dvěma druhy testů 

– zachycující její fonologickou složku a její kapacitu. 

Z výzkumu této bakalářské práce vyplývá, že fonologická paměť u dětí v posledním ročníku 

mateřské školy statisticky významně souvisí s rozpoznáváním písmen. Fonologická paměť 

má dle výzkumu (de Jong, Olson, 2004) vliv na učení se písmen. To by znamenalo, že 

screening fonologické paměti v předškolním věku by mohl s předstihem říci, jak 

rozpoznávání písmen dítěti půjde. 

Test kapacity krátkodobé slovní paměti s klíčovými pregramotnostními dovednostmi ve 

výzkumu této bakalářské práce statisticky významně nesouvisí. Je stále otázkou, jak se 

krátkodobá slovní paměť podílí na vývoji čtenářských dovedností.  

Nové metody zkoumání krátkodobé slovní paměti by její vliv na vývoj čtenářských 

dovedností mohly pomoci odhalit. Zahraniční studie (Majerus, Poncelet, 2012; Biname, 

Poncelet, 2016) využívají k zachycení krátkodobé slovní paměti v předškolním věku novou 

testovou metodu, která je soustředěna na paměťové mechanismy umožňující zapamatování 

si slovních informací v určitém pořadí. S využitím této testovém metody, považují autoři 

krátkodobou slovní paměť za jeden z indikátorů budoucího čtenářského výkonu. 

Výsledky této bakalářské práce poukazují na roli krátkodobé slovní paměti ve vývoji 

čtenářských dovedností. Pochopení mechanismů krátkodobé slovní paměti v předškolním 
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věku a výzkum nových metod jejího měření představuje podnětnou oblast budoucího 

výzkumu. Výzkumu, jehož výsledky by mohly mít velký přínos pro rozvoj předškolních 

dětí.  
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Příloha 1 

 

Pedagogická fakulta 

Univerzita Karlova v Praze 

„Prosba o spolupráci při realizaci bakalářské práce Struktura 

pregramotnostních dovedností s přihlédnutím k riziku dyslexie“ 

  
Studentka Pedf UK: Michaela Králová                      Vedoucí práce: Doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková 

Ph.D. 

Tel.: 737 607 247                                                       Pedagogická fakulta UK v Praze 

Email: michaela.kralova2@student.pedf.cuni.cz       Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

                                                                                    Tel.: 775 114 335 

                                                                                    Email: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz  

 

Mateřská škola: ……………………………………………………………………  

……………………………………………………………………  

K rukám paní ředitelky: …………………………………………  

V Praze dne: ………………………  

 

Vážená paní ředitelko, 

jmenuji se Michaela Králová a studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

Dovoluji si Vás požádat o spolupráci při realizaci bakalářské práce na téma Struktura 

pregramotnostních dovedností s přihlédnutím k riziku dyslexie. Práci realizuji pod odborným 

vedením vedoucí mé bakalářské práce doc. Gabriely Seidlové Málkové. 

Cílem mé práce je rozbor pregramotnostních dovedností a jejich možných deficitů, které lze nalézt 

již v předškolním věku. Jedná se o screeningovou diagnostiku gramotnostních předpokladů. 

Dovednosti budou vyhodnocovány s přihlédnutím k riziku možného vzniku dyslektických obtíží. 

Pro realizaci výzkumu hledám ve Vaší školce děti ve věku 5 – 6 let, bez uloženého odkladu povinné 

školní docházky. Ideálně by tedy děti měly být narozeny v rozmezí září 2012 – června 2013. 

Pro zpracování bakalářské práce hledám děti z monolingvního českého rodinného prostředí, které 

nejsou doposud diagnostikovány s neurologickými a vývojovými obtížemi.  
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Pro uvedený výzkumný projekt potřebuji 40 – 60 dětí, ale budu vděčná za jakýkoliv počet získaných 

informovaných souhlasů. 

Úlohy, které dětem budu zadávat mají herní charakter a jsou připravené tak, aby umožňovaly 

zmapování raných jazykových a gramotnostních schopností. Postup práce s dětmi konzultuji 

s vedoucí své bakalářské práce doc. PhDr. Gabrielou Seidlovou Málkovou Ph.D.  

Pro práci s dětmi ve Vaší škole potřebuji místnost, kde bych s každým dítětem mohla nerušeně 

pracovat. Je mou největší snahou, aby odpovídání na úlohy bylo pro děti zábavné a příjemné. Práce 

s každým dítětem trvá cca jednu hodinu, zpravidla ale trvá kratší dobu. Setkání s dítětem bude 

rozděleno do dvou samostatných úseků. Samozřejmě se přizpůsobím jakýmkoliv Vašim 

požadavkům, časovým možnostem a Vašemu vzdělávacímu programu. Sběr dat bych ráda 

uskutečnila v období února – dubna 2019. 

Ráda bych Vás ujistila, že výsledky mé práce slouží pouze k účelu zpracování bakalářské práce. 

Každé dítě zařazené do výzkumu vystupuje v rámci zpracování výzkumných dat pod přiřazeným 

jmenným kódem, výkony jednotlivých dětí tak nejsou spojovány s citlivými údaji jako je například 

plné jméno dítěte. V rámci získávání informovaných souhlasů od rodičů ovšem budu zjišťovat 

informace o datu narození jednotlivých dětí. Dokument informovaného souhlasu je uchováván 

odděleně od datových údajů z administrace testových úloh v zamykatelném archivu na katedře 

psychologie Pedf UK. Každé dítě může samozřejmě vyjádřit nesouhlas se mnou pracovat ve směru 

získávání údajů o jeho jazykových a gramotnostních schopnostech. Vůli dítěte budu samozřejmě 

respektovat. 

Pedagogická fakulta UK má zkušenost s realizací výzkumu v mateřských školách a jiných školských 

zařízeních a řídí se aktuálními pravidly pro uplatnění etických principů ve výzkumu. Údaje 

poskytnuté v rámci informovaných souhlasů jsou proto zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného 

nařízení O ochraně osobních údajů („GDPR“). Do záznamových archů s výsledky konkrétního dítěte 

mohou nahlížet pouze zákonní zástupci dítěte. Zaměstnanci mateřské školy mohou tyto informace 

získat pouze na základě písemného souhlasu zákonných zástupců dítěte. 

V případě zájmu o další informace týkající se realizace výzkumu se na mne samozřejmě můžete 

obrátit prostřednictvím e-mailu (michaela.kralova2@student.pedf.cuni.cz) nebo na tel. 737 607 247, 

případně se můžete také obracet na garantku mého výzkumu doc. Seidlovou Málkovou.  

 

Předem moc děkuji za Váš čas a ochotu. Srdečně si vážím možnosti spolupráce s Vaším zařízením.  

 

 

 studentka Pedf UK                                                           Michaela Králová 

 

 

 

vedoucí bakalářské práce                                                 doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 
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SOUHLAS ředitele mateřské školy s realizací výzkumu pro potřeby 

bakalářské práce studentky PedF UK  

 

Prosím, parafujte 

 

Dávám tímto souhlas se sběrem dat pro bakalářskou práci studentky Pedagogické fakulty 

UK Michaely Králové na půdě naší mateřské školy.         

 

 

Jsem si vědom/a toho, že etické principy realizace výzkumu ve školských zařízeních 

nedovolují poskytovat informace o výsledcích testování dětí bez souhlasu jejich 

zákonných zástupců.          

 

 

Souhlasím s tím, že v průběhu práce s dětmi bude pořizována zvuková nahrávka,  

která bude sloužit výhradně pro účely zpracování výzkumných dat pro bakalářskou práci  

M. Králové a nebude předávána třetím osobám.  

 

 

Název a adresa mateřské školy: 

…………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jméno a příjmení ředitelky/ředitele mateřské školy: 

…………………………………………………………………………………………... 

Kontaktní e – mail/telefon : …………………………………………………………….. 

 

 

Datum:……………………………Podpis………………………………………………. 
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Příloha 2 

 

Prosba o spolupráci při realizaci bakalářské práce Struktura pregramotnostních 

dovedností s přihlédnutím k riziku dyslexie 

  
Studentka PedF UK: Michaela Králová                 Vedoucí práce: Doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková Ph.D. 

Tel.: 737 607 247                                                                                                  Pedagogická fakulta UK v Praze 

Email: michaela.kralova2@student.pedf.cuni.cz                                                                       Katedra psychologie  

                                                                                                                                  Myslíkova 7, 116 39 Praha 1 

                                                                                                                                  Tel.: 775 114 335 

                                                                                                                 Email: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz  

 

 

Vážení rodiče,    

jmenuji se Michaela Králová a studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

Dovoluji si Vás požádat o spolupráci při realizaci mé bakalářské práce na téma Struktura 

pregramotnostních dovedností s přihlédnutím k riziku dyslexie. Prosím Vás konkrétně o Váš 

informovaný souhlas se zařazením Vašeho dítěte do výzkumu k této bakalářské práci. Práci realizuji 

pod odborným vedením vedoucí mé bakalářské práce doc. Gabriely Seidlové Málkové.  

Pokud vyjádříte souhlas se zařazením Vašeho dítěte do výzkumu, s dítětem budu spolupracovat 

individuálně v prostorách mateřské školy, kam Vaše dítě dochází, a to po dohodě s personálem 

mateřské školy. Dětem zadávám herně laděné úlohy, které zjišťují velmi rané schopnosti související 

s rozvojem čtení. S Vaším dítětem budu pracovat celkově cca jednu hodinu ve dvou oddělených 

setkáních. Při práci s dětmi zohledňuji přání a potřeby jednotlivých dětí a zároveň respektuji obvyklý 

vzdělávací program mateřské školy a snažím se jej se svou prací vhodně propojit. Každé dítě může 

samozřejmě vyjádřit nesouhlas se mnou pracovat ve směru získávání údajů o jeho jazykových a 

gramotnostních schopnostech. Vůli dítěte budu samozřejmě respektovat. Je mou největší snahou, 

aby odpovídání na úlohy bylo pro děti zábavné a příjemné. 

Ráda bych Vás ujistila, že výsledky mé práce slouží pouze k účelu zpracování bakalářské práce. 

Každé dítě zařazené do výzkumu vystupuje v rámci zpracování výzkumných dat pod přiřazeným 

jmenným kódem, výkony jednotlivých dětí tak nejsou spojovány s citlivými údaji, jako je například 

plné jméno dítěte. V rámci informovaného souhlasu Vás prosím o uvedení data narození Vašeho 

dítěte, což mi umožňuje získané výsledky dobře vyhodnotit. Dokument informovaného souhlasu je 

uchováván odděleně od datových údajů z administrace testových úloh v zamykatelném archivu na 

katedře psychologie Pedagogické fakulty UK.  
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Pedagogická fakulta UK má zkušenost s realizací výzkumu v mateřských školách a jiných školských 

zařízeních a řídí se aktuálními pravidly pro uplatnění etických principů ve výzkumu. Údaje 

poskytnuté v rámci informovaných souhlasů jsou proto zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného 

nařízení O ochraně osobních údajů („GDPR“).   

Odpovědi Vašeho dítěte z testových úloh písemně zaznamenávám do k tomu určených záznamových 

archů a na diktafon. Hlasové nahrávky budou uloženy v heslovaných souborech a nebudou umístěny 

na žádných internetových ani jinak přístupných serverech. Do záznamových archů s výsledky 

konkrétního dítěte mohou nahlížet pouze zákonní zástupci dítěte. Zaměstnanci mateřské školy 

mohou tyto informace získat pouze na základě písemného souhlasu zákonných zástupců dítěte.  

V případě zájmu o další informace týkající se realizace výzkumu se na mne samozřejmě můžete 

obrátit prostřednictvím e-mailu (michaela.kralova2@student.pedf.cuni.cz) nebo na tel. 737 607 247, 

případně se můžete také obracet na garantku mého výzkumu doc. Seidlovou Málkovou.  

 

Předem moc děkuji za Vaši ochotu při spolupráci. Srdečně si vážím Vaší pomoci při realizaci mé 

bakalářské práce.  

 

 

studentka                                                                      Michaela Králová 

 

 

  

vedoucí bakalářské práce                                            doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS zákonného zástupce dítěte 

 
 

 

Prosím, parafujte 

 

Dávám tímto souhlas se zařazením svého dítěte do výzkumu pro potřeby bakalářské práce 

studentky Michaely Králové na Pedagogické fakulty UK – 

Struktura Pregramotnostních dovedností s přihlédnutím k riziku dyslexie.  

 

Souhlasím s tím, že v průběhu práce s mým dítětem bude pořizována zvuková nahrávka,  

která slouží výhradně pro účely bakalářské práce a nebude předávána třetím osobám,  

stejně jako ostatní výsledky šetření s dítětem.          

 

 

Pokud se ve Vaší rodině mluví jiným než českým jazykem, prosím, uveďte kterým: 

 

………………………………………………………………………………..……… 

 

 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………...   

 

Datum narození dítěte: ……………………………………………………………….           

 

Jméno a příjmení rodiče/zákonného zástupce dítěte: ………………………………… 

  

Podpis zákonného zástupce dítěte…………………………………………………..... 

 

 


