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1 Úvod 
 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit předběžnou studii pro stanovení českých 

norem k testu rychlého jmenování. Test rychlého jmenování je diagnostický nástroj 

využívaný v různých zemích světa k včasné diagnostice čtenářských dovedností, respektive 

dovedností, které s rozvojem čtení souvisejí. Tento test hodnotí pohotovost kognitivních 

funkcí dítěte v oblasti propojování symbolu a jeho označení. Z dosavadních výzkumů 

vyplývá, že test rychlého jmenování je nástrojem, který umožňuje relativně časně 

diagnostikovat budoucí obtíže v oblasti čtení a psaní.  

Anglický název testu rychlého jmenování zní: „rapid automatized naming“. 

Z prvních písmen anglického názvu je odvozena zkratka „RAN“, jež se pro označení 

tohoto testu ve světové literatuře běžně využívá. Vzhledem k tomu, že v České republice je 

studium týkající se otázky testu rychlého jmenování ještě na samém začátku a že je zde 

tento test zatím využíván jen pro výzkumné účely, česká vědecká obec prozatím anglické 

zkratky „RAN“ rovněž běžně využívá. Je však možné, že po bližším prozkoumání této 

problematiky a po stanovení českých norem zakotví v českém prostředí pro test rychlého 

jmenování i nová česká zkratka, např. „TRJ“. 

Výzkumné šetření prováděné v rámci této bakalářské práce je evaluací dosud 

používaných podob testu rychlého jmenování. Jedná se o kvantitativní výzkum, konkrétně 

o empirický výzkum v reálném terénu doplněný o kvalitativní popisy práce s testem. 

Bakalářská práce má dvě roviny. První rovinou je rovina popisná, jejímž účelem je test 

rychlého jmenování podrobně popsat, podrobně popsat postup zadávání a plnění tohoto 

testu a zároveň podrobně popsat proces hodnocení tohoto testu. Druhou rovinou je rovina 

empirická, jež se opírá o vlastní výzkumné šetření a výsledky vzešlé z tohoto výzkumného 

šetření a odpovídá na předem stanovené hypotézy. 

Podrobnější a důkladnější obeznámenost s testem rychlého jmenování a vytvoření 

českých norem k tomuto testu může otevřít možnosti publikace a širší distribuce testu 

rychlého jmenování v českém prostředí a může tak napomoci k využívání tohoto testu i 

širší, nevědeckou veřejností. 
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2 Cíle výzkumu 
 

Účelem této bakalářské práce je zrealizovat výzkumné šetření pomocí třech typů testu 

rychlého jmenování v českém prostředí. Konkrétně se jedná o následující typy testu 

rychlého jmenování: a) RAN – obrázky, b) RAN – barvy a c) RAN – čísla1.  

Hlavním cílem tohoto výzkumného šetření je podrobně popsat jednotlivé typy testu 

rychlého jmenování, podrobně popsat postup zadávání a plnění testu rychlého jmenování a 

podrobně popsat způsob hodnocení testu rychlého jmenování. 

Dalším cílem je podrobně popsat výsledky vzešlé z tohoto výzkumného šetření, 

respektive popsat výkony testovaných dětí v daném věkovém rozmezí2. Na dovednost 

rychlého jmenování usuzujeme na základě rychlosti a přesnosti, s jakou dítě dekóduje 

jednotlivé po sobě jdoucí položky (obrázky, barvy, čísla) testu, proto se zaměříme zejména 

na průměrné časy a průměrné počty chyb, jež v jednotlivých typech testu rychlého 

jmenování (RAN – obrázky, RAN – barvy, RAN – čísla) dosáhl určitý soubor testovaných 

dětí (děti ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně, děti ve věkovém rozmezí od 54 

do 60 měsíců včetně a děti ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců včetně). 

Dalším cílem této práce je zhodnotit, zda je možné všechny tři typy testu rychlého 

jmenování (RAN – obrázky, RAN – barvy, RAN – čísla) využívat v českém prostředí jako 

diagnostické nástroje vhodné k predikci budoucích čtenářských dovedností u dětí  

v předškolním věku. Jednotlivé typy testu rychlého jmenování budeme hodnotit z hlediska 

věku testovaných dětí, přesněji řečeno budeme hodnotit, zda jsou děti ve věkovém rozmezí 

od 54 do 66 měsíců včetně jednotlivé typy testu rychlého jmenování schopné plnit. 

V rámci našeho výzkumného šetření pracujeme u každého typu testu vždy s jeho 

dvěma variantami a vycházíme z předpokladu, že rozdíly mezi výsledky (tzn. mezi 

průměrnými časy a průměrnými počty chyb), jichž soubor testovaných dětí dosáhne ve 

variantě 1, a výsledky, jichž soubor testovaných dětí dosáhne ve variantě 2 u jednotlivých 

typů testu rychlého jmenování, nejsou statisticky významné. Z toho pak následně vyplývá, 

že plnění daného typu testu není pro soubor testovaných dětí problematické. Považujeme 

však rovněž za důležité výše zmíněný předpoklad ověřit. 

                                                 
1 Podrobný popis těchto třech typů testu rychlého jmenování viz. kapitola 4.5 – Popis výzkumného nástroje. 
2 Podrobný popis a rozdělení testovaného souboru viz. kapitola 4.4 – Popis testovaného souboru. 
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2.1 Stanovené hypotézy 
 

Jedním z cílů této práce je zjistit, zda je v českém prostředí možné využívat jako 

diagnostického nástroje vhodného k predikci budoucích čtenářských dovedností 

předškolních dětí testu RAN – obrázky, testu RAN – barvy či testu RAN – čísla, a nebo 

zda je možné využívat všech třech těchto testů. Předpokládáme, že většina děti ve 

věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně nebude schopna splnit test RAN – čísla, 

neboť většina dětí tohoto věku čísla ještě nezná a nedokáže je pojmenovat. Z tohoto 

předpokladu vychází hypotéza H1. 

 

H1: Většina českých dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně je 

schopna plnit test RAN – obrázky a test RAN – barvy, nikoliv však test  

RAN – čísla.  

 

Klademe si rovněž otázku, jak porozumět povaze dovednosti rychlého jmenování. Vyvíjí 

se tato schopnost plynule či „skokem“? Na plynulý vývoj by ukazovalo, kdyby tato 

schopnost „rostla společně s dítětem“, na vývoj „skokem“ by pak ukazovalo, kdyby se 

výrazné posuny v kvalitě této schopnosti objevovaly po delších časových periodách (kdyby 

se například výrazná změna v kvalitě této schopnosti projevila až s nástupem základní 

školní docházky). Předpokládáme, že se schopnost rychlého jmenování vyvíjí plynule 

(například jako schopnost fonematického uvědomování), a tudíž předpokládáme, že si 

starší děti (děti ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců včetně) povedou v testech 

rychlého jmenování lépe než děti mladší (děti ve věkovém rozmezí od 54 do 60 měsíců 

včetně). Z tohoto předpokladu vychází hypotéza H2. 

 

H2: České děti ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců včetně dosáhnou v testu 

RAN – obrázky a v testu RAN – barvy lepších výsledků, tzn. dosáhnou rychlejšího 

průměrného času a průměrně menšího počtu chyb, než české děti ve věkovém 

rozmezí od 54 do 60 měsíců včetně. 
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3 Test rychlého jmenování 
 

Původ a historie testu rychlého jmenování (RAN) sahá až do 19. století, kdy se zájem 

vědců obracel ke klasickému studiu fungování mozku (Denckla & Cutting, 1999). Později 

se test rychlého jmenování objevoval v souvislosti s výzkumy zabývajícími se zkoumáním 

dětí majících potíže se čtením a dětí bez potíží se čtením (normálních čtenářů). Základní 

rychlost rychlého jmenování (verbální reakce na vizuální podnět) byla odvozena 

prostřednictvím testu zaměřeného na rychlé jmenování barev, který byl vyvinut již před 

více než 50 lety a který se zpočátku využíval při sledování pacientů, jež se uzdravovali 

z mozkového zranění (Denckla & Cutting, 1999). Na schopnost rychlého jmenování se ve 

své práci z oblasti behaviorální neurologie zaměřil doktor Norman Geschwind (1965) a 

tuto schopnost dále zkoumala doktorka Martha Bridge Dencklaová (1972) a poté 

Dencklaová společně s Ritou Rudelovou (1974, 1976a, 1976b, in Wolf & Bowers, 2000). 

Dencklaová a Rudelová vytvořily a využívaly několik testů, jež nazývaly testy rychlého 

jmenování (z anglického „Rapid Automatized Naming“ tests). Tyto první prototypy testů 

rychlého jmenování (stejně jako ty dnešní) spočívaly na principu rychlého jmenování 

dobře známých věcí, tedy na jmenování obrázků, barev, písmen či čísel.  

Studie, ve kterých se test rychlého jmenování využíval, došly ke shodnému závěru: 

dyslektičtí čtenáři potřebují na splnění testu rychlého jmenování více času než stejně staré 

děti, jež se čtením žádné problémy nemají, a to i přesto, že principem testu rychlého 

jmenování je jmenování (čtení) jen asi pěti základních a stále se opakujících položek 

(Wolf, 1986; in Snowling, 2001). Pat Bowersová  a Maryanne Wolfová studovaly způsob, 

jak odhalit ty děti, u kterých se později objevují potíže s plynulostí čtení ještě před tím, než 

se tyto děti vůbec začnou učit číst (Wolf & Bowers, 1999). Plynulost čtení se někdy 

definuje jako: „rychlost a přesnost ústního čtení“ (Hasbrouck & Tindal, 1992; Shinn, 

Good, Knutson, Tillly & Collins, 1992, in Phillips & Torgesen, 2006). Bowersová a 

Wolfová zjistily, že právě ty děti, které mají problémy s plněním testu rychlého jmenování 

již v předškolních letech, často později mívají potíže s plynulostí čtení a problémy 

s porozuměním čtenému textu (Wolf & Bowers, 1999).  

Test rychlého jmenování spočívá na velmi jednoduchém principu. Od dítěte se 

vyžaduje, aby postupně jmenovalo (četlo) určitý počet jemu dobře známých vizuálních 

symbolů, jako jsou například obrázky, písmena, čísla či barvy, a to co nejrychleji, jak jen 
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to umí (Wolf & Bowers, 1999). Poté se sleduje čas, za jaký dítě dokáže test splnit, a počet 

chyb, kterých se v testu dopustí. 

Rychlost a přesnost toho, jak děti dokáží jmenovat obrázky, čísla a písmena, je dobře 

doloženým lingvistickým korelátem čtenářské schopnosti, o němž si někteří autoři myslí, 

že odráží fonologickou paměť či procesy vyhledávání v paměti (Muter, 2004, in Turner & 

Rack, 2004). Ukázalo se, že individuální rozdíly v tom, o čem se hovoří jako o schopnosti 

rychlého jmenování, predikují vývoj čtenářských schopností dětí v první (Felton & Brown, 

1990) a ve třetí a čtvrté třídě (Badian, McAnulty, Duffy & Als, 1990, in Turner & Rack, 

2004).  

V roce 1999 proběhla výzkumná studie, ve které se Franklin R. Manis, Mark S. 

Seidenberg a Lisa M. Doiová (1999) pokusili objasnit empirické vztahy mezi schopností 

rychlého jmenování a ostatními schopnostmi souvisejícími s procesem učení se čtení 

(Muter, 2004, in Turner & Rack, 2004). Sledovali děti od první do druhé třídy základní 

školy a zkoumali, jak schopnost rychlého jmenování, verbální schopnosti a schopnost 

fonologického uvědomění přispívají ke čtenářským schopnostem a schopnosti psát. 

Výsledky jejich studie naznačují, že jak schopnost rychlého jmenování, tak i schopnost 

fonologického uvědomění zodpovídala za výrazné rozdíly mezi výsledky čtenářských testů 

u jednotlivých dětí. Rychlé jmenování souvisí s osvojením si volných spojení mezi 

písemným znakem a zvukem. Fonematické uvědomování pak více souvisí s osvojováním 

si systematických vztahů mezi písmeny a zvuky. Osvojení volných spojení (mezi 

písemnými znaky a zvuky) hraje zřejmě hlavní roli pro rozvoj prvotních čtenářských 

schopností, zatímco schopnost fonologického uvědomění (schopnost fonologické 

segmentace) je důležitá jak pro prvotní, tak pro pozdější fáze procesu učení se čtení. Je 

tedy možné předpokládat, že rychlost rychlého jmenování je vedle fonologického 

uvědomění jedním z ukazatelů či určujících činitelů toho, jak si malé děti dokáží osvojovat 

znalost písmen (Muter, 2004, in Turner & Rack, 2004).  

Tím, že se ve schopnosti rychlého jmenování kloubí schopnost „vizuálně-verbální“ 

vazby (schopnost osvojit si vzájemná spojení mezi písmeny a zvuky) s rychlostí reakce 

z hlediska času, ukazuje se být schopnost rychlého jmenování významným korelátem a 

prediktorem čtenářských schopností. Mnohé výzkumy napovídají, že se test rychlého 

jmenování dotýká jak vizuálně-verbální (jazykové) oblasti, tak i oblasti týkající se rychlosti 

zpracování informací, tedy dvou oblastí, které jsou pro schopnost číst velmi důležité 

(Denckla & Cutting, 1999). 
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Jak už bylo řečeno, mnohé předchozí výzkumy prokázaly úzkou souvislost mezi 

schopností rychlého jmenování a schopností číst. Byla však rovněž prokázána úzká 

souvislost mezi schopností rychlého jmenování a schopností psát (Savage, Pillay & 

Melidona, 2008). Robert Savage, Vanitha Pillayová a Santo Melidona podrobili studii, 

která se zaměřovala na vztah mezi schopností rychlého jmenování a schopností číst a psát, 

skupinu 65 dětí, jejíž významnou část tvořily děti s podprůměrnou schopností číst a psát. 

Součástí studie byla široká škála testů a hodnocení. Jednalo se o testy zaměřené na obecné 

kognitivní funkce, testy rychlého jmenování, testy zaměřené na fonologické dekódování, 

gramotnostní testy a testy motorických funkcí a rovnováhy. 

 Výsledky této studie ukázaly, že rozdíly ve schopnosti rychlého jmenování 

predikují rozdíly ve schopnosti psát. Analýza výsledků ukázala, že schopnost plnit 

nealfanumerické testy rychlého jmenování (testy rychlého jmenování obrázků a barev) jen 

slabě korelovala se schopností psát, avšak schopnost plnit alfanumerické testy rychlého 

jmenování (testy rychlého jmenování písmen a čísel) se schopností psát korelovala silně. 

Zároveň však ze získaných výsledků nelze říci, že by byla schopnost rychlého jmenování 

písmen či čísel určujícím činitelem schopnosti psát nezávisle na schopnosti fonologického 

uvědomění. Pro ujasnění této otázky bude v budoucnu potřeba dalších studií (Savage, 

Pillay & Melidona, 2008). 

V dnešní době se všeobecně uznává, že test rychlého jmenování je vysoce hodnotný 

diagnostický nástroj, a není pochyb o tom, že předikuje budoucí čtenářské schopnosti a 

s největší pravděpodobností i schopnost psát. Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, 

že má velký význam se tímto testem zabývat i v rámci českého prostředí a pokusit se jej 

zpřístupnit nejen v odborných kruzích, ale po stanovení českých norem a veřejné publikaci 

i širší, nevědecké veřejnosti. 
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4 Metodologie 
 

4.1 Časový harmonogram realizace výzkumu 
 

Časový harmonogram realizace výzkumu byl stanoven takto:  
 

Fáze přípravná - květen 2008 

V přípravné fázi probíhalo: 

a) stanovení výzkumného problému a cílů výzkumu, stanovení hypotéz a rozhodnutí o 

metodách a technikách sběru dat 

b) oslovení vedení mateřských škol a příprava průvodního dopisu určeného vedení 

mateřských škol 
c) oslovení rodičů a příprava dopisu pro rodiče 

 

Fáze sběru dat - červen 2008:  

Od začátku této práce šlo o příklon k normativní studii. Pro sběr dat bylo tudíž žádoucí 

pracovat v co nejkratším časovém rámci. Uskutečnění vlastního výzkumného šetření 

v mateřských školách v Písku probíhalo v časovém rozmezí od 9. do 18. června 2008. 

Data ze studie pro GA ČR3 byla sbírána v úzkém časovém rozmezí duben/květen 2008 

(podrobnější informace o rozdělení testovaného souboru viz. kapitola 4.4 – Popis 

testovaného souboru). 

 

Fáze zpracování, vyhodnocení a interpretace dat - červenec 2008 – únor 2009: 

V této fázi probíhalo: 

a) měření časů a zjišťování počtu chyb u jednotlivých typů a variant testu rychlého 

jmenování u každého z testovaných jedinců 

b) zaznamenávání získaných dat do tabulky v programu Microsoft Excel 

c) zpracování dat statistickým programem SPSS 

d) analýza výsledků 

                                                 
3 GA ČR - Grantová agentura České republiky. 
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4.2 Příprava výzkumu 
 

 V rámci přípravy výzkumného projektu bylo nejprve nutné oslovit vedení vybraných 

mateřských škol. Konkrétně se jednalo o oslovení pěti paní ředitelek mateřských škol 

nacházejících se v jihočeském městě Písku. Ve třech případech byl využit osobní kontakt, 

ve dvou telefonický rozhovor. Při prvním oslovení šlo zejména o stručné seznámení paní 

ředitelek s chystaným výzkumným projektem. Cílem bylo zjistit, zda je realizace tohoto 

výzkumného projektu v jejich mateřských školách vůbec možná. Překážkou pro realizaci 

tohoto výzkumného projektu v jednotlivých mateřských školách mohly být například 

časové důvody, kapacitní nedostatky či například osobní nedůvěra vedení mateřských škol 

v chystaný výzkumný projekt atd. 

Poté, co jsme se ve všech pěti případech setkali s kladnou odezvou, začal být 

připravován oficiální průvodní dopis určený vedení mateřských škol (viz. příloha č. 1). 

Jednalo se o oficiální žádost o spolupráci při realizaci výzkumu, který bude podkladem pro 

realizaci projektu bakalářské práce. Oficiální dopis byl napsán jménem vedoucí bakalářské 

práce, Mgr. Gabriely Málkové, Ph.D., pod záštitou Fakulty humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze. Na začátku dopisu byla představena autorka bakalářské práce, která je 

zároveň administrátorem výzkumu. Zároveň zde bylo stručně představeno téma bakalářské 

práce i samotný test rychlého jmenování. V dopise byl rovněž stručně nastíněn průběh 

samotného testování a požadovaná kritéria týkající se souboru testovaných dětí. Vedení 

mateřských škol bylo ujištěno o odborné přípravě, zácviku a supervizi administrátora. 

Nezbytnou součástí průvodního dopisu bylo rovněž ujištění, že výsledky výzkumu budou 

naprosto anonymní a budou sloužit pouze pro potřebu výše uvedeného výzkumu.  

Poté, co vedení jednotlivých mateřských škol udělilo s výzkumem svůj souhlas, byl 

s jednotlivými mateřskými školami domluven konkrétní termín realizace výzkumu. Termín 

byl dohodnut tak, aby se vlastní realizace výzkumného šetření nekryla s žádnou jinou 

předem plánovanou akcí mateřské školy. 

 

Samotného výzkumného šetření se mohly zúčastnit pouze ty děti, které splňovaly 

požadovaná kritéria (kritéria pro testovaný soubor viz. kapitola 4.4 – Popis testovaného 

souboru) a jejichž rodiče s realizací tohoto výzkumného šetření souhlasili. Bylo tudíž nutné 

připravit dopis pro rodiče, jehož nedílnou součástí byl tzv. souhlas rodičů s účastí jejich 
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syna/dcery na výzkumu věnovaném diagnostice čtenářských dovedností v předškolním 

věku (viz. příloha č. 2). 

Oslovení rodičů probíhalo prostřednictvím jednotlivých paní učitelek vybraných 

mateřských škol. Paní učitelky předaly rodičům vybraných dětí (dětí, jež splňovaly 

požadovaná kritéria) pro ně určené dopisy. Rodiče si dopis mohli odnést domů. Měli tak 

možnost a dostatek času vše si dobře rozmyslet a svobodně se rozhodnout, zda souhlas 

svému dítěti zúčastnit se plánovaného výzkumu udělí. Pokud se rozhodli, že souhlas udělí, 

pak vyplněnou a podepsanou dolní část dopisu odevzdávali zpět v příslušné mateřské 

škole. 

Dopis určený rodičům byl rovněž napsán jménem vedoucí bakalářské práce Mgr. 

Gabriely Málkové, Ph.D., pod záštitou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

v Praze. Na začátku dopisu byla představena autorka bakalářské práce, která je zároveň 

administrátorem výzkumu. Zároveň zde bylo stručně představeno téma bakalářské práce i 

samotný test rychlého jmenování. V dopise byl stručně nastíněn průběh samotného 

testování a rodiče byli ubezpečeni, že dítě může účast na projektu odmítnout, a to 

v kterékoliv jeho fázi. Rodiče byli rovněž ujištěni o odborné přípravě, zácviku a supervizi 

administrátora. Nezbytnou součástí dopisu pro rodiče bylo rovněž ujištění, že výsledky 

výzkumu budou naprosto anonymní a budou sloužit pouze pro potřebu výše uvedeného 

výzkumu. Na závěr dopisu byli rodiče požádáni, aby vyplněním dolní části dopisu a svým 

podpisem udělili souhlas s účastí svého dítěte na plánovaném výzkumu. 

 

4.3 Popis terénu výzkumu 
 

Pro plánovaný výzkumný projekt bylo zapotřebí získat co největší počet dětí 

předškolního věku. Konkrétně se jednalo o děti ve věkovém rozmezí od 4,5 do 5,5 let. 

Bylo proto rozhodnuto, že vlastní výzkumné šetření bude probíhat v rámci mateřských 

škol.  

Vlastní výzkumné šetření probíhalo v pěti mateřských školách sídlících ve městě 

Písku. Písek je středně velké město ležící v Jižních Čechách, ve kterém žije zhruba 30 000 

obyvatel. 

 Další data využívaná v této studii byla získána z výzkumu pro Grantovou agenturu 

České republiky (GA ČR), jenž se nazývá „Vztah isolace hlásek a znalosti písmen 

v počátcích vývoje čtenářských dovedností“. Jedná se o roční grantový program pro rok 
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2008. V rámci tohoto projektu se spolupracovalo se dvěma mateřskými školami sídlícími 

v Olomouckém kraji ve městě Šumperku, s jednou mateřskou školou sídlící ve 

středočeských Hostivicích a se třemi pražskými mateřskými školami. 

 Jednalo se tedy celkem o 11 mateřských škol sídlících v různých oblastech České 

republiky. Bylo tak pokryto širší demografické a socioekonomické spektrum populace. 

 

4.4 Popis testovaného souboru 
 

Testovaným souborem byly předškolní děti ve věkovém rozmezí od 4,5 do 5,5 let, 

respektive od 54 do 66 měsíců včetně, jež pocházely z českého jazykového prostředí a u 

nichž nebyly diagnostikovány žádné smyslové vady ani jiné neurologické či kognitivní 

poruchy. 

 Soubor testovaných dětí se dále dělil: 1) podle věku 

   2) podle pohlaví 

   3) podle věku a pohlaví 

 

Ad 1) Rozdělení testovaného souboru podle věku 

Testovaný soubor byl rozdělen do dvou věkových skupin: 

a) skupina 1 (mladší skupina) se skládala z dětí ve věkovém rozmezí od 4,5 do 5 let, 

respektive od 54 do 60 měsíců včetně 

b) skupina 2 (starší skupina) se skládala z dětí ve věkovém rozmezí od 5 do 5,5 roku, 

respektive od 61 do 66 měsíců včetně 

 

Ad 2) Rozdělení testovaného souboru podle pohlaví 

Testovaný soubor byl rozdělen do dvou skupin: 

a) chlapci 

b) dívky 

 

Data byla získána dvěma způsoby: 

a) z vlastního výzkumného šetření prováděného v píseckých mateřských školách  - 

děti z píseckých mateřských škol plnily všechny typy a varianty testu rychlého 
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jmenování (RAN – obrázky, variantu 1 a 2, RAN – barvy, variantu 1 a 2, RAN – 

čísla, variantu 1 a 2) 

b) z výzkumu pro Grantovou agenturu České republiky s názvem „Vztah isolace 

hlásek a znalosti písmen v počátcích vývoje čtenářských dovedností“ - děti 

účastnící se výzkumu pro GA ČR plnily test RAN – obrázky, variantu 1 a 2 

 

Tabulka 1 - Počet dětí plnících jednotlivé typy testu rychlého jmenování 

  RAN O RAN B RAN Č 

Děti Písek (N)  83 83 83 

Děti GA ČR (N)  48 0 0 

Celkem dětí 131 83 83 

 
  

Z tabulky číslo 1 je patrné, že test RAN - obrázky plnilo celkem 131 dětí ve 

věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně (83 dětí z píseckých mateřských škol a 48 

dětí účastnících se výzkumu pro Grantovou agenturu České republiky), test RAN - barvy a 

test RAN - čísla plnilo celkem 83 dětí. 

 

Tabulka 2 - Rozdělení souboru testovaných dětí z jednotlivých výzkumů dle věkových skupin 

 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 1 a 2 

Děti Písek (N) 48 35 83 

Děti GA ČR (N)  33 15 48 

Celkem dětí 81 50 131 

 

Tabulka číslo 2 ukazuje, že vlastního výzkumného šetření prováděného v píseckých 

mateřských školách se zúčastnilo celkem 83 dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců 

včetně. Z toho 48 dětí patřilo do věkové skupiny 1 (věkové rozmezí od 54 do 60 měsíců 

včetně) a 35 dětí do věkové skupiny 2 (věkové rozmezí od 61 do 66 měsíců včetně). 

Výzkumu pro Grantovou agenturu České republiky (GA ČR) se zúčastnilo celkem 48 dětí 

ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně, z toho 33 dětí patřilo do věkové skupiny 

1 a 15 dětí do věkové skupiny 2. 

Celkem se výzkumu zúčastnilo 131 dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců 

včetně. Do věkové skupiny 1 náleželo celkem 81 dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 60 
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měsíců včetně a do věkové skupiny 2 náleželo celkem 50 dětí ve věkovém rozmezí od 61 

do 66 měsíců včetně. 

 

Tabulka 3 - Rozdělení souboru testovaných dětí z jednotlivých výzkumů dle pohlaví 

 Chlapci (N) Dívky (N) Chlapci + dívky (N) 

Děti Písek (N) 39 44 83 

Děti GA ČR (N) 25 23 48 

Celkem dětí 64 67 131 

 

Tabulka číslo 3 ukazuje, že se vlastního výzkumného šetření prováděného 

v píseckých mateřských školách zúčastnilo 39 chlapců a 44 dívek a výzkumu pro 

Grantovou agenturu České republiky 25 chlapců a 23 dívek. Výzkumu se tedy zúčastnilo 

celkem 64 chlapců a 67 dívek ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně. 

 

Tabulka 4 - Rozdělení souboru testovaných dětí dle věkových skupin a dle pohlaví 

 

Tabulka číslo 4 ukazuje, že se ve skupině 1 nacházelo celkem 81 dětí ve věkovém 

rozmezí od 54 do 60 měsíců včetně. Jednalo se o 36 chlapců a 45 dívek, jejichž celkový 

průměrný věk činil 57 měsíců (směrodatná odchylka = 2). Ve skupině 2 se nacházelo 

celkem 50 dětí ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců včetně, z toho bylo 28 chlapců a 

22 dívek. Průměrný věk dětí ve skupině 2 činil 63 měsíců (směrodatná odchylka = 2). 

Skupina 1 tvořila 61,8% z celkového testovaného souboru, skupina 2 pak 38, 2%. 

Procentuální vyjádření viz. Příloha č. 3 – Tabulky znázorňující procentuální vyjádření 

rozdělení testovaného souboru. 

Výše uvedená tabulka dále ukazuje, že se výzkumu zúčastnilo celkem 131 dětí ve 

věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně. Jednalo se celkem o 64 chlapců, přičemž 36 

chlapců náleželo do věkové skupiny 1 a 28 chlapců do věkové skupiny 2, a 67 dívek, 

 Chlapci (N)  Dívky (N)  Skupina celkem Průměrný věk SD 

Skupina 1 36 45 81 57 2 

Skupina 2 28 22 50 63 2 

Skupina 1 + 2 64 67 131 60 2 
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přičemž 45 dívek náleželo do věkové skupiny 1 a 22 dívek do věkové skupiny 2. Chlapci 

tvořili 48,9% z celkového testovaného souboru, dívky pak 51,1%. 

 

Tabulka 5 - Rozložení celého souboru testovaných dětí (děti ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců 
včetně) dle stáří v měsících 

Stáří v měsících Počet dětí (N) Procenta (%) 
54 9 6.9 
55 14 10.7 
56 10 7.6 
57 11 8.4 
58 16 12.2 
59 11 8.4 
60 10 7.6 
61 15 11.5 
62 16 12.2 
63 4 3.1 
64 7 5.3 
65 4 3.1 
66 4 3.1 

Celkem 131 100.0 
 

 

Rozložení testovaného souboru dle stáří v 
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Graf č. 1 - Rozložení celého souboru testovaných dětí dle stáří v měsících (horizontální osa = stáří 
v měsících; vertikální osa = počet dětí) 
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Graf číslo 1 názorně ukazuje rozložení celého testovaného souboru do užších 

věkových kategorií dle stáří v měsících. Z tohoto grafu je patrné, že určitým počtem dětí 

byly zastoupeny všechny tyto užší věkové kategorie. Z výše uvedeného grafu je patrné, že 

v celém testovaném souboru (tzn. v souboru dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců 

včetně) je větší zastoupení mladších a menší zastoupení starších dětí. 

Z tabulky číslo 5 je pak patrné, že nejvíce byly zastoupeny věkové kategorie 58 a 

62 měsíců, a to v obou případech počtem 16 dětí (tj. 12,2% z celého souboru testovaných 

dětí). Nejméně pak byly zastoupeny věkové kategorie 63, 65 a 66 měsíců. Každá z těchto 

věkových kategorií byla zastoupena počtem 4 dětí (tj. 3,1% z celého souboru testovaných 

dětí). 

Tabulka 6 - Rozložení věkové skupiny 1 (od 54 do 60 měsíců včetně) dle stáří v měsících 

Stáří v měsících Počet dětí (N) Procenta (%) 
54 9 11.1 
55 14 17.3 
56 10 12.3 
57 11 13.6 
58 16 19.8 
59 11 13.6 
60 10 12.3 

Celkem 81 100.0 
 

 Tabulka číslo 6 názorně ukazuje rozložení skupiny 1 do užších věkových kategorií 

dle stáří v měsících. Z tabulky je patrné, že děti ve skupině 1 byly v jednotlivých užších 

věkových kategoriích rozloženy téměř stejnoměrně, přesněji řečeno, mezi jednotlivými 

věkovými kategoriemi se nevyskytoval žádný výrazný rozdíl v počtu zastoupených dětí. 

Největší počet dětí, tedy 16 dětí (tj. 19,8% dětí ze skupiny 1), dosahoval věku 58 měsíců, 

nejmenší počet dětí, tedy 9 dětí (tj. 11,1% dětí ze skupiny 1), dosahoval věku 54 měsíců. 

 

Tabulka 7 - Rozložení věkové skupiny 2 (od 61 do 66 měsíců včetně) dle stáří v měsících 

Stáří v měsících Počet dětí (N) Procenta (%) 
61 15 30.0 
62 16 32.0 
63 4 8.0 
64 7 14.0 
65 4 8.0 
66 4 8.0 

Celkem 50 100.0 
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 Tabulka číslo 7 ukazuje rozložení skupiny 2  do jednotlivých užších věkových 

kategorií dle stáří v měsících. Z této tabulky je patrné, že určitým počtem dětí byly 

zastoupeny všechny užší věkové kategorie, nejvíce dětí se však nacházelo ve věkové 

kategorii 62 měsíců (16 dětí) a ve věkové kategorii 61 měsíců (15 dětí), a to 31 dětí 

z celkového počtu 50 dětí nacházejících se ve skupině 2, což činilo 62%. Z tabulky je 

patrné vyšší zastoupení mladších dětí v této skupině. 

 

4.5 Popis výzkumného nástroje 
 

Bezprostředním výzkumným nástrojem této předběžné výzkumné studie byl test 

rychlého jmenování. Jednalo se konkrétně o tři typy testu rychlého jmenování. 

Typy testu rychlého jmenování:  

a) RAN – obrázky (RAN O) 

b) RAN – barvy (RAN B) 

c) RAN – čísla (RAN Č) 

Každý typ  testu rychlého jmenování byl proveden ve dvou variantách. 

Varianty jednotlivých typů testu rychlého jmenování:  

a) Varianta 1 

b) Varianta 2 

Typy a varianty testu rychlého jmenování: 

a) RAN – obrázky, varianta 1 (RAN O1) 

b) RAN – obrázky , varianta 2 (RAN O2) 

c) RAN – barvy, varianta 1 (RAN B1) 

d) RAN – barvy, varianta 2 (RAN B2) 

e) RAN – čísla, varianta 1 (RAN Č1) 

f) RAN – čísla, varianta 2 (RAN Č2) 

 

Ke každému typu a variantě testu rychlého jmenování dále náležela karta se zácvičnými 

položkami. 
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4.5.1 Podrobný popis jednotlivých typů a variant testu rychlého 
jmenování a popis karet se zácvičnými položkami k těmto 
testům 

 

 Na obrázku číslo 1 je znázorněna ukázka testu rychlého jmenování, typu – obrázky, 

varianty 1. Jedná se o zmenšenou variantu tohoto testu. Při vlastní realizaci výzkumného 

šetření se pracovalo s testovou kartou o velikosti formátu A4.  

Bílá stránka o velikosti formátu A4 je rozdělena do pěti řádků. Každý z 

těchto řádků se skládá ze šesti stejně velkých políček. Na stránce se  nachází celkem 30 

políček (5 řádků a 6 sloupců). V každém jednotlivém políčku je zobrazen jeden obrázek.  

U testu rychlého jmenování, typu – obrázky se jedná o následující obrázky: motýl, želva, 

žába, brouk a ryba. Test rychlého jmenování, typ – obrázky tedy obsahuje celkem 5 

motivů. Jednotlivé obrázky se v políčkách vyskytují v náhodném pořadí. Každý obrázek se 

v testu vyskytuje celkem 6x. 

 

Obrázek 1 - RAN O1 (RAN - obrázky, varianta 1) 

 

Na obrázku číslo 2 je znázorněn řádek se zácvičnými položkami k testu rychlého 

jmenování, typu – obrázky, variantě 1. Jedná se o jeho zmenšenou variantu. Při vlastní 
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realizaci testu rychlého jmenování, typu – obrázky, varianty 1 se pracovalo s kartou o 

velikosti formátu A4. 

 Tento řádek se zácvičnými položkami slouží jako předběžná ukázka podoby testu 

rychlého jmenování, typu – obrázky, varianty 1. Skládá se z jednoho řádku položek 

(obrázků) a obsahuje všechny motivy obrázků, se kterými se v tomto typu testu pracuje. 

Využívá se k zácviku a vysvětlení postupu, jak bude vlastní výzkumné šetření probíhat. 

 

Obrázek 2 - Řádek se zácvičnými  položkami k testu RAN O1 (RAN – obrázky, varianta 1) 

 

Na obrázku číslo 3 je znázorněna ukázka testu rychlého jmenování, typu – obrázky, 

varianty 2. Jedná se rovněž o zmenšenou variantu tohoto testu. Při vlastním výzkumném 

šetření se pracovalo s testovou kartou o velikosti formátu A4. Od testu rychlého 

jmenování, typu – obrázky, varianty 1 se tato varianta testu odlišuje pouze pořadím po 

sobě jdoucích obrázků. Pořadí obrázků je rovněž náhodné. Každý z obrázků se v testu 

vyskytuje celkem 6x. 

 

Obrázek 3 - RAN O2 (RAN – obrázky, varianta 2) 
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Na obrázku číslo 4 je znázorněn řádek se zácvičnými položkami k testu rychlého 

jmenování, typu – obrázky, variantě 2. Jedná se opět o jeho zmenšenou variantu. Od řádku 

se zácvičnými položkami k testu rychlého jmenování, typu – obrázky, varianty 1 se liší 

pouze jiným pořadím obrázků. 

 

Obrázek 4 - Řádek se zácvičnými položkami k testu RAN O2 (RAN – obrázky, varianta 2) 

 
 Na obrázku číslo 5 je znázorněna ukázka testu rychlého jmenování, typu – barvy, 

varianty 1. Rovněž se jedná o zmenšenou variantu tohoto testu. Při reálném zadávání a 

plnění tohoto testu se pracovalo s testovou kartou o velikosti formátu A4.  

Stránka o velikosti formátu A4 je rozdělena do pěti řádků. Každý z řádků se skládá ze šesti 

stejně velkých políček. Celkově se tedy na stránce nachází 30 políček (5 řádků a 6 

sloupců). Jednotlivá políčka jsou celá vyplněna jednou konkrétní barvou. Barev je celkem 

pět: zelená, modrá, žlutá, červená a hnědá. Jednotlivé barvy se vyskytují v náhodném 

pořadí. Každá z barev se v testu vyskytuje celkem 6x. 

 

Obrázek 5 - RAN B1 (RAN - barvy, varianta 1) 
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Na obrázku číslo 6 je znázorněn řádek se zácvičnými položkami k testu rychlého 

jmenování, typu – barvy, variantě 1. Jedná se o jeho zmenšenou variantu. Při vlastním 

výzkumném šetření se pracovalo s kartou o velikosti formátu A4. 

Tento řádek se zácvičnými položkami slouží jako předběžná ukázka podoby testu 

rychlého jmenování, typu – barvy, varianty 1. Je používán k vysvětlení postupu a  

k zácviku. Prostřednictvím řádku se zácvičnými položkami k testu RAN B1 se dítě 

seznámí se strukturou tohoto testu a se všemi barvami, které se v tomto testu vyskytují. 

 

Obrázek 6 - Řádek se zácvičnými položkami k testu RAN B1 (RAN - barvy, varianta 1) 

 

Na obrázku číslo 7  je znázorněna ukázka testu rychlého jmenování, typu – barvy, 

varianty 2. Jedná se rovněž o zmenšenou variantu tohoto testu. Při vlastním výzkumném 

šetření se používala testová karta o velikosti formátu A4. Od testu rychlého jmenování, 

typu – barvy, varianty 1 se tato varianta liší pouze pořadím po sobě jdoucích barev. Pořadí 

barev je náhodné. Každá z barev se vyskytuje celkem 6x.   

 

Obrázek 7 - RAN B2 (RAN - barvy, varianta 2) 
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Na obrázku číslo 8 je znázorněn řádek se zácvičnými položkami k testu rychlého 

jmenování, typu – barvy, variantě 2. Jedná se o jeho zmenšenou variantu. Při vlastním 

výzkumném šetření se pracovalo s velikostí formátu A4. Od řádku se zácvičnými 

položkami k testu rychlého jmenování, typu – barvy, varianty 1 se tento zácvičný řádek liší 

pouze jinou posloupností barev. 

 

Obrázek 8 - Řádek se zácvičnými položkami k testu RAN B2 (RAN - barvy, varinta 2) 

 
Na obrázku číslo 9 je znázorněna ukázka testu rychlého jmenování, typu – čísla, 

varianty 1. Jedná se o zmenšenou variantu tohoto testu. Při reálném plnění tohoto testu se 

pracovalo s velikostí formátu A4.  

 

Obrázek 9 - RAN Č1 (RAN - čísla, varianta 1) 
 

Stejně jako u testu rychlého jmenování, typu – obrázky je bílá stránka o velikosti 

formátu A4 rozdělena do pěti řádků. Každý z řádků se skládá ze šesti stejně velkých 

políček. Na stránce se tedy nachází celkem 30 políček (5 řádků a 6 sloupců). V každém 

jednotlivém políčku je vyobrazeno jedno číslo. U testu rychlého jmenování, typu – čísla se 
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jedná o tyto čísla: dva, tři, pět, šest a sedm. Celkem se tedy v tomto testu nachází 5 čísel, 

která se v jednotlivých políčkách vyskytují v náhodném pořadí. Každé z těchto čísel se 

v testu vyskytuje celkem 6x. 

 

Na obrázku číslo 10 je znázorněn řádek se zácvičnými položkami k testu rychlého 

jmenování, typu – čísla, variantě 1. Jedná se o jeho zmenšenou variantu. Při vlastní 

realizaci testu rychlého jmenování, typu – čísla, varianty 1 se pracovalo s kartou o velikosti 

formátu A4. 

Tento řádek se zácvičnými položkami slouží jako předběžná ukázka podoby testu 

rychlého jmenování, typu – čísla, varianty 1. Skládá se z jednoho řádku položek (čísel) a 

obsahuje všechna čísla, se kterými se v tomto typu testu pracuje. Je využíván k vysvětlení 

postupu a k zácviku.  

 

Obrázek 10 - Řádek se zácvičnými položkami k testu RAN Č1 (RAN - čísla, varianta 1) 

 

 

Obrázek 11 - RAN Č2 (RAN - čísla, varianta2) 



 - 26 - 

Na obrázku číslo 11 je znázorněna ukázka testu rychlého jmenování, typu – čísla, varianty 

2. Jedná se také o zmenšenou variantu tohoto testu. Od testu rychlého jmenování, typu – 

čísla, varianty 1 se tato varianta odlišuje pouze pořadím, v jakém se jednotlivá čísla v po 

sobě jdoucích políčkách vyskytují. Pořadí čísel je rovněž náhodné. Každé z čísel se v testu 

vyskytuje celkem 6x. 

 

Na obrázku číslo 12 je znázorněn řádek se zácvičnými položkami k testu rychlého 

jmenování, typu – čísla, variantě 2. Jedná se o jeho zmenšenou variantu. Od řádku se 

zácvičnými položkami k testu rychlého jmenování, typu – čísla, varianty 1 se liší pouze 

jiným pořadím čísel. 

 

Obrázek 12 - Řádek se zácvičnými položkami k testu RAN Č2 (RAN - čísla, varianta 2) 

 

4.5.2 Instrukce 
 

Ještě před tím, než se přistoupí k vlastnímu výzkumného šetření (tzn. k samotnému 

zadávání a plnění testu rychlého jmenování), musí být dítě s testem rychlého jmenování a  

s celým průběhem výzkumného šetření řádně seznámeno. Administrátor dítěti vysvětlí 

princip testu rychlého jmenování a popíše mu vše, co se v následujících minutách bude dít. 

Následně je dítě zacvičeno prostřednictvím řádku se zácvičnými položkami k danému typu 

a variantě testu rychlého jmenování. 

 

1. Ještě před započetím vlastního výzkumného šetření bylo dítěti popsáno vše, co se 

na pracovní desce stolu nacházelo (testové karty jednotlivých typů a variant testu rychlého 

jmenování, tužka, minidisk pro záznam zvukových dat) a byl mu odpovídajícím způsobem 

vysvětlen celý následující postup. Probíhalo to například následujícím způsobem. 

Příklad: „…Aničko
4
, a teď bych tě chtěla poprosit, zda bys mi tady mohla pojmenovat 

(přečíst) nějaké obrázky (barvičky, čísla)? Nejprve si to společně vyzkoušíme a potom už 

budeš jmenovat (číst) sama, ano? Já Ti budu ukazovat tužkou a Ty budeš jmenovat (číst) 

                                                 
4 Oslovení „Aničko“ i uvedené příklady komunikace s dítětem jsou fiktivní. Nejedná se o doslovný 
přepis citace. 
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tyto obrázky (barvičky, čísla), a to pěkně od začátku až do konce. Ano? Přitom to celé 

budeme nahrávat tady na ten přístroj, který se jmenuje minidisk“. Samotný přístup a 

rychlost vysvětlování administrátor přizpůsobuje rychlosti chápání každého jednotlivého 

dítěte. 

 2. Dále byla dítěti předložena karta se zácvičnými položkami (ukázka řádků se 

zácvičnými položkami ke každému typu a variantě testu rychlého jmenování viz. kapitola 

4.5.1 – Podrobný popis jednotlivých typů a variant testu rychlého jmenování a popis karet 

se zácvičnými položkami k těmto testům). Nejprve totiž bylo nutné zjistit, zda dítě zná a 

dokáže pojmenovat všechny zde znázorněné obrázky (barvy, čísla). Karta se zácvičnými 

položkami obsahuje všechny motivy obrázků (všechny barvy, všechna čísla), se kterými 

vlastní test pracuje (dítě v této fázi zatím ještě nepracuje s vlastní testovou kartou daného 

typu a varianty testu rychlého jmenování). Pokud dítě jeden až dva zde znázorněné 

obrázky (barvy, čísla) pojmenovat nedokázalo, bylo zapotřebí pokusit se tyto 

problematické položky (obrázky, barvy, čísla) dítě doučit. V případě, že dítě nebylo 

schopné se tyto obrázky (barvy, čísla) naučit, či v případě, že neznalo tři a více obrázků 

(barev, čísel), nebylo s tímto dítětem možné daný typu testu (RAN – obrázky, RAN – 

barvy, RAN – čísla) zrealizovat. To, které ze znázorněných obrázků (barev, čísel) dokáže 

dítě pojmenovat (přečíst), se zjišťovalo například takto: „Aničko, víš, co je toto za obrázky 

(barvy, čísla)? Dokázala bys je sama pojmenovat (přečíst)? A nebo chceš, abychom je 

nejprve pojmenovali (přečetli) společně?“  

3. Bylo žádoucí, aby všechny testované děti jmenovaly (četly) všechny položky 

stejným způsobem (např. položku „motýl“ jmenovat jako „motýl“ a nikoliv jako 

„otakárek“). Pojmenovávání položek stejným způsobem pak přináší výsledky, se kterými 

je možné dále pracovat a které je možné mezi sebou porovnávat. Bylo nutné upozornit dítě 

na to, aby nepoužívalo zdrobnělé výrazy. Používání zdrobnělých výrazů není žádoucí, 

neboť tak dochází k navyšování času. Slovo „brouček“ či „motýlek“ je delší než slovo 

„brouk“ či „motýl“. Pojmenovalo-li dítě například položku „brouk“ jako „brouček“, bylo 

vhodné odpovědět: „Ano, správně, ale budeme říkat brouk…Brouk…Zopakuj po mně - 

brouk“. Pro lepší zapamatování je dobré správnou verzi jmenování (čtení) několikrát 

zopakovat. 

4. Když dítě dokázalo pojmenovat (přečíst) všechny motivy zácvičných položek 

(obrázky, barvy, čísla), bylo vyzváno, aby jmenovalo (přečetlo) všechny obrázky (barvy, 

čísla) znázorněné v řádku se zácvičnými položkami samostatně. Pokud bylo dítě schopné 
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přečíst řádek se zácvičnými položkami samostatně, přistoupilo se k vlastnímu 

výzkumnému šetření, respektive k vlastnímu plnění testu (viz. kapitola 4.5.3 – 

Administrace testu). 

5. Poté, co dítě splnilo daný typ a variantu testu rychlého jmenování (např.  

RAN – obrázky, variantu 1), předložila se dítěti karta se zácvičnými položkami pro jiný 

typ a variantu testu rychlého jmenování (např. pro test RAN – barvy, variantu 2) a 

přistoupilo se opět k zácviku a následně k plnění dalšího testu. Tímto způsobem byly 

postupně zacvičeny a splněny všechny typy a varianty testu rychlého jmenování, 

respektive ty typy testu rychlého jmenování, které bylo dané dítě schopné splnit. 

6. Za schopné plnění testu bylo považováno to dítě, které umělo pojmenovat 

(přečíst) všechny obrázky (barvy, čísla) znázorněné v řádku se zácvičnými položkami.  

Za schopné plnění testu bylo považováno rovněž takové dítě, které v řádku se zácvičnými 

položkami nejprve neumělo pojmenovat (přečíst) jednu až dvě položky (obrázky, barvy, 

čísla), bylo však schopné se je během zaučování naučit. Za neschopné plnění testu bylo 

považováno dítě, které nedokázalo pojmenovat 3 a více zácvičných položek (obrázků, 

barev, čísel) daného testu (nezná-li dítě více než tři položky, bylo by z časového hlediska 

velice náročné tyto položky dítě doučit) a nebo takové dítě, které neumělo pojmenovat 

jednu až dvě zácvičné položky daného testu a nebylo schopné se je během zácviku 

prostřednictvím řádku se zácvičnými položkami naučit. S takovým dítětem pak nebylo 

možné daný typ testu zrealizovat. 

 

4.5.3 Administrace testu 
 

a) Standardní administrace testu rychlého jmenování: 

  

Aby bylo test rychlého jmenování možné hodnotit, je nutné zjistit čas, za který bylo 

dítě test schopné splnit, a počet chyb, kterých se dítě v testu dopustilo. Pro přesné měření 

času je žádoucí mít k dispozici přístroj měřící čas i na menší jednotky, než jsou sekundy. 

Jelikož je však pro administrátora velice náročné měřit čas, zároveň sledovat, kde se dítě 

v testu nachází, a současně sledovat a zaznamenávat chyby, kterých se dítě v testu 

dopustilo, a přitom průběh testu neovlivňovat a nenarušovat (není např. žádoucí 

rozptylovat dítě zaznamenáváním chyb v průběhu testování), doporučuje se celý vlastní 

průběh testování nahrávat na diktafon, zvukový rekordér, minidisk či jiný přístroj 
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umožňující záznam zvukových dat. Takový zvukový záznam poté administrátorovi 

umožňuje vracet se k danému výkonu dítěte i po skončení vlastního testování a umožňuje 

tak přesné měření času i zjišťování přesného počtu chyb. 

Provádí-li se testování s větším souborem dětí, doporučuje se před započetím 

testování na počátek každého zvukového záznamu zaznamenat kód dítěte, které test plní, a 

typ a variantu zadávaného testu. 

Samotný začátek testování je vhodné určitým způsobem odstartovat (např. slovy: 

„Připravit, pozor, teď“). Je to signál pro dítě, že má začít číst první položku a zároveň 

signál pro hodnotitele při hodnocení testu, neboť je pak patrné, od kterého okamžiku se 

začíná měřit čas. 

Dítě čte položky postupně za sebou, a to zleva doprava. Začíná číst na prvním 

řádku položek. Řádky čte postupně odshora dolů. V rámci hodnocení testu je žádoucí dbát 

na to, aby všechny děti z testovaného souboru zachovávaly stejné pořadí čtení položek 

(není možné, aby např. některé děti z testovaného souboru četly položky zprava doleva po 

řádcích a jiné odshora dolů po sloupcích). 

Aby nedocházelo k navýšení času a počtu chyb v důsledku toho, že se dítě v testu 

tzv. „ztratí“, je někdy doporučováno ukazovat dítěti jednotlivé po sobě jdoucí položky 

tužkou. Tempo ukazování je nutné přizpůsobit rychlosti jmenování (čtení) každého 

jednotlivého dítěte. 

Objevují se však i varianty zadávání testu, kdy administrátor dítěti jednotlivé po 

sobě jdoucí položky testu ukazovat nesmí. V takovém případě však musí být administrátor 

připraven dítěti při přechodu na nový řádek asistovat. Když se pak administrátor před 

začátkem výzkumného šetření rozhodne uplatňovat jeden z těchto postupů, musí jej 

z důvodu porovnatelnosti získaných dat (naměřených času a zjištěných chyb) 

bezpodmínečně dodržovat u celého souboru testovaných dětí. 

Po započetí vlastního testování již administrátor do proudu jmenování (čtení) 

nezasahuje. Zasahuje jen v případech, kdy je to nezbytně nutné. Jde například o případy, 

kdy dítě nepřiměřeně dlouhou dobu stagnuje na jedné určité položce a z jeho chování je 

patrné, že si na název dané položky momentálně nemůže vzpomenout. V tomto případě 

dochází ke značnému navyšování času a je proto vhodné dítě podpořit v dalším 

pokračování plnění testu a danou problematickou položku vynechat. Může se tak dít 

například poklepáním tužky na následující položku nebo krátkým slovním povzbuzením. 
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Právě pro takovéto a podobné případy, kdy dítě stagnuje na jedné určité položce a 

v důsledku toho pak dojde k nepřiměřenému navýšení času (nebo např. když dítě 

zapomene označení určité položky, kterou pak v průběhu testování začne označovat jiným 

jménem a v důsledku toho pak dojde k nepřiměřenému navýšení počtu chyb5), je relevantní 

mít dvě varianty pro jeden typ testu. Co se jednotlivých variant týče, ve své podstatě se 

jedná o stejný typ testu, ve kterém se vyskytují shodné motivy, odlišné je pouze pořadí po 

sobě jdoucí položek (viz. kapitola 4.5.1 – Podrobný popis jednotlivých typů a variant testu 

rychlého jmenování a popis karet se zácvičnými položkami k těmto testům). V tom, že dítě 

plní dvě varianty jednoho typu testu, se odráží snaha eliminovat vliv momentální 

indispozice dítěte. Při hodnocení výkonu dítěte se dále pracuje se složeným skóre, které je 

průměrem výkonů z obou variant daného typu testu (např. složené skóre testu RAN O je 

průměrem výsledků z RAN O1 a RAN O2). 

Test končí přečtením poslední položky. V tuto chvíli se rovněž ukončuje nahrávání 

zvukového záznamu. 

 

 

b) Specifika administrace testu rychlého jmenování v rámci výzkumného šetření 

v píseckých mateřských školách: 

 

Pro záznam průběhu vlastního výzkumného šetření byl využíván minidisk. Systém 

MiniDisc je založen na principu magneto-optického záznamu digitalizovaných zvukových 

dat. Na začátek každého minidisku bylo nahráno jméno mateřské školy, ve které výzkumné 

šetření probíhalo a datum realizace výzkumného šetření.  

Po zapnutí přístroje před vlastním testováním byl na začátek každého zvukového 

záznamu zaznamenán jmenný kód dítěte (tvorba jmenného kódu viz. kapitola 0. – 

Zpracování dat) a typ a varianta zadávaného testu. Na příslušný záznamový arch se 

zaznamenával typ a varianta testu rychlého jmenování, jmenný kód dítěte, měsíc a rok 

narození dítěte a datum testování. 

Dítěti byla předložena testová karta daného typu a varianty testu rychlého 

jmenování a vlastní výzkumné šetření bylo odstartováno slovy: „Připrav se, pozor, teď“. 

Od této chvíle dítě začalo jmenovat (číst) první položku testu (obrázek, barvu, číslo). 

                                                 
5 Způsob hodnocení chyb viz. kapitola 4.7 – Zpracování dat. 
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Jednotlivé položky dítě jmenovalo (četlo) postupně zleva doprava po řádcích od shora 

dolů. Test končil ve chvíli, kdy dítě vyslovilo poslední položku daného testu. 

Aby nedocházelo k problémům se sledem jmenovaných položek, rozhodli jsme se 

jednotlivé po sobě jdoucí položky testu ukazovat každému dítěti tužkou. Tempo ukazování 

jsme přizpůsobovali rychlosti jmenování (čtení) každého jednotlivého dítěte. 

Během celého průběhu testování jsme do testu nezasahovali. Zasahovali jsme jen 

v nezbytně nutných případech, tedy například ve chvíli, kdy dítě náhle nedokázalo 

pojmenovat určitou položku testu a na této položce po nepřiměřeně dlouhou dobu 

stagnovalo (přestože předchozí položky četlo bez potíží a v dynamickém sledu). Pokud 

jsme nastalou situaci vyhodnotili tak, že by dítě dalším přemýšlením již zbytečně ztrácelo 

čas (čas je pro hodnocení testu stejně významným ukazatelem jako počet chyb), bylo 

vhodné dítě podpořit v pokračování a danou položku vynechat. V takovém případě jsme 

dítě povzbudili například následujícími krátkými větami: „To nevadí. Tak dál…“ a tužkou 

jsme ukázali na následující položku. 

Každý typ testu rychlého jmenování (RAN – obrázky, RAN – barvy, RAN – čísla) 

byl každému testovanému dítěti zadáván ve dvou variantách. Splněním dvou variant 

jednoho typu testu bylo možné dosažené výkony (časy a počty chyb z varianty 1 a varianty 

2 jednoho typu testu) mezi sebou porovnat a rozhodnout, zda dále pracovat s oddělenými 

výsledky či s jejich složeným skóre. Kdyby dítě plnilo pouze jednu variantu daného typu 

testu, mohla by taková momentální indispozice značně znehodnotit celkové výsledky. 

Nahrávaný záznam se zastavoval až poté, kdy dítě vyslovilo poslední položku 

zadávaného testu. 

 

4.6 Sběr dat 
 

 Sběr dat, respektive vlastní výzkumné šetření prováděné prostřednictvím zadávání a 

plnění jednotlivých typů a variant testu rychlého jmenování probíhalo v píseckých 

mateřských školách v časovém rozmezí od 9. do 18. června 2008. V každé mateřské škole 

probíhalo vlastní výzkumné šetření po dobu jednoho dne, a to od ranních do odpoledních 

hodin podle předem domluveného a schváleného termínu. V 11. MŠ Písek probíhalo 

testování dne 9. 6. 2008, ve 13. MŠ Písek dne 12. 6. 2008, v 8. MŠ Písek dne 16. 6. 2008, 
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ve 3. MŠ Písek dne 17. 6. 2009 a v 5. MŠ Písek dne 18. 6. 2008. S každým dítětem se 

pracovalo individuálně a jednorázově. 

 
 1. Bezprostředně po příchodu do mateřské školy bylo nutné kontaktovat paní 

učitelky, v jejichž třídách mělo vlastní výzkumné šetření probíhat. Bylo vhodné znovu 

představit sebe i plánovaný výzkumný projekt.  

 2. Dalším důležitým krokem bylo vyzvednout od vedení školy či příslušných paní 

učitelek podepsané souhlasy rodičů. 

3. Byl sestaven seznam dětí, které splňovaly požadovaná kritéria, byly v mateřské 

škole v den provádění výzkumu přítomny a jejichž rodiče k výzkumnému šetření udělili 

svůj souhlas. 

 4. Pro hladký průběh výzkumu je žádoucí, aby vlastní výzkumné šetření probíhalo 

v samostatné tiché místnosti, oddělené od vlastní třídy. Může se jednat o menší prázdnou 

třídu, pracovnu, šatnu či sborovnu, nebo i o oddělenou klidnější část třídy. Záleží na 

kapacitních možnostech jednotlivých mateřských škol. Vedení mateřské školy či samotné 

paní učitelky byly proto požádány o umožnění konání výzkumného šetření v co nejméně 

hlučných prostorech. Minimalizovala se tak možnost, že dítě bude během vlastního 

průběhu výzkumného šetření rozptylováno či rušeno. 

5. Tuto místnost a věci potřebné k vlastnímu výzkumnému šetření bylo nutné 

připravit ještě před tím, než začalo probíhat vlastní výzkumné šetření. Žádoucí bylo mít 

k dispozici stůl a židle pro dítě i administrátora. Věcmi potřebnými k vlastnímu 

výzkumnému šetření byly: testové karty jednotlivých typů a variant testu rychlého 

jmenování, karty s řádkem se zácvičnými položkami pro jednotlivé typy a varianty testu 

rychlého jmenování, minidisk a tužka. 

 6. Měli jsme stále na mysli, že administrátor výzkumu je pro děti v mateřské škole 

cizím faktorem. Bylo proto dobré představit se dětem hned po příchodu do třídy. 

Představení probíhalo buď prostřednictvím vedení mateřské školy nebo prostřednictvím 

paní učitelek. Došlo tím u dětí k uvolnění napjaté atmosféry z nepřirozené situace. Bylo 

rovněž vhodné děti s plánovaným výzkumným šetřením vhodnou formou seznámit a 

stručně jim nastínit, co se po nich během výzkumného šetření bude požadovat. 

7. Některé děti jsou schopné komunikovat a spolupracovat bez sebemenších 

problémů, jiné jsou ostýchavější. Paní učitelky znají povahy jednotlivých dětí lépe než 

administrátor a bylo tudíž vhodné a žádoucí požádat paní učitelky, aby samy zvolily dítě, 
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které se výzkumného šetření zúčastní jako první. Bylo žádoucí, aby paní učitelky vybraly 

takové dítě, kterému běžně nečiní potíže komunikovat s cizí osobou. 

8. Osvědčilo se, samozřejmě po předchozí konzultaci s paní učitelkou, nabídnout 

dítěti po skončení vlastního výzkumného šetření jako odměnu určitou malou sladkost. 

Jedná se jednak o odměnu dítěti za odvedený výkon, jednak o motivační prostředek pro 

další děti. I ty ostýchavější se následně na sladkou odměnu těší a nebojí se aktivně 

spolupracovat. 

9. Vybrané dítě, které se v danou chvíli mělo zúčastnit vlastního výzkumného 

šetření, si administrátor odvedl do předem připravené klidné místnosti. S dítětem bylo 

dobré komunikovat již během cesty do této místnosti. Bylo např. dobré zeptat se dítěte 

znovu na jméno, obrátit řeč na sourozence, na oblíbená zvířátka či oblíbené hračky atd. 

Tato nezávazná konverzace mohla dítěti pomoci uklidnit se a zbavit se nervozity 

z neznámé situace, neznámé osoby i z ne zcela známého prostředí. 

10. Po příchodu do místnosti bylo dítě vyzváno, aby se pohodlně usadilo na židli ke 

stolečku. Dítěti bylo popsáno vše, co se na stole nachází (testové karty k jednotlivým 

typům a variantám testu rychlého jmenování, minidisk, tužka) a vhodným způsobem mu 

bylo vysvětleno, co se bude v následujících minutách odehrávat. 

11. Poté bylo dítě zacvičeno na řádku se zácvičnými položkami (viz. kapitola  

4.5.2 – Instrukce). 

12. Po zacvičení dítěte na řádku se zácvičnými položkami se přistoupilo 

k vlastnímu výzkumnému šetření (viz kapitola 4.5.3 – Administrace testu). Výzkumné 

šetření s každým dítětem probíhalo jednorázově a trvalo přibližně 20 minut. Doba trvání 

výzkumného šetření kolísala v závislosti na schopnostech jednotlivých dětí. Během 

výzkumného šetření plnilo dítě všechny typy a varianty testu rychlého jmenování, 

respektive ty typy a varianty testů, které bylo schopné plnit. 

13. Jednotlivé typy a varianty testu rychlého jmenování byly dětem zadávány 

postupně, a to v náhodném pořadí. Důvodem byla vědomá snaha eliminovat vliv pořadí při 

zadávání testu na výsledky. Kdyby se jednotlivé typy a varianty testu rychlého jmenování 

zadávaly vždy ve stejném pořadí, mohlo by docházet ke zkreslování výsledků. Např. 

výsledky testu, který by byl vždy zadáván jako první v pořadí, by mohl být ovlivněn tím, 

že dítě nemá s podobným druhem testu žádnou dosavadní zkušenost, a nebo tím, že dítě 

může být na počátku testování ještě poněkud nervózní z nové a neznámé situace. Ve 

výsledcích testu vždy zadávaném jako poslední by se již zase mohla promítnout únava 
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dítěte způsobená předchozím plněním testů či nadměrným soustředěním. V rámci 

výzkumného šetření bylo tedy pořadí jednotlivých testů neustále měněno, tzn. jednotlivé 

typy a varianty testu rychlého jmenování byly zadávány vždy v odlišném, náhodném 

pořadí. 

14. Po splnění každého testu bylo nutné zhodnotit, zda dítě dokáže k plnění dalšího 

testu přistoupit bez přestávky. Bylo-li dítě viditelně unavené, bylo vhodné výzkumné 

šetření na potřebnou dobu přerušit a dopřát dítěti čas, aby se mohlo na další výkon znovu 

dostatečně zkoncentrovat. Nebylo-li dítě unavené, případně bylo-li již dostatečně 

zkoncentrované a soustředěné, přistoupilo se opět k zácviku a následnému plnění dalšího 

typu a varianty testu rychlého jmenování. 

15. Při vlastním výzkumném šetření se s každým dítětem pracovalo individuálně, 

tzn. vlastního testování se aktivně účastnilo vždy pouze jedno dítě. Bylo žádoucí, aby se 

v místnosti, kde vlastní výzkumné šetření probíhalo, nenacházeli žádné další osoby ani 

žádné jiné děti. Minimalizovala se tím možnost, že bude dítě v průběhu testování 

rozptylováno či rušeno. Zároveň tak nedocházelo ke zvýhodňování dalších (právě 

netestovaných) dětí tím, že by slyšely výkony dítěte, které se v dané chvíli vlastního 

výzkumného šetření právě aktivně účastnilo. 

16. V případě, že vzniklá situace nedovolila provádět výzkumné šetření jen 

s jedním dítětem a v místnosti se společně s dítětem, které se v daném okamžiku aktivně 

účastnilo vlastního výzkumného šetření, nacházelo ještě další dítě (či další děti), bylo 

vhodné jej (je) aktivním způsobem zabavit. Bylo dobré jej (je) např. požádat o namalování 

obrázku, nebo mu (jim) připravit nějaké stolní hry. Důležitým krokem však bylo zajistit, 

aby byl v místnosti v době vlastní realizace výzkumného šetření co největší klid. 

17. Po provedení vlastního výzkumného šetření bylo dítě odvedeno zpět do třídy a 

bylo vyzvednuto dítě další. 

 

4.7 Zpracování dat 
 

Pro zpracování dat byly dispozici: 

a) digitalizované zvukové záznamy jednotlivých typů a variant testu rychlého jmenování 

vzešlé z vlastního výzkumného šetření 

b) testové karty jednotlivých typů a variant testu rychlého jmenování 
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c) data získána z výzkumu pro Grantovou agenturu České republiky, jenž se nazývá 

„Vztah isolace hlásek a znalosti písmen v počátcích vývoje čtenářských dovedností“  

 

U jednotlivých typů a variant testu rychlého jmenování se zjišťoval: 

a) čas v sekundách 

b) počet chyb 

 

Zpracování dat probíhalo formou poslouchání všech získaných digitalizovaných 

zvukových záznamů z minidisků a porovnávání těchto záznamů s testovými kartami 

příslušných typů a variant testu rychlého jmenování. Z vlastního výzkumného šetření bylo 

k dispozici celkem 5 minidisků. Kapacita jednoho minidisku činila 160 minut záznamu. 

Pro snazší orientaci při zpracování dat proto bylo žádoucí vytvořit pro každý minidisk  

tzv. seznam stop na minidisku. Pro tento účel byla vytvořena v programu Microsoft Excel 

tabulka, která obsahovala následující kolonky: pořadové číslo stopy, jmenný kód dítěte a 

kolonku s označením typu a varianty testu rychlého jmenování. 

Pro vlastní zaznamenávání zjištěných dat byla v programu Microsoft Excel vytvořena 

tabulka, jež obsahovala následující sloupce: jmenný kód dítěte, pohlaví, stáří v měsících, 

věková skupina, datum testování, název mateřské školy, RAN O1 – čas, RAN O1 – chyby, 

RAN O2 – čas, RAN O2 – chyby, RAN B1 – čas, RAN B1 – chyby, RAN B2 – čas, RAN 

B2 – chyby, RAN Č1 – čas, RAN Č1 – chyby, RAN Č2 – čas, RAN Č2 – chyby6. Do této 

tabulky se zapisoval naměřený čas v sekundách a zjištěný počet chyb z jednotlivých typů a 

variant testu rychlého jmenování. Zjištěná data pocházela z vlastního výzkumu 

prováděného v píseckých mateřských školách (jednalo se o data ze všech typů a variant 

testu rychlého jmenování) a z výzkumu pro Grantovou agenturu České republiky (jednalo 

se o změřené časy a zjištěné počty chyb z testu RAN O1 a z testu RAN O2). 

 

Jmenný kód:  Každé dítě účastnící se výzkumného šetření obdrželo písemný kód, pod 

nímž v průběhu celého výzkumu vystupovalo. Z důvodu zaručení anonymity se nikde 

v archivu výzkumu nevyskytuje současně jméno dítěte a jeho písemný kód. Písemný, 

respektive jmenný kód, byl tvořen prvními třemi písmeny křestního jména a prvními třemi 

písmeny příjmení dítěte. 

                                                 
6 Vysvětlení zkratek viz. kapitola 4.5 – Popis výzkumného nástroje. 
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Stáří v měsících: Pro potřeby výzkumu bylo nutné vypočítat stáří dítěte v měsících 

v době testování. Bylo proto zapotřebí znát měsíc a rok narození dítěte a datum testování. 

Měsíc a rok narození dítěte nebyl nikde v průběhu výzkumu spojován se jménem dítěte a 

v dalším zpracování dat se s tímto údajem již nepracovalo. 

Věková skupina: Pro potřeby výzkumu byl testovaný soubor rozdělen do dvou 

věkových skupin. Do skupiny 1 (mladší skupiny) patřily děti ve věkovém rozmezí od 4,5 

do 5 let, respektive od 54 do 60 měsíců včetně; do skupiny 2 (starší skupiny) patřily děti ve 

věkovém rozmezí od 5 do 5,5 roku, respektive od 61 do 66 měsíců včetně (viz. tabulky 

číslo 2 a 4). 

 

Měření času 

 

Měření času probíhalo tak, že se poslouchaly jednotlivé digitalizované záznamy 

z minidisku. Čas se začínal měřit od chvíle, kdy administrátor vyslovil slovo „teď“ po 

odstartování testu rychlého jmenování dítěti slovy: „Připrav se, pozor, teď“ a měřil se do 

chvíle, než dítě vyslovilo poslední položku (obrázek, barvu, číslo) daného testu. Čas byl 

měřen a zaznamenáván v sekundách.  

 

Zjišťování počtu chyb 

 

Zjišťování počtu chyb probíhalo tak, že se postupně poslouchaly jednotlivé 

digitalizované záznamy z minidisku. Podle seznamu stop na minidisku se zjistilo, jaký typ 

a varianta testu rychlého jmenování se bude právě hodnotit. K dispozici bylo nutné mít 

testovou kartu pro daný typ a variantu testu. Porovnávalo se pořadí jmenovaných položek 

(obrázků, barev, čísel) z digitalizovaného záznamu s testovou kartou daného typu a 

varianty testu rychlého jmenování a zaznamenával se počet chyb. 

 

Způsob hodnocení chyb 

 

a) za chybu se počítalo: 

- zcela jiné pojmenování položky (např. když u položky „brouk“ dítě jednou či 

několikrát řeklo: „mravenec“) 



 - 37 - 

- tzv. „nesoustředěné typování“ (např. u položky „brouk“ dítě řeklo: „žába, želva…teda 

brouk“) 

- záměna položek (např. místo položky „žába“ řeklo dítě: „želva“) 

- opravení poté, co dítě již vyslovilo celé slovo (např. když dítě vyslovilo: „žába…teda 

želva“) 

- vynechání slova a pokračování další položkou (za chybu se počítala vynechaná 

položka) 

- občasné použití zdrobnělého výrazu (např. pokud dítě během jednoho testu 

pojmenovalo položku „žába“ nejprve jako: „žába“ a následně jednou či několikrát 

řeklo: „žabka“ či „žabička“) 

 

b) za chybu se nepočítalo: 

- tzv. „koktání“ (např. když u položky „motýl“ dítě řeklo: „mot.., mot.., motýl“) 

- opravení poté, co dítě ještě nevyslovilo celé slovo (např. pokud u položky „želva“ dítě 

řeklo: „žáb…želva“) 

- mluvení mezi položkami (např. pokud u položky „motýl“ dítě říkalo: „To je…tohleto 

je…motýl“ atd.) 

- použití zdrobnělého výrazu ve všech případech (např. pokud dítě v daném testu vždy 

vyslovilo místo slova „žába“ slovo „žabička“ nebo „žabka“ atd. )  

(- ve všech čtyřech výše uvedených případech se jedná o navyšování času) 

- jiné pojmenování položky ve všech případech (např. pokud místo položky „Brouk“ dítě 

v daném testu vždy říkalo: „mravenec“ či místo položky „hnědá“ vždy říkalo: „šedá“ 

atd.) 

 

 

Chyby objevující se v jednotlivých typech testu rychlého jmenování 

 

a) RAN - obrázky 

 V testu RAN – obrázky docházelo často k tomu, že dítě začalo během testu 

používat zdrobnělé výrazy. Například 3x vyslovilo: „motýl“ a následně stejnou položku 

pojmenovalo jako: „motýlek“. Děti stejně často zdrobňovaly i ostatní obrázky „brouk - 

brouček; žába - žabka - žabička; ryba - rybka - rybička; želva - želvička“. K používání 
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zdrobnělých výrazů v průběhu testu docházelo i přesto, že děti řádek se zácvičnými 

položkami přečetly správně. 

Dále se často opakovala záměna mezi položkami „želva“ a „žába“. Docházelo 

k tomu často zejména v druhé polovině testu, kdy se dítě již zřejmě přestávalo plně 

soustředit a mohla se již začít mírně projevovat únava, či pokud se dítě snažilo jmenovat 

(číst) po sobě jdoucí položky příliš rychle. 

V několika případech došlo k tomu, že dítě místo položky „brouk“ začalo 

v průběhu testování nazývat tuto položku jako „mravenec“ nebo „pavouk“ a položku 

„ryba“ začalo označovat jako „kapr“ či „žralok“. 

V několika málo případech si dítě nebylo schopné zapamatovat položku „brouk“ 

jako „brouk“ a v celém testu používalo označení „mravenec“ (to pak nebylo počítáno za 

chybu). 

V průběhu plnění testu RAN - obrázky často docházelo k tomu, že děti mezi 

jmenováním (čtením) jednotlivých položek používaly různá pomocná slova, a to i přesto, 

že při zácviku na řádku se zácvičnými položkami tato slova nepoužívaly. Pomocná slova 

začaly používat většinou až po přečtení prvního řádku testu, spíše však až v druhé polovině 

testu. Jde například o slova: „…tohle je;…to je – to je;...to vím - to je;…to už jsem jednou 

říkal;…jmenuje se to…“ atd. Často při přemýšlení vydávaly různé zvuky jako např.: 

„hhmmmm, eeeeeeeee“. 

Občas se rovněž stávalo, že dítě v průběhu testování na krátkou dobu zcela 

zapomnělo označení určité položky, a to i přesto, že ji na počátku testování bez 

sebemenších problémů používalo. Tak například dítě 3x pojmenovalo (přečetlo) položku 

„želva“. Když se pak počtvrté dostalo k položce „želva“, nemohlo si na její název 

vzpomenout. Někdy si po menší odmlce děti vzpomněly, někdy bylo lepší položku 

vynechat a pokračovat položkou následující. Když se pak dítě po pojmenování (přečtení) 

následujících položek k položce „želva“ dostalo znovu, většinou ji již přečetlo bez potíží. 

Často se stávalo, že se děti snažily jmenovat (číst) jednotlivé po sobě jdoucí 

položky příliš rychle. Docházelo pak k tomu, že vyslovily (či začaly vyslovovat) název jiné 

položky. Někdy si svou chybu uvědomily a stihly se opravit (např. „želva…teda žába“ či 

„žel…žába“), někdy pokračovaly dál aniž by si chybu uvědomily. 

Děti však zpravidla neměly žádné potíže s rozpoznáváním a pojmenováním 

obrázků v testu RAN – obrázky. 
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b) RAN - barvy 

V testu RAN – barvy často docházelo k záměně mezi položkami. K této chybě 

docházelo často zejména v druhé polovině testu, kdy se dítě již zřejmě přestávalo plně 

soustředit a mohla se již začít mírně projevovat únava, či když se dítě snažilo jmenovat 

(číst) po sobě jdoucí položky příliš rychle. 

V několika případech děti neznaly hnědou (i jinou) barvu a bylo nutné ji doučit při 

zácviku na řádku se zácvičnými položkami ještě před započetím vlastního testování. 

V samotném průběhu testování pak děti s touto položkou již většinou žádné potíže neměly. 

V několika případech se stalo, že dítě místo položky „hnědá“ začalo říkat „šedá“ či 

„šedivá“ a nebo po celou dobu testování označovalo položku „hnědá“ jako „šedivá“. 

Často se stávalo, že se děti v testu RAN – barvy snažily jmenovat jednotlivé po 

sobě jdoucí položky příliš rychle a následně pak docházelo k tomu, že vyslovily (či začaly 

vyslovovat) název položky jiné. Někdy si svou chybu uvědomily a stihly se opravit (např. 

„zelená….tedy modrá“ či „zel…tedy modrá“), někdy pokračovaly dál aniž by si svou 

chybu uvědomily. 

Stejně jako v průběhu plnění testu RAN – obrázky i při plnění testu RAN – barvy 

velmi často docházelo k tomu, že děti mezi jmenováním (čtením) jednotlivých položek 

používaly různá pomocná slova, a to i přesto, že při zácviku na řádku se zácvičnými 

položkami tomu tak nebylo. Pomocná slova začaly používat většinou až po přečtení 

prvního řádku testu, spíše však až v druhé polovině testu. Jde například o slova: „…tohle 

je; …to je – to je;…to vím - to je …“ atd. Často při přemýšlení také vydávaly různé zvuky 

jako např.: „hhmmmm, eeeeeeeee“.  

Občas se stalo, že dítě v průběhu testování na určitou chvíli zcela zapomnělo 

označení některé z položek. 

Ve značném množství případů označovaly děti položku „červená“ jako „oranžová“. 

Ze subjektivního hlediska je na tomto místě nutné podotknout, že se na obou variantách 

testovací karty RAN – barvy téměř stíral rozdíl mezi červenou a oranžovou barvou. Bylo 

to zřejmě způsobeno nedostatečnou kvalitou barevného tisku tohoto testu. Vzniklá situace 

byla řešena tak, že se na označení dané položky administrátor s každým dítětem domluvil 

při zácviku na řádku se zácvičnými položkami. Začalo-li dítě spontánně položku „červená“ 

označovat jako „oranžová“, administrátor toto jeho rozhodnutí dítěti potvrdil. Dítěti byla 

následně ukázána vlastní testová karta RAN – barvy a bylo s ním domluveno, že všechny 

tyto položky (všech šest položek „červená“ v testu RAN - barvy) se budou číst jako 
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„oranžová“. Stejně bylo postupováno i v případě, že dítě při zácviku na řádku se 

zácvičnými položkami začalo položku „červená“ spontánně označovat jako „červená“. 

Rovněž mu byla ukázána vlastní testová karta RAN – barvy a bylo domluveno, že se 

všechny tyto položky (všech šest položek „červená“ v testu RAN – barvy) budou číst jako 

„červená“. 

c) RAN - čísla 

V testu RAN – čísla docházelo často k tomu, že děti místo „pět, sedm, šest, tři, dva“ 

vyslovovaly: „pětka, sedmička, šestka, trojka, dvojka“ (nebylo počítáno za chybu). 

Obecně lze říci, že děti, které test RAN – čísla byly schopné plnit, neměly 

s rozpoznáváním a pojmenováním čísel v tomto testu žádné větší potíže. Většina dětí však 

většinu znázorněných čísel při zácviku na řádku se zácvičnými položkami nedokázala 

vůbec pojmenovat (přečíst), a tak nemohla přistoupit k plnění tohoto testu. 

 

Při zpracování dat vyšly najevo i nedostatky způsobené chybou administrátora. Zjistilo 

se, že v jednom případě byl 2x zadán test RAN O1 a nebyl zadán test RAN O2. V druhém 

případě byl 2x zadán test RAN B2 a nebyl zadán test RAN B1. Tímto tedy došlo ke ztrátě 

dat, neboť již v těchto dvou případech nebylo možné pracovat se složeným skóre pro tyto 

testy (složené skóre se vypočítá jako průměr z obou variant daného typu testu rychlého 

jmenování). 

 

Zaznamenávání a zpracování získaných dat 

 

Naměřený čas v sekundách i zjištěný počet chyb se zaznamenával:  

a) do tabulky vytvořené v programu Microsoft Excel 

b) na příslušný záznamový arch daného typu a varianty testu rychlého jmenování 

 

Zaznamenaná data byla z programu Microsoft Excel převedena do statistického 

programu SPSS (verze 11.5). Tento program pracuje pod operačním systémem Windows a 

specializuje se na rozpoznávání, zpracování a analýzu statistických dat. Cílem bylo zjistit: 

 

a) průměrné časy a průměrné počty chyb u jednotlivých typů testu rychlého jmenování 

pro testovaný soubor ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně 
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b) průměrné časy a průměrné počty chyb u jednotlivých typů testu rychlého jmenování 

pro testovaný soubor rozdělený dle věkových skupin 

c) průměrné časy a průměrné počty chyb u jednotlivých typů testu rychlého jmenování 

pro testovaný soubor rozdělený dle pohlaví 

d) průměrné časy a průměrné počty chyb u jednotlivých typů testu rychlého jmenování 

pro testovaný soubor rozdělený dle věkových skupin a dle pohlaví 

 

Zjišťovaly se rovněž: 

e) průměrné časy a průměrné počty chyb u jednotlivých typů a variant testu rychlého 

jmenování pro testovaný soubor ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně 

f) průměrné časy a průměrné počty chyb u jednotlivých typů a variant testu rychlého 

jmenování pro testovaný soubor rozdělený dle věkových skupin 

g) průměrné časy a průměrné počty chyb u jednotlivých typů a variant testu rychlého 

jmenování pro testovaný soubor rozdělený dle pohlaví 

h) průměrné časy a průměrné počty chyb u jednotlivých typů a variant testu rychlého 

jmenování pro testovaný soubor rozdělený dle věkových skupin a dle pohlaví 
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5 Výsledky  
 

Ještě než přistoupíme k popisu výsledků vzešlých z tohoto výzkumného šetření a  

k odpovědím na výše stanovené hypotézy, je nutné ověřit, zda je oprávněný předpoklad, 

z něhož vycházíme, že rozdíly mezi výsledky (tzn. mezi průměrnými časy a průměrnými 

počty chyb), jichž soubor testovaných dětí dosáhl ve variantě 1, a výsledky, jichž soubor 

testovaných dětí dosáhl ve variantě 2 u jednotlivých typů testu rychlého jmenování (tzn. ve 

variantě 1 a variantě 2 u testu RAN – obrázky, ve variantě 1 a variantě 2 u testu  

RAN - barvy a ve variantě 1 a variantě 2 u testu RAN - čísla), nejsou statisticky významné. 

Rozdíl mezi variantami by neměl být statisticky významný, neboť se ve své podstatě jedná 

o stejný typ testu, který se vzájemně liší pouze jiným pořadím po sobě jdoucích položek. 

Kdyby rozdíl mezi výsledky obou variant jednotlivých typů testu rychlého jmenování 

statisticky významný byl, nemohli bychom postupovat dle standardního postupu 

administrace testu rychlého jmenovávání, což znamená, že bychom nemohli dále pracovat 

se složeným skóre, které je průměrem výkonů v obou variantách daného typu testu  

(viz. kapitola 4.5.3 – Administrace testu). V rámci výzkumného šetření se však zadáváním 

dvou variant jednoho typu testu snažíme eliminovat možné momentální indispozice dítěte. 

Poněvadž se typy testu rychlého jmenování, se kterými jsme v tomto výzkumném 

šetření pracovali, v předchozích výzkumech nezadávaly stejně často (například test  

RAN – barvy nebyl v předchozích výzkumech příliš frekventovaný), považujeme za 

důležité výše zmíněný předpoklad předem ověřit. 

K ověření našeho předpokladu jsme použili tzv. párový test T-test (Paired Samples  

T-Test), jenž ukazuje, zda je rozdíl mezi dvěma skupinami dat (tzn. mezi dvěma průměry) 

statisticky významný. Rozdíl mezi dvěma skupinami dat je statisticky významný, pokud je 

statistická významnost (zkratka „p“) menší než hodnota 0,050. Pokud je statistická 

významnost větší než hodnota 0,050, není rozdíl mezi dvěma skupinami dat statisticky 

významný. 
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Tabulka 8 - Porovnání průměrných časů a průměrných počtů chyb mezi variantou 1 a variantou 2 u 
jednotlivých typů testu rychlého jmenování (u dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně) 

 Počet dětí (N) Průměr SD7 p 
RAN O1 130 58.26 16.134 0.970 Čas 
RAN O2 130 58.22 16.650   
RAN O1 130 0.99 1.533 0.619 Chyby 
RAN O2 130 0.92 1.434   
RAN B1 76 61.36 22.192 0.007 Čas 
RAN B2  76 66.20 30.044   
RAN B1 76 1.68 2.186 0.521 Chyby 
RAN B2 76 1.80 2.361   
RAN Č1 22 50.27 16.243 0.042 Čas 
RAN Č2 22 56.59 24.483   
RAN Č1 22 1.05 1.430 0.568 Chyby 
RAN Č2 22 0.86 1.356   

 

Tabulka číslo 8 porovnává průměrné časy a průměrné počty chyb mezi 

jednotlivými variantami jednotlivých typů testu rychlého jmenování, tedy průměrné časy a 

průměrné počty chyb mezi variantou 1 a variantou 2 testu RAN - obrázky, mezi variantou 

1 a variantou 2 testu RAN - barvy a mezi variantou 1 a variantou 2 testu RAN - čísla. 

Jedná se o průměrné časy a průměrné počty chyb, jež v těchto testech dosáhl soubor 

testovaných dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně. 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že u testu RAN - obrázky není rozdíl mezi 

průměrným časem dosaženým ve variantě 1 a průměrným časem dosaženým ve variantě 2 

tohoto testu (p = 0,970), ani rozdíl mezi průměrným počtem chyb dosaženým ve variantě 1 

a průměrným počtem chyb dosaženým ve variantě 2 tohoto testu (p. = 0,619), statisticky 

významný. Statisticky významné nejsou ani rozdíly mezi průměrnými počty chyb 

dosaženými ve variantě 1 a ve variantě 2 testu RAN - barvy (p = 0,521) a ve variantě 1 a 

ve variantě 2 testu RAN - čísla (p = 0,568). 

Statisticky významný je však rozdíl mezi průměrným časem dosaženým ve variantě 

1 a průměrným časem dosaženým ve variantě 2 testu RAN - barvy (p = 0,007) a rozdíl 

mezi průměrným časem dosaženým ve variantě 1 a průměrným časem dosaženým ve 

variantě 2 testu RAN - čísla (p = 0,042). 

 

                                                 
7 SD = směrodatná odchylka 
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 Jelikož se rozdíl mezi průměrným časem, kterého dosáhl soubor testovaných dětí ve 

věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně ve variantě 1, a průměrným časem 

dosaženým ve variantě 2 ukázal být v testu RAN - barvy a v testu RAN - čísla statisticky 

významný, bylo dále žádoucí zjistit, zda jsou tyto rozdíly v průměrných časech mezi  

RAN B1 a RAN B2 a rozdíly v průměrných časech mezi RAN Č1 a RAN Č2 statisticky 

významné pouze u věkové skupiny 1 (děti ve věkovém rozmezí od 54 do 60 měsíců 

včetně), pouze u věkové skupiny 2 (děti ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců včetně), 

nebo zda jsou tyto rozdíly statisticky významné v obou těchto věkových skupinách. 

K analýze dat jsme rovněž použili test statistické významnosti – Paired Samples T-test 

(viz. výše v této kapitole). 

 

Tabulka 9 - Porovnání průměrných časů a průměrných počtů chyb mezi variantou 1 a variantou 2 u 
jednotlivých typů testu rychlého jmenování u skupiny 1 (pro soubor testovaných dětí od 54 do 60 měsíců 

včetně) 

Skupina 1 Počet dětí (N) Průměr SD p 
RAN O1 81 57.32 12.607 0.600 Čas 
RAN O2 81 58.16 15.945   
RAN O1  81 0.89 1.581 0.589 Chyby 
RAN O2 81 0.99 1.537   
RAN B1 45 61.56 18.879 0.212 Čas 
RAN B2 45 64.47 23.740   
RAN B1 45 1.62 2.103 0.570 Chyby 
RAN B2 45 1.76 2.058   
RAN Č1 11 53.91 18.663 0.033 Čas 
RAN Č2 11 66.36 29.581   
RAN Č1 11 1.00 1.414 0.733 Chyby 
RAN Č2 11 1.18 1.722   

 

Z tabulky číslo 9 je patrné, že u skupiny 1 (u dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 60 

měsíců včetně) není rozdíl mezi průměrným časem dosaženým ve variantě 1 a průměrným 

časem dosaženým ve variantě 2 testu RAN - barvy statisticky významný (p = 0,212).  

Statisticky významný však je rozdíl mezi průměrným časem dosaženým ve  

variantě 1 a průměrným časem dosaženým ve variantě 2 v testu RAN – čísla (p = 0,033). 

 



 - 45 - 

Tabulka 10 - Porovnání průměrných časů a průměrných počtů chyb mezi variantou 1 a variantou 2 u 
jednotlivých typů testu rychlého jmenování u skupiny 2 (pro soubor testovaných dětí od 60 do 66 měsíců 

včetně) 

Skupina 2  Počet dětí (N) Průměr SD p 
RAN O1 49 59.82 20.754 0.410 Čas 
RAN O2 49 58.31 17.924   
RAN O1  49 1.16 1.448 0.104 Chyby 
RAN O2 49 0.82 1.253   
RAN B1 31 61.06 26.613 0.007 Čas 
RAN B2 31 68.71 37.670   
RAN B1 31 1.77 2.334 0.751 Chyby 
RAN B2 31 1.87 2.778   
RAN Č1 11 46.64 13.291 0.917 Čas 
RAN Č2 11 46.82 13.174   
RAN Č1 11 1.09 1.514 0.140 Chyby 
RAN Č2 11 0.55 0.820   

 

Tabulka číslo 10 ukazuje, že u skupiny 2 (u dětí ve věkovém rozmezí od 61 do 66 

měsíců včetně) je rozdíl mezi průměrným časem dosaženým ve variantě 1 a průměrným 

časem dosaženým ve variantě 2 v testu RAN – barvy statisticky významný (p = 0,007), 

avšak rozdíl mezi průměrným časem dosaženým ve variantě 1 a průměrným časem 

dosaženým ve variantě 2 v testu RAN – čísla statisticky významný není (p = 0,917). 

 

Ještě dříve než přistoupíme k odpovědím na výše stanovené hypotézy, popíšeme na 

tomto místě výsledky vzešlé z tohoto výzkumného šetření. Zaměříme se na výsledky 

(průměrné časy a průměrné počty chyb), jež v jednotlivých typech a variantách testu 

rychlého jmenování dosáhl určitý soubor testovaných dětí. Nejprve se zaměříme na celý 

testovaný soubor, tedy na soubor testovaných dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 

měsíců včetně. Dále se zaměříme na soubor testovaných dětí rozdělený dle věkových 

skupin, tedy na skupinu 1 (děti ve věkovém rozmezí od 54 do 60 měsíců včetně) a skupinu 

2 (děti ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců). Poté se zaměříme na soubor testovaných 

dětí rozdělený dle pohlaví, tedy na chlapce a dívky. 

Vzhledem k tomu, že se nepotvrdil náš předpoklad o tom, že rozdíly mezi výsledky 

ve variantě 1 a výsledky ve variantě 2 u jednotlivých typů testu rychlého jmenování nejsou 

statisticky významné, budeme vždy uvádět: 

a) tabulky znázorňující výsledky pro jednotlivé typy testu rychlého jmenování, tedy 

průměrné časy a průměrné počty chyb z testu RAN - obrázky, z testu RAN - barvy a 
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z testu RAN - čísla (tzv. složené skóre z testu RAN O1 a RAN O2, složené skóre z testu 

RAN B1 a RAN B2 a složené skóre z testu RAN Č1 a RAN Č1) 

b) tabulky znázorňující výsledky z jednotlivých variant jednotlivých typů testu 

rychlého jmenování (tzn. průměrné časy a průměrné počty chyb dosažené v testech RAN 

O1, RAN O2, RAN B1, RAN B2, RAN Č1 a RAN Č2). 

 

Váhu totiž můžeme přičítat jen složenému skóre u testu RAN O (a to jak pro 

průměrné chyby tak pro průměrný čas) a složenému skóre pro průměrné chyby u testu 

RAN B a RAN Č. Na výsledky týkající se průměrného času u testu RAN – barvy a testu 

RAN – čísla je nutné dívat se z pohledu obou variant. Výsledky, jimž přičítáme váhu, jsou 

tučně zvýrazněny. 

 

Tabulka 11 - Průměrný čas a průměrný počet chyb dosažených v jednotlivých typech testu rychlého 
jmenování (složená skóre pro testovaný soubor ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně) 

Test Počet dětí (N) Průměr SD Rozpětí 
RAN O - čas 130 58.24 14.883 33 - 115 
RAN O - chyby 130 0.96 1.255 0 - 8 
RAN B - čas 76 63.78 25.297 28 - 159 
RAN B - chyby 76 1.74 2.130 0 - 9 
RAN Č - čas 22 53.43 19.616 30 - 109 
RAN Č - chyby 22 0.95 1.184 0 - 4 
 

V tabulce číslo 11 jsou uvedeny průměrné časy a průměrné počty chyb, jichž 

v jednotlivých typech testu rychlého jmenování dosáhl soubor testovaných dětí ve 

věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně. 

Z uvedené tabulky je patrné, že pro test RAN - obrázky máme k dispozici data od 130 

dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně, pro test RAN – barvy data od 76 dětí 

a pro test RAN – čísla data od 22 dětí. 

Průměrný čas dosažený v testu RAN O činil 58,24 sekund, v testu RAN B 63,78 

sekund a v testu RAN Č 53,43 sekund. Nejpomalejšího průměrného času dosáhl soubor 76 

testovaných jedinců ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně v testu RAN B, a to 

63,78 sekund, nejrychlejší průměrný čas byl dosažen v testu RAN Č, a to 53,43 sekund. 

K tomuto testu máme k dispozici data od 22 dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců 

včetně. 

Průměrný počet chyb dosažených v testu RAN O činil 0,96 chyb, v testu RAN B 1,74 

chyb a v testu RAN Č 0,95 chyb. Největší průměrný počet chyb byl dosažen v testu  



 - 47 - 

RAN B, a to 1,74 chyb, a nejmenší průměrný počet chyb pak v testu RAN Č, a to 0,95 

chyb. 

 

Tabulka 12 - Průměrný čas a průměrný počet chyb dosažených v jednotlivých typech a variantách testu 
rychlého jmenování (pro testovaný soubor ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně) 

Test Počet dětí (N) Průměr SD 
RAN O1 - čas 131 58.24 16.073 
RAN O1 - chyby 131 1.01 1.537 
RAN O2 - čas  130 58.22 16.650 
RAN O2 - chyby 130 0.92 1.434 
RAN B1 - čas 76 61.36 22.192 
RAN B1 - chyby 76 1.68 2.186 
RAN B2 - čas 77 65.87 29.983 
RAN B2 - chyby 77 1.78 2.354 
RAN Č1 - čas 22 50.27 16.243 
RAN Č1 - chyby 22 1.05 1.430 
RAN Č2 - čas 24 56.17 23.605 
RAN Č2 - chyby 24 0.88 1.329 

 

V tabulce číslo 12 je uveden průměrný čas a průměrný počet chyb, jehož dosáhl 

v jednotlivých typech a variantách testu rychlého jmenování určitý testovaný soubor ve 

věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně. 

Z tabulky číslo 12 je patrné, že pro test RAN O1 máme k dispozici data od 131 dětí, 

pro test RAN O1 od 130 dětí, pro test RAN B1 od 76 dětí, pro test RAN B2 od 77 dětí, pro 

test RAN Č1 od 22 dětí a pro test RAN Č2 máme k dispozici data od 24 dětí. 

Průměrný čas dosažený v testu RAN O1 činil 58,24 sekund, v testu RAN O2 58,22 

sekund, v testu RAN B1 61,36 sekund, v testu RAN B2 65,87 sekund, v testu RAN Č1 

50,27 sekund a v testu RAN Č2 56,17 sekund. Nejrychlejší čas byl dosažen v testu RAN 

Č1, a to 50,27 sekund. Nejpomalejší čas pak v testu RAN B2, a to 65,30 sekund. 

Průměrný počet chyb učiněných v testu RAN O1 činil 1,01 chyb, v testu RAN O2 0,92 

chyb, v testu RAN B1 1,68 chyb, v testu RAN B2 1,78 chyb, v testu RAN Č1 1,05 a 

v testu RAN Č2 0,88 chyb. Největší průměrný počet chyb byl dosažen v testu RAN B2, a 

to 1,78 chyb, nejmenší průměrný počet chyb pak v testu RAN Č2, a to 0,88 chyb. 
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Tabulka 13 - Průměrný čas a průměrný počet chyb dosažených v jednotlivých typech testu rychlého 
jmenování (složená skóre; rozdělení dle věkových skupin) 

Skupina Test Počet dětí (N) Průměr SD Rozpětí 
RAN O - čas 81 57.74 12.456 34 - 107 
RAN O - chyby 81 0.94 1.326 0 - 8 
RAN B - čas 45 63.01 20.014 38 - 144 
RAN B - chyby 45 1.69 1.929 0 - 6 
RAN Č - čas 11 60.14 23.282 34 - 109 

1 

RAN Č - chyby 11 1.09 1.319 0 - 4 
RAN O - čas 49 59.06 18.318 33 - 115 
RAN O - chyby 49 0.99 1.139 0 - 5 
RAN B - čas 31 64.89 31.783 28 - 159 
RAN B - chyby 31 1.82 2.424 0 - 9 
RAN Č - čas 11 46.73 12.925 30 - 69 

2 

RAN Č - chyby 11 0.82 1.079 0 - 4 
 

V tabulce číslo 13 jsou uvedeny průměrné časy a průměrné počty chyb, jichž 

v jednotlivých typech testu rychlého jmenování dosáhl soubor testovaných dětí rozdělený 

dle věkových skupin. 

Z níže uvedené tabulky je patrné, že pro test RAN O máme k dispozici data od 81 dětí 

ze skupiny 1 a od 49 dětí ze skupiny 2, pro test RAN B od 45 dětí ze skupiny 1 a od 31 dětí 

ze skupiny 2 a pro test RAN Č máme k dispozici data od 11 dětí ze skupiny 1 a 11 dětí ze 

skupiny 2. 

Průměrný čas dosažený v testu RAN O činil 57,74 sekund u skupiny 1 a 59,06 sekund 

u skupiny 2, v testu RAN B 63,01 sekund u skupiny 1 a 64,89 u skupiny 2 a v testu RAN Č 

60,14 sekund u skupiny 1 a 46,73 sekund u skupiny 2. Nejrychlejšího průměrného času 

dosáhla skupina 2 v testu RAN Č, a to 46,73 sekund. Nejpomalejšího průměrného času 

dosáhla skupina 2 v testu RAN B, a to 64,89 sekund. 

Průměrný počet chyb dosažený v testu RAN O činil 0,94 chyb u skupiny 1 a 0,99  

u skupiny 2, v testu RAN B 1,69 chyb u skupiny 1 a 1,82 u skupiny 2 a v testu RAN Č 

1,09 chyb u skupiny 1 a 0,82 chyb u skupiny 2. Největší průměrný počet chyb učinila 

skupina 2 v testu RAN B, a to 1,82 chyb. Nejmenší průměrný počet chyb učinila skupina 2, 

a to 0,82 chyb. 

Z tabulky číslo 13 je patrné, že ze všech třech typů testu rychlého jmenování si  

skupina 1 (děti ve věkovém rozmezí od 54  do 60 měsíců včetně) nejlépe vedla v testu 

RAN – obrázky, ve kterém dosáhla průměrného času 57,74 sekund a průměrného počtu 

chyb 0,94. Nejhůře si pak vedla v testu RAN – barvy, ve kterém dosáhla průměrného času 

63,01 sekund a průměrného počtu chyb 1,69. 
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Skupina 2 (děti ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců včetně) si ze všech třech typů 

testu rychlého jmenování nejlépe vedla v testu RAN – čísla, ve kterém dosáhla průměrného 

času 46,73 sekund a průměrného počtu chyb 0,82. Stejně jako skupina 1 si skupina 2 vedla 

nejhůře v testu RAN – barvy, ve kterém dosáhla jak nepomalejšího průměrného času, a to 

64,89 sekund, tak největšího průměrného počtu chyb, a to 1,82. 

 

Tabulka 14 - Průměrný čas a průměrný počet chyb dosažených v jednotlivých typech a variantách testu 
rychlého jmenování (rozdělení dle věkových skupin) 

Skupina Test Počet dětí (N) Průměr SD 
RAN O1 - čas 81 57.32 12.607 
RAN O1 - chyby 81 0.89 1.581 
RAN O2 - čas  81 58.16 15.945 
RAN O2 - chyby 81 0.99 1.537 
RAN B1 - čas 45 61.56 18.879 
RAN B1 - chyby 45 1.62 2.103 
RAN B2 - čas 45 64.47 23.740 
RAN B2 - chyby 45 1.76 2.058 
RAN Č1 - čas 11 53.91 18.663 
RAN Č1 - chyby 11 1.00 1.414 
RAN Č2 - čas 13 64.08 27.846 

1 

RAN Č2 - chyby 13 1.15 1.625 
RAN O1 - čas 50 59.74 20.548 
RAN O1 - chyby 50 1.20 1.457 
RAN O2 - čas  49 58.31 17.924 
RAN O2 - chyby 49 0.82 1.253 
RAN B1 - čas 31 61.06 26.613 
RAN B1 - chyby 31 1.77 2.334 
RAN B2 - čas 32 67.84 37.380 
RAN B2 - chyby 32 1.81 2.753 
RAN Č1 - čas 11 46.64 13.291 
RAN Č1 - chyby 11 1.09 1.514 
RAN Č2 - čas 11 46.82 13.174 

2 

RAN Č2 - chyby 11 0.55 0.820 
 

V tabulce číslo 14 jsou uvedeny průměrné časy a průměrné počty chyb, jichž dosáhl 

v jednotlivých typech a variantách testu rychlého jmenování soubor testovaných dětí 

rozdělený dle věkových skupin. 

Z pohledu pro nás relevantních výsledků je z této tabulky patrné, že skupina 1 dosáhla 

v testu RAN B1 průměrného času 61,56 sekund, v testu RAN B2 průměrného času 64,47 

sekund, v testu RAN Č1 průměrného času 53,91 sekund a v testu RAN Č2 průměrného 

času 64,08 sekund. Skupina 2 pak dosáhla následujících průměrných časů: v testu  
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RAN B1 61,06 sekund, v testu RAN B2 67,84 sekund, v testu RAN Č1 46,64 sekund a 

v testu RAN Č2 46,82 sekund. 

Z tabulky číslo 14 je patrné, že nejrychlejšího průměrného času dosáhla skupina 2 

v testu RAN Č1, a to 46,64 sekund. Pro tuto variantu testu máme k dispozici data od 11 

dětí ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců včetně. Nejpomalejšího průměrného času 

dosáhla skupina 2 v testu RAN B2, a to 67,84 sekund. Pro tuto variantu testu máme 

k dispozici data od 32 dětí ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců včetně. 

Největší průměrný počet chyb učinila skupina 2 v testu RAN B2, a to 1,81 chyb. 

Nejmenší průměrný počet chyb učinila skupina 2 v testu RAN Č2, a to 0,55 chyb. 

 

Tabulka 15 - Porovnání průměrných časů a průměrných počtů chyb dosažených v jednotlivých typech a 
variantách testu rychlého jmenování mezi věkovou skupinou 1 a věkovou skupinou 2 (Independent Samples 

T-test) 

Test Skupina Počet dětí (N) Průměr SD p 
1 81 57.32 12.607 0.405 RAN O1 - čas 

2 50 59.74 20.548  
1 81 0.89 1.581 0.262 RAN O1 - chyby 

2 50 1.20 1.457  
1 81 58.16 15.945 0.962 RAN O2 - čas 

2 49 58.31 17.924  
1 81 0.99 1.537 0.511 RAN O2 - chyby 

2 49 0.82 1.253  
1 45 61.56 18.879 0.925 RAN B1 - čas 

2 31 61.06 26.613  
1 45 1.62 2.103 0.768 RAN B1 - chyby 

2 31 1.77 2.334  
1 45 64.47 23.740 0.629 RAN B2 - čas 

2 32 67.84 37.380  
1 45 1.76 2.058 0.918 RAN B2 - chyby 

2 32 1.81 2.753  
1 11 53.91 18.663 0.299 RAN Č1 - čas 

2 11 46.64 13.291  
1 11 1.00 1.414 0.886 RAN Č1 - chyby 

2 11 1.09 1.514  
1 13 64.08 27.846 0.073 RAN Č2 - čas 

2 11 46.82 13.174  
1 13 1.15 1.625 0.273 RAN Č2 - chyby 

2 11 0.55 0.820  
 

Tabulka číslo 15 porovnává průměrné časy a průměrné počty chyb, kterých 

v jednotlivých typech a variantách testu rychlého jmenování dosáhla skupina 1, 

s průměrnými časy a průměrnými počty chyb, kterých v jednotlivých typech a variantách 
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testu rychlého jmenování dosáhla skupina 2. K analýze dat jsme použili test statistické 

významnosti – Independent Samples T-test. 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že rozdíly mezi dosaženými průměrnými časy ani 

rozdíly mezi průměrnými počty chyb dosaženými v jednotlivých typech a variantách testu 

rychlého jmenování mezi skupinou 1 a skupinou 2 nejsou statisticky významné, neboť u 

žádné varianty testu rychlého jmenování není statistická významnost menší než hodnota 

0,050. 

Rozdíl mezi průměrným časem, kterého ve variantě testu RAN Č2 dosáhla skupina 1 

(64,08 sekund), a průměrným časem, kterého v této variantě testu dosáhla skupina 2  

(46,82 sekund) se hodnotě 0,050 velmi přibližuje (p = 0,073), tuto hranici však 

nepřekračuje, a tudíž i v tomto případě můžeme rozdíl mezi oběma skupinami považovat 

za statisticky nevýznamný. 

 

Tabulka 16 - Porovnání průměrných časů a průměrných počtů chyb dosažených v jednotlivých typech testu 
rychlého jmenování mezi věkovou skupinou 1 a věkovou skupinou 2 (Independent Samples T-test) 

Test Skupina Počet dětí (N) Průměr SD p 
1 81 57.74 12.456 0.626 RAN O - čas 
2 49 59.06 18.318  
1 45 63.01 20.014 0.753 RAN B - čas 
2 31 64.89 31.783  
1 11 60.14 23.282 0.110 RAN Č - čas 
2 11 46.73 12.925  
1 81 0.938 1.3261 0.821 RAN O - chyby 
2 49 0.990 1.1388  
1 45 1.689 1.9285 0.790 RAN B - chyby 
2 31 1.823 2.4240  
1 11 1.091 1.3194 0.601 RAN Č - chyby 
2 11 0.818 1.0787  

 

Tabulka číslo 16 porovnává průměrné časy a průměrné počty chyb, kterých 

v jednotlivých typech testu rychlého jmenování dosáhla skupina 1, s průměrnými časy a 

průměrnými počty chyb, kterých v jednotlivých typech testu rychlého jmenování dosáhla 

skupina 2. V této tabulce pracujeme se složeným skóre jednotlivých typů testu rychlého 

jmenování. K porovnání dat jsme použili test statistické významnosti – Independent 

Samples T-test. 

Z tabulky číslo 16 je patrné, že rozdíly mezi skupinou 1 a skupinou 2 nejsou statisticky 

významné. Co se průměrných časů a průměrných počtů chyb dosažených v jednotlivých 



 - 52 - 

typech testu rychlého jmenování týče, nebyla statistická významnost v žádném z těchto 

hledisek menší než hodnota 0,050. 

 

Tabulka 17 - Průměrný čas a průměrný počet chyb dosažených v jednotlivých typech testu rychlého 
jmenování (složená skóre; rozdělení dle pohlaví) 

Pohlaví Test Počet dětí (N) Průměr SD Rozpětí 
RAN O - čas 63 59.30 15.894 34 - 115 
RAN O - chyby 63 1.00 1.388 0 - 8 
RAN B - čas 36 64.14 23.909 38 - 159 
RAN B - chyby 36 1.74 2.215 0 - 9 
RAN Č - čas 11 47.41 13.088 30 - 64 

Chlapci 

RAN Č - chyby 11 0.73 0.817 0 - 2 
RAN O - čas 67 57.24 13.911 33 - 104 
RAN O - chyby 67 0.92 1.123 0 - 4 
RAN B - čas 40 63.45 26.784 28 - 158 
RAN B - chyby 40 1.75 2.079 0 - 7 
RAN Č - čas 11 59.45 23.599 34 - 109 

Dívky 

RAN Č - chyby 11 1.18 1.471 0 - 4 
 

V tabulce číslo 17 jsou uvedeny průměrné časy a průměrné počty chyb, jichž 

v jednotlivých typech testu rychlého jmenování dosáhl soubor testovaných dětí rozdělený 

dle pohlaví. 

Z tabulky číslo 17 je patrné, že pro test RAN O máme k dispozici data od 63 chlapců a 

67 děvčat, pro test RAN B od 36 chlapců a 40 děvčat a pro test RAN Č máme k dispozici 

data od 11 chlapců a 11 děvčat. Jedná se o chlapce a děvčata ve věkovém rozmezí od 54 do 

66 měsíců včetně. 

Průměrný čas dosažený v testu RAN O činil 59,30 sekund u chlapců a 57,24 sekund u 

děvčat, v testu RAN B 64,14 sekund u chlapců a 63,45 sekund u děvčat a v testu RAN Č 

47,41 sekund u chlapců a 59,45 sekund u děvčat. Nejrychlejšího průměrného času dosáhli 

chlapci v testu RAN Č, a to 47,41 sekund, a nejpomalejšího průměrného času dosáhli 

chlapci v testu RAN B, a to 64,14. 

Průměrný počet chyb dosažený v testu RAN O činil 1,00 chyb u chlapců a 0,92 u 

děvčat, v testu RAN B 1,74 chyb u chlapců a 1,75 u děvčat a v testu RAN Č 0,73 chyb u 

chlapců a 1,18 chyb u děvčat. Největší průměrný počet chyb učinily dívky v testu RAN B 

a to 1,75 chyb. Nejmenší průměrný počet chyb učinili chlapci v testu RAN Č, a to 0,73 

chyb. 

Z tabulky číslo 17 je patrné že ze všech třech typů testu rychlého jmenování si chlapci 

nejlépe vedli v testu RAN – čísla, ve kterém dosáhli průměrného času 47,41 sekund a 
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průměrného počtu chyb 0,73. Nejhůře si vedli v testu RAN – barvy, ve kterém dosáhli 

nejpomalejšího průměrného času, a to 64,14 a průměrného počtu chyb 1,74. 

Dívky si ze všech třech typů testu rychlého jmenování vedly nejlépe v testu  

RAN – obrázky, ve kterém dosáhly průměrného času 57,24 sekund a průměrného počtu 

chyb 0,92. Nejhůře si pak, stejně jako chlapci, vedly v testu RAN – barvy, ve kterém 

dosáhly průměrného času 63,45 sekund a největšího průměrného počtu chyb, a to 1,75. 

 

Tabulka 18 - Průměrný čas a průměrný počet chyb dosažených v jednotlivých typech a variantách testu 
rychlého jmenování (rozdělení dle pohlaví) 

Pohlaví Test Počet dětí (N) Průměr SD 
RAN O1 - čas 64 59.14 16.789 
RAN O1 - chyby 64 1.16 1.711 
RAN O2 - čas  63 59.41 18.594 
RAN O2 - chyby 63 0.87 1.385 
RAN B1 - čas 36 61.69 20.305 
RAN B1 - chyby 36 1.78 2.231 
RAN B2 - čas 36 66.58 28.962 
RAN B2 - chyby 36 1.69 2.528 
RAN Č1 - čas 11 45.55 12.636 
RAN Č1 - chyby 11 0.91 1.300 
RAN Č2 - čas 12 50.25 14.258 

Chlapci 

RAN Č2 - chyby 12 0.50 0.674 
RAN O1 - čas 67 57.39 15.437 
RAN O1 - chyby 67 0.87 1.347 
RAN O2 - čas  67 57.09 14.642 
RAN O2 - chyby 67 0.97 1.487 
RAN B1 - čas 40 61.05 24.018 
RAN B1 - chyby 40 1.60 2.170 
RAN B2 - čas 41 65.24 31.198 
RAN B2 - chyby 41 1.85 2.220 
RAN Č1 - čas 11 55.00 18.580 
RAN Č1 - chyby 11 1.18 1.601 
RAN Č2 - čas 12 62.08 29.755 

Dívky 

RAN Č2 - chyby 12 1.25 1.712 
 

V tabulce číslo 18 jsou uvedeny průměrné časy a průměrné počty chyb, jichž dosáhl 

v jednotlivých typech a variantách testu rychlého jmenování soubor testovaných dětí 

rozdělený dle pohlaví. 

Z pohledu pro nás relevantních výsledků je z této tabulky patrné, že chlapci dosáhli 

v testu RAN B1 průměrného času 61,69 sekund, v testu RAN B2 66,58 sekund, v testu 

RAN Č1 45,55 sekund a v testu RAN Č2 50,25 sekund. Dívky pak v testu RAN B1 
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dosáhly průměrného času 61,05 sekund, v testu RAN B2 65,24 sekund, v testu RAN Č1 

55,00 sekund a v tesu RAN Č2 62,08 sekund. 

Z tabulky číslo 18 je patrné, že nejrychlejšího průměrného času dosáhli chlapci v testu 

RAN Č1. Pro tento test máme k dispozici data od 11 chlapců a dosažený průměrný čas 

činil 45,55 sekund. Nejpomalejšího průměrného času dosáhli chlapci v testu RAN B2, a to 

66,58 sekund. Pro tento test jsou k dispozici data od 36 chlapců ve věkovém rozmezí od 54 

do 66 měsíců včetně. 

Největší průměrný počet chyb učinily dívky v testu RAN B2, a to 1,85 chyb. Pro tento 

test jsou k dispozici data od 41 dívek. Nejmenší počet chyb uničili chlapci v testu RAN Č2, 

a to 0,50 chyb. Pro tento test máme k dispozici data od 12 chlapců ve věkovém rozmezí od 

54 do 66 měsíců včetně. 

 

Tabulka 19 - Porovnání průměrných časů a průměrných počtů chyb dosažených v jednotlivých typech a 
variantách testu rychlého jmenování mezi chlapci a dívkami (Independent Samples T-test) 

Test Pohlaví Počet dětí (N) Průměr SD p 
Chlapci 64 59.14 16.789 0.535 RAN O1 - čas 

Dívky 67 57.39 15.437  
Chlapci 64 1.16 1.711 0.281 RAN O1 - chyby 

Dívky 67 0.87 1.347  
Chlapci 63 59.41 18.594 0.429 RAN O2 - čas 

Dívky 67 57.09 14.642  
Chlapci 63 0.87 1.385 0.701 RAN O2 - chyby 

Dívky 67 0.97 1.487  
Chlapci 36 61.69 20.305 0.900 RAN B1 - čas 

Dívky 40 61.05 24.018  
Chlapci 36 1.78 2.231 0.726 RAN B1 - chyby 

Dívky 40 1.60 2.170  
Chlapci 36 66.58 28.962 0.846 RAN B2 - čas 

Dívky 41 65.24 31.198  
Chlapci 36 1.69 2.528 0.769 RAN B2 - chyby 

Dívky 41 1.85 2.220  
Chlapci 11 45.55 12.636 0.174 RAN Č1 - čas 

Dívky 11 55.00 18.580  
Chlapci 11 0.91 1.300 0.666 RAN Č1 - chyby 

Dívky 11 1.18 1.601  
Chlapci 12 50.25 14.258 0.227 RAN Č2 - čas 

Dívky 12 62.08 29.755  
Chlapci 12 0.50 0.674 0.172 RAN Č2 - chyby 

Dívky 12 1.25 1.712  
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Tabulka číslo 19 porovnává průměrné časy a průměrné počty chyb, kterých 

v jednotlivých typech a variantách testu rychlého jmenování dosáhla skupina chlapců, 

s průměrnými časy a průměrnými počty chyb, kterých v jednotlivých typech a variantách 

testu rychlého jmenování dosáhla skupina dívek (jedná se o chlapce a dívky ve věkovém 

rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně). K analýze dat jsme rovněž použili test statistické 

významnosti – Independent Samples T-test. 

Z tabulky číslo 19 je patrné, že rozdíly mezi dosaženými průměrnými časy a 

dosaženými průměrnými počty chyb mezi pohlavími (tj. mezi chlapci a dívkami) 

v jednotlivých typech a variantách testu rychlého jmenování nejsou statisticky významné 

(u žádné varianty testu rychlého jmenování není statistická významnost menší než hodnota 

0,050). 

 

Tabulka 20 - Porovnání průměrných časů a průměrných počtů chyb dosažených v jednotlivých typech testu 
rychlého jmenování mezi chlapci a dívkami (Independent Samples T-test) 

Test Pohlaví Počet dětí (N) Průměr SD p 
Chlapci  63 59.30 15.894 0.432 RAN O - čas 
Dívky 67 57.24 13.911  
Chlapci  36 64.14 23.909 0.907 RAN B - čas 
Dívky 40 63.45 26.784  
Chlapci  11 47.41 13.088 0.154 RAN Č - čas 
Dívky 11 59.45 23.599  
Chlapci  63 1.000 1.3883 0.711 RAN O - chyby 
Dívky 67 0.918 1.1234  
Chlapci  36 1.736 2.2152 0.978 RAN B - chyby 
Dívky 40 1.750 2.0786  
Chlapci  11 0.727 0.8174 0.381 RAN Č - chyby 
Dívky 11 1.182 1.4709  

 

Tabulka číslo 20 porovnává průměrné časy a průměrné počty chyb, kterých 

v jednotlivých typech testu rychlého jmenování dosáhla skupina chlapců, s průměrnými 

časy a průměrnými počty chyb, kterých v jednotlivých typech testu rychlého jmenování 

dosáhla skupina dívek. V této tabulce pracujeme se složeným skóre jednotlivých typů testu 

rychlého jmenování. K porovnání dat jsme použili test statistické významnosti –  

Independent Samples T-test. 

Tabulka číslo 20 ukazuje, že rozdíly mezi chlapci a děvčaty nejsou statisticky 

významné. Co se průměrných časů a průměrných počtů chyb dosažených v jednotlivých 

typech testu rychlého jmenování týče, nebyla statistická významnost v žádném z těchto 

hledisek menší než hodnota 0,050. 
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Tabulka 21 - Průměrný čas a průměrný počet chyb dosažených v jednotlivých typech testu rychlého 
jmenování (rozdělení dle věkových skupin a dle pohlaví) 

Skupina Pohlaví Test Počet dětí (N) Průměr SD 
RAN O - čas 36 59.26 14.472 
RAN O - chyby 36 0.90 1.4678 
RAN B - čas 18 63.06 17.374 
RAN B - chyby 18 2.03 2.2523 
RAN Č - čas 4 50.50 14.468 

Chlapci 

RAN Č - chyby 4 0.88 1.1087 
RAN O - čas 45 56.52 10.588 
RAN O - chyby 45 0.97 1.2173 
RAN B - čas 27 62.98 21.921 
RAN B - chyby 27 1.46 1.6866 
RAN Č - čas 7 65.64 26.485 

1 

Dívky 

RAN Č - chyby 7 1.21 1.4960 
RAN O - čas 27 59.35 17.902 
RAN O - chyby 27 1.13 1.2904 
RAN B - čas 18 65.22 29.539 
RAN B - chyby 18 1.44 2.2022 
RAN Č - čas 7 45.64 13.069 

Chlapci 

RAN Č - chyby 7 0.64 0.6901 
RAN O - čas 22 58.70 19.235 
RAN O - chyby 22 0.82 0.9200 
RAN B - čas 13 64.42 35.901 
RAN B - chyby 13 2.35 2.7033 
RAN Č - čas 4 48.62 14.413 

2 

Dívky 

RAN Č - chyby 4 1.13 1.6520 
 

Pro podrobnější přehled jsou v tabulce číslo 21 uvedeny průměrné časy a průměrné 

počty chyb, jichž v jednotlivých typech testu rychlého jmenování dosáhl soubor 

testovaných dětí rozdělený dle věkových skupin a dle pohlaví. 

Pro test RAN O máme ze skupiny 1 k dispozici data od 36 chlapců a 45 děvčat, pro test 

RAN B od 18 chlapců a 27 děvčat a pro test RAN Č máme k dispozici data od 4 chlapců a 

7 děvčat. Ze skupiny 2 máme pro test RAN O k dispozici data od 27 chlapců a 22 děvčat, 

pro test RAN B od 18 chlapců a 13 děvčat a pro test RAN Č máme k dispozici data od 7 

chlapců a 4 děvčat. 

Průměrný čas dosažený v testu RAN O činil u chlapců ze skupiny 1 59,26 sekund, u 

chlapců ze skupiny 2 59,35 sekund, u dívek ze skupiny 1 56,52 sekund a u dívek ze 

skupiny 2 58,70 sekund (průměrný počet chyb pak činil 0,90; 1,13; 0,97 a 0,82 chyb). 

Průměrný čas dosažený v testu RAN B činil u chlapců ze skupiny 1 63,06 sekund, u 

chlapců ze skupiny 2 64,22 sekund, u dívek ze skupiny 1 62,98 sekund a u dívek ze 

skupiny 2 64,42 sekund (průměrný počet chyb pak činil 2,03; 1,44; 1,46 a 2,35 chyb). 
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Průměrný čas dosažený v testu RAN Č činil u chlapců ze skupiny 1 50,50 sekund, u 

chlapců ze skupiny 2 45,64 sekund, u dívek ze skupiny 1 65,64 sekund a u dívek ze 

skupiny 2 48,62 sekund (průměrný počet chyb pak činil 0,88; 0,64; 1,21 a 1,13 chyb). 

 

Průměrné časy a průměrné počty chyb, jichž v jednotlivých typech a variantách testu 

rychlého jmenování dosáhl soubor testovaných dětí rozdělený dle věkových skupin a dle 

pohlaví viz příloha číslo 4 - Tabulka znázorňující průměrné časy a průměrné počty chyb 

dosažených v jednotlivých typech a variantách testu rychlého jmenování pro soubor 

testovaných jedinců rozdělený dle věkových skupin a dle pohlaví. Z tabulky v příloze číslo 

4 je patrné, že průměrný čas dosažený v testu RAN B1 činil u chlapců ze skupiny 1 61,89 

sekund, u dívek ze skupiny 1 61,33 sekund, u chlapců ze skupiny 2 61,50 sekund a u 

dívek ze skupiny 2 60,46 sekund. Průměrný čas dosažený v testu RAN B2 činil u chlapců 

ze skupiny 1 64,22 sekund, u dívek ze skupiny 1 64,63 sekund, u chlapců ze skupiny 2 

68,94 sekund a u dívek ze skupiny 2 66,43 sekund. Průměrný čas dosažený v testu RAN 

Č1 činil u chlapců ze skupiny 1 45,50 sekund, u dívek ze skupiny 1 58,71 sekund, u 

chlapců ze skupiny 2 45,57 sekund a u dívek ze skupiny 2 48,50 sekund. Průměrný čas 

dosažený v testu RAN Č2 činil u chlapců ze skupiny 1 56,60 sekund, u dívek ze skupiny 1 

68,75 sekund, u chlapců ze skupiny 2 45,71 sekund a u dívek ze skupiny 2 48,75 sekund. 

 

 
Při analýze dat jsme vycházeli z výše stanovené hypotézy: 
 

H1: Většina českých dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně je 

schopna plnit test RAN – obrázky a test RAN – barvy, nikoliv však test RAN – čísla. 

 

Z tabulky číslo 1 je patrné, že se výzkumného šetření testem RAN – obrázky 

účastnilo celkem 131 dětí (83 dětí se účastnilo výzkumného šetření prováděného 

v píseckých mateřských školách, 48 dětí pak výzkumného šetření prováděného pro  

GA ČR). Výzkumného šetření testem RAN – barvy se zúčastnilo 83 dětí a výzkumného 

šetření testem RAN – čísla se účastnilo rovněž 83 dětí (jedná se pouze o děti z píseckých 

mateřských škol). Jedná se o děti ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně. 

Z tabulky číslo 11 je patrné, že pro test RAN – obrázky máme k dispozici data od 

130 dětí, pro test RAN – barvy od 76 dětí a pro test RAN – čísla máme k dispozici data od 

22 dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně. 
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Z výše uvedených tabulek tedy vyplývá, že se schopností plnit test RAN – obrázky 

neměly děti ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně potíže. Je patrné, že pro test 

RAN – obrázky chybí data pouze od jednoho testovaného dítěte. Ztráta těchto dat však 

byla způsobena vinou administrátora, jelikož byl 2x zadán test RAN O1 a nebyl zadán test 

RAN O2 (viz. tabulka číslo 12). Z tohoto důvodu pak nebylo možné u tohoto dítěte dále 

pracovat se složeným skóre k testu RAN - obrázky (tzn. nebylo možné spočítat složené 

skóre RAN O, jež se vypočítává jako průměr RAN O1 a RAN O2). 

Lze tedy shrnout, že test RAN – obrázky byly schopny splnit všechny testované 

děti, tedy všech 131 testovaných dětí (tj. 100%). Procentuální vyjádření viz. tabulka  

číslo 22 - Tabulka znázorňující počet testovaných dětí schopných a neschopných plnit 

jednotlivé typy testu rychlého jmenování. Podrobnější popis dětí schopných a neschopných 

plnění testu viz kapitola 4.5.2 – Instrukce. 

 

Z tabulky číslo 11 je dále patrné, že pro test RAN – barvy máme k dispozici data od 

76 dětí ve věkové hranici od 54 do 66 měsíců včetně. Ztráta dat od jednoho testovaného 

dítěte byla způsobena vinou administrátora, neboť byl 2x zadán test RAN B2 a nebyl zadán 

test RAN B1(viz. tabulka číslo 12). Z tohoto důvodu pak nebylo možné u tohoto dítěte 

spočítat a dále pracovat se složeným skóre testu RAN – barvy (tzn. nebylo možné spočítat 

složené skóre RAN B, jež se vypočítává jako průměr RAN B1 a RAN B2).. 

Z toho vyplývá, že test RAN – barvy bylo schopno splnit 77 z 83 dětí, které se 

výzkumného šetření testem RAN – barvy zúčastnily (tj. 92,77%). Test RAN – barvy 

nebylo schopno splnit 6 dětí, tj. 7,23%. 

 

Z tabulky číslo 11 je rovněž patrné, že pro test RAN – čísla máme k dispozici data 

od 22 dětí. Z tabulky číslo 1 je však patrné, že se výzkumného šetření testem RAN – čísla 

zúčastnilo 83 dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně. Z toho vyplývá, že test 

RAN – čísla bylo schopno splnit pouze 22 z 83 testovaných dětí (tj. 26,51%), což 

znamená, že test RAN – čísla  nebylo schopno splnit 61 z 83 testovaných dětí, tedy 

73,49%. 
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Tabulka 22 - Počet testovaných dětí schopných a neschopných plnit jednotlivé typy testu rychlého jmenování 
(procentuální vyjádření) 

 RAN O (%) RAN B (%) RAN Č (%) 
(N) testovaných dětí 131 100 83 100 83 100 
(N) dětí schopných plnit test 131 100 77 92,77 22 26,51 
(N) dětí neschopných plnit test 0 0 6 7,23 61 73,49 
 

Z výše uvedené analýzy tudíž vyplývá, že hypotéza H1: „Většina českých dětí ve 

věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně je schopna plnit test RAN – obrázky a test 

RAN – barvy, nikoliv však test RAN – čísla“ se potvrdila. 

 

 

Další analýza výsledků vycházela z výše stanovené hypotézy: 

 

H2: České děti ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců včetně dosáhnou 

v testu RAN – obrázky a v testu RAN – barvy lepších výsledků, tzn. dosáhnou 

rychlejšího průměrného času a průměrně menšího počtu chyb, než české děti ve 

věkovém rozmezí od 54 do 60 měsíců včetně. 

 

Tabulka 23 - Průměrné časy a průměrné počty chyb dosažených ve skupinách 1 a 2 v testech RAN – obrázky 
a RAN – barvy (Independent Samples T-test) 

Test Skupina Počet dětí (N) Průměr SD Rozpětí p 
1 81 57.74 12.456 34-107 0.626 RAN O - čas 

2 49 59.06 18.318 33-115  
1 81 0.94 1.3261 0-8 0.821 RAN O - chyby 

2 49 0.99 1.1388 0-5  
1 45 63.01 20.014 38-144 0.753 RAN B - čas 

2 31 64.89 31.783 28-159  
1 45 1.69 1.9285 0-6 0.790 RAN B - chyby 

2 31 1.82 2.4240 0-9  

 

Tabulka číslo 23 ukazuje, že soubor 81 testovaných dětí ze skupiny 1 (děti ve 

věkovém rozmezí od 54 do 60 měsíců včetně) dosáhl v testu RAN - obrázky průměrného 

času 57,74 sekund a průměrného počtu chyb 0,94. Soubor 49 testovaných dětí ze skupiny 2 

(skupina starších dětí ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců včetně) dosáhl v testu  

RAN - obrázky průměrného času 59,06 sekund a průměrného počtu chyb 0,99. Z výše 

uvedené tabulky tudíž vyplývá, že v testu RAN - obrázky si vedla lépe (tzn. dosáhla 



 - 60 - 

rychlejšího průměrného času a průměrně menšího počtu chyb) skupina 1, tedy skupina 

mladších dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 60 měsíců včetně.  

Z tabulky číslo 23 je dále patrné, že soubor 45 testovaných dětí ze skupiny 1 dosáhl 

v testu RAN - barvy průměrného času 63,01 a průměrného počtu chyb 1,69. Soubor 31 

testovaných dětí ze skupiny 2 dosáhl v testu RAN - barvy průměrného času 64,89 sekund a 

průměrného počtu chyb 1,82. Z uvedených výsledků je patrné, že v testu  

RAN - barvy si vedla lépe (tzn. dosáhla rychlejšího průměrného času a průměrně menšího 

počtu chyb) skupina 1, tedy skupina mladších dětí. 

 

Z výše uvedené analýzy tudíž vyplývá, že v obou typech testu, tedy jak v testu 

RAN – obrázky, tak v testu RAN – barvy si vedla lépe (tzn. dosáhla rychlejšího 

průměrného času a průměrně menšího počtu chyb) skupina 1, tedy skupina mladších dětí 

ve věkovém rozmezí od 54 do 60 měsíců včetně. Zjištěné výsledky tudíž  výše zmíněnou  

hypotézu H2: „České děti ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců včetně dosáhnou 

v testu RAN – obrázky a v testu RAN – barvy lepších výsledků, tzn. dosáhnou rychlejšího 

průměrného času a průměrně menšího počtu chyb, než české děti ve věkovém rozmezí od 

54 do 60 měsíců včetně“ nepotvrzují. Hypotéza H2  se nepotvrdila. 
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6 Shrnutí výsledků a diskuse 
 

Jedním z cílů této bakalářské práce bylo podrobně popsat výsledky vzešlé z našeho 

výzkumného šetření, zhodnotit, zda je možné všechny tři typy testu rychlého jmenování 

(RAN – obrázky, RAN – barvy, RAN – čísla) využívat v českém prostředí jako 

diagnostické nástroje vhodné k predikci budoucích čtenářských dovedností u dětí  

v předškolním věku a odpovědět na dvě předem stanovené hypotézy. 

 

Na tomto místě je tedy možné shrnout, že analýza výsledků námi stanovenou 

hypotézu 1 potvrdila. Ukázalo se, že většina dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců 

je schopna plnit test RAN – obrázky a test RAN – barvy, nikoliv však test RAN – čísla. 

Test RAN – čísla bylo schopno plnit jen 26,51% testovaných dětí, tedy pouze zhruba jedna 

čtvrtina dětí. Z výše uvedených výsledků lze vyčíst, že se potvrzuje náš předpoklad o tom, 

že většina dětí z mateřských škol ještě čísla nezná a nedokáže je pojmenovat. Děti, které 

čísla pojmenovat dokáží, mohou být buď děti velmi schopné, nebo děti, které tuto svou 

dovednost získaly od rodičů či starších sourozenců v jiném prostředí než v prostředí 

mateřských škol. Z toho také můžeme usuzovat, že získat potřebný vzorek dětí (cca 100 

dětí), aby bylo možné stanovit normy k testu RAN – čísla pro děti ve věkovém rozmezí od 

54 do 66 měsíců, by bylo velice obtížné v situaci, kdy tento test je schopné splnit zhruba 

pouze každé čtvrté dítě v tomto věkovém rozmezí (o stanovení norem zvlášť pro věkovou 

skupinu 1 a zvlášť pro věkovou skupinu 2 pak už ani nemluvě). Z výše uvedených 

výsledků tedy můžeme usuzovat, že využívat testu RAN – čísla jako diagnostického 

nástroje vhodného k predikci budoucích čtenářských dovedností je u dětí předškolního 

věku nevhodné, neboť většina dětí tohoto věku není schopna tento typ testu vůbec splnit. 

Prostřednictvím tohoto testu bychom totiž s největší pravděpodobností hodnotili  

tzv. „extrém“, tedy jen velmi schopné děti. Z hlediska věku je pak možné jako 

diagnostický nástroj vhodný k predikci budoucích čtenářských dovedností doporučit test  

RAN – obrázky a test RAN – barvy, neboť velká většina dětí ve věkovém rozmezí od 54 

do 66 měsíců je schopna tyto typy testu plnit. 

 

Analýza výsledků námi stanovenou hypotézu 2 nepotvrdila. Ukázalo se, že české 

děti ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců včetně nedosahují v testu RAN – obrázky ani 

v testu RAN – barvy lepších výsledků než děti ve věkovém rozmezí od 54 do 60 měsíců 
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včetně. Analýza výsledků naopak odhalila, že děti ze skupiny 1, tedy mladší děti ve 

věkovém rozmezí od 54 do 60 měsíců včetně, dosáhly v obou těchto typech testu rychlého 

jmenování nejen rychlejšího průměrného času, ale dopustily se i průměrně menšího počtu 

chyb než děti ze skupiny 2, tedy starší děti ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců 

včetně. 

Z výše uvedených výsledků rovněž vyplývá, že se nepotvrdil náš předpoklad o tom, 

že se schopnost rychlého jmenování vyvíjí plynule. Skutečnost, že si starší děti v testech 

rychlého jmenování nevedou lépe než děti mladší spíše napovídá tomu, že se tato 

schopnost vyvíjí „skokem“, tedy, že se posun v kvalitě této schopnosti projevuje po delších 

časových intervalech. K rozřešení této otázky však bude potřeba longitudinálního 

výzkumu, který bude sledovat určitý soubor dětí od předškolních let až po první roky 

základní školní docházky. 

Přestože zjištěné výsledky ukazují, že skupina 1 dosahuje v testech RAN – obrázky 

a RAN – barvy lepších výsledků než skupina 2, z tabulky číslo 23 je dále patrné, že rozdíl 

mezi průměrným časem, kterého v testu RAN - obrázky (respektive v testu RAN - barvy) 

dosáhla skupina 1, a průměrným časem, kterého v testu RAN - obrázky (respektive v testu 

RAN - barvy) dosáhla skupina 2, není statisticky významný. 

Rovněž se ukazuje, že statisticky významný není ani rozdíl mezi průměrným 

počtem chyb, kterého v testu RAN – obrázky (respektive v testu RAN – barvy) dosáhla 

skupina 1 a průměrným počtem chyb, kterého v testu RAN – obrázky (respektive v testu 

RAN – barvy) dosáhla skupina 2. 

Otázkou tedy zůstává, zda je i nadále důležité rozlišovat mezi oběma věkovými 

skupinami, jestliže rozdíl mezi výkony obou těchto skupin není statisticky významný 

(podrobný přehled viz tabulka 15 - Porovnání průměrných časů a průměrných počtů chyb 

dosažených v jednotlivých typech a variantách testu rychlého jmenování mezi věkovou 

skupinou 1 a věkovou skupinou 2 a tabulka 16 - Porovnání průměrných časů a průměrných 

počtů chyb dosažených v jednotlivých typech testu rychlého jmenování mezi věkovou 

skupinou 1 a věkovou skupinou 2). Pro další postup při stanovování českých norem k testu 

rychlého jmenování bychom na základě těchto výsledků doporučili nerozdělovat děti do 

věkových skupin 1 a 2, ale pracovat se souborem dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 66 

měsíců včetně a stanovit české normy pro děti této věkové kategorie. 
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Na tomto místě je nutné podotknout, že jsme při analýze výsledků vztahujících se 

k hypotéze 2 pracovali se složeným skóre testu RAN – obrázky a se složeným skóre testu 

RAN – barvy. Jak však ukazuje tabulka číslo 8, náš počáteční předpoklad, že rozdíly mezi 

výsledky, kterých soubor testovaných dětí dosahuje ve variantě 1, a výsledky, kterých 

soubor testovaných dosahuje ve variantě 2 jednotlivých typů testu rychlého jmenování, 

nejsou statisticky významné, se nepotvrdil. Z tabulky číslo 8 je patrné, že u testu 

RAN - obrázky není rozdíl mezi průměrným časem dosaženým ve variantě 1 a průměrným 

časem dosaženým ve variantě 2 tohoto testu a ani rozdíl mezi průměrným počtem chyb 

dosaženým ve variantě 1 a průměrným počtem chyb dosaženým ve variantě 2 tohoto testu 

statisticky významný. Statisticky významné nejsou ani rozdíly mezi průměrnými počty 

chyb dosaženými ve variantě 1 a ve variantě 2 testu RAN - barvy a ve variantě 1 a ve 

variantě 2 testu RAN - čísla. Jako statisticky významný se však ukázal být rozdíl mezi 

průměrným časem dosaženým ve variantě 1 a průměrným časem dosaženým ve variantě 2 

testu RAN - barvy a rozdíl mezi průměrným časem dosaženým ve variantě 1 a průměrným 

časem dosaženým ve variantě 2 testu RAN - čísla. 

Z tabulek číslo 9 a 10 je dále patrné, že statisticky významný rozdíl objevující se 

mezi dvěma variantami jednoho typu testu se objevuje v obou dvou věkových skupinách, 

tedy jak ve skupině 1, tak ve skupině 2. Ve skupině 1 se však jedná o statisticky významný 

rozdíl týkající se průměrných časů, jež tato skupina dosáhla ve dvou variantách testu  

RAN – čísla (p = 0,033). Rozdíl mezi průměrným časem dosaženým v testu RAN B1 a 

průměrným časem dosaženým v testu RAN B2 se ve skupině 1 ukázal být statisticky 

nevýznamný (p = 0,212). Ve skupině 2 se pak jedná o statisticky významný rozdíl týkající 

se průměrných časů, jež tato skupina dosáhla ve dvou variantách testu  

RAN – barvy (p = 0,007). Rozdíl mezi průměrným časem dosaženým v testu RAN Č1 a 

průměrným časem dosaženým v testu RAN Č2 není ve skupině 2 statisticky významný  

(p = 0,917). Kdyby se statisticky významné rozdíly objevovaly pouze u skupiny 1, tedy u 

mladších dětí ve věkovém rozmezí od 54 do 60 měsíců včetně, bylo by možné usuzovat, že 

je plnění těchto typů testu, tedy testu RAN – barvy a RAN – čísla, pro tyto děti vzhledem 

k jejich věku příliš náročné. Vzhledem k tomu, že se však statisticky významný rozdíl 

objevuje rovněž u skupiny starších dětí, tedy dětí ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců, 

je tento úsudek neoprávněný. 
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Rozdíly mezi variantami by neměly být statisticky významné, neboť se ve své 

podstatě jedná o stejný typ testu, který se vzájemně liší pouze odlišným pořadím po sobě 

jdoucích položek. V rámci našeho výzkumného šetření jsme se však zadáváním dvou 

variant jednoho typu testu snažili eliminovat možné momentální indispozice dítěte. Z výše 

uvedených výsledků však vyplývá, že se výkony v jednotlivých variantách testu  

RAN – barvy a RAN – čísla značně lišily, přesněji řečeno výrazněji se lišil čas, za jaký 

byly testované děti jednotlivé varianty testu RAN – barvy a RAN – čísla schopné splnit. 

Na tomto místě je nutné zamyslet se nad tím, zda je vhodné test RAN – barvy a test 

RAN – čísla v této podobě, se kterou jsme v rámci našeho výzkumném šetření pracovali, 

v budoucnu využívat jako diagnostického nástroje vhodného k predikci budoucích 

čtenářských dovedností, je-li plnění těchto testů pro děti předškolního věku problematické. 

Co se testu RAN – čísla týče, je o této otázce velice těžké usuzovat na základě 

nedostatečně velkého vzorku testovaných dětí (nehledě na to, že jsme již výše test  

RAN - čísla kvůli nízkému procentu dětí schopných plnit tento typ testu jako diagnostický 

nástroj pro předškolní děti nedoporučili). Pro test RAN – barvy však máme k dispozici 

dostatečně velký vzorek testovaných dětí, abychom ze zjištěných výsledků mohli vyvodit, 

že plnění tohoto testu v této podobě je pro děti ve věkovém rozmezí od 61 do 66 měsíců 

problematické. Tato podoba testu RAN – barvy byla poprvé představena na přednášce 

Karen Landerlové, která se v dubnu roku 2005 zúčastnila workshopu konaného pod 

vedením Mgr. Gabriely Málkové, Ph.D na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy 

v Praze. Tento workshop se konal pod názvem: „Longitudinální výzkum čtenářských 

dovedností v cross-lingvistické perspektivě“. 

Z výše uvedených poznatků tedy můžeme shrnout, že test RAN – barvy bychom 

v této podobě nedoporučovali využívat jako diagnostického nástroje vhodného k predikci 

budoucích čtenářských dovedností. 

 

Otázkou však zůstává, proč soubor testovaných dětí dosáhl v obou variantách 

tohoto testu tak výrazně odlišného času? Proč je plnění tohoto testu pro děti předškolního 

věku tak problematické? 

Je možné, že rozpoznávání barev představuje pro děti předškolního věku daleko 

větší zátěž, než například rozpoznávání obrázků. Obrázky si děti většinou osvojují již ve 

velmi raném věku, barvy se naproti tomu začínají většinou učit až později. Je proto možné, 
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že barvy nemají „zažité“ tak jako obrázky a jejich dekódování v rychlém sledu pak 

vyžaduje obrovské soustředění, které nedokáží po celou dobu průběhu testu udržet. 

S tím může být spojena i otázka týkající se pořadí při zadávání testu. V našem 

výzkumném šetření jsme jednotlivé typy a varianty testu rychlého jmenování dětem 

zadávali postupně, vždy v náhodném pořadí. Neevidovali jsme však přesně, kolikrát byl 

který test v určitém pořadí zadán. Je možné, že test RAN B2 byl častěji zadáván až po testu 

RAN B1. Ve výsledcích testu RAN B2 se tak již mohla projevit únava. Pro ověření této 

otázky bychom doporučovali dle seznamů stop na minidiscích statisticky vyhodnotit pořadí 

při zadávání jednotlivých typů a variant testu rychlého jmenování, respektive zjistit, zda 

nebyl test RAN B1 zadáván výrazně častěji před testem RAN B2. 

Musíme se rovněž zamyslet nad tím, zda svou roli v otázce výrazné odlišnosti 

výsledných časů v obou variantách testu RAN – barvy nemohl sehrát fakt, že se v těchto 

testech téměř stíral rozdíl mezi červenou a oranžovou barvou. Je možné, že kvalita tisku 

testu RAN B2 mohla být horší než kvalita tisku testu RAN B1. Zároveň se však může 

jednat o velice subjektivní záležitost týkající se schopnosti vnímat barvy. 

Za zvážení stojí rovněž otázka týkající se podoby obou variant testu rychlého 

jmenování. Je možné, že dětem dělá problémy rychle dekódovat například určitou 

konkrétní po sobě jdoucí kombinaci barev vyskytující se pouze v jedné variantě tohoto 

testu (např. po sobě jdoucí barvy „hnědá, žlutá“ vyskytující se v testu RAN B1, nikoli však 

v testu RAN B2, kde je tato kombinace znázorněna v opačném pořadí „žlutá, hnědá“). 

Jiná podoba tohoto typu testu je v současné době předmětem dalšího výzkumu 

(výzkum v rámci programu Eldel – Enhancing Literacy Development in European 

Language8). 

 

Co se týče testu RAN – obrázky, je z tabulky číslo 8 patrné, že rozdíly mezi 

výsledky (průměrnými časy a průměrnými počty chyb) mezi variantou 1 a variantou 2 

tohoto testu nejsou statisticky významné. Z výše uvedených výsledků je tedy možné 

uzavřít, že plnění tohoto testu není pro děti předškolního věku problematické. Tento závěr 

je platný nejen pro celý soubor testovaných dětí, tedy děti ve věkovém rozmezí od 54 do 

66 měsíců včetně, ale také pro děti ze skupiny 1 (děti ve věkovém rozmezí od 54 do 60 

měsíců včetně – viz. tabulka číslo 9) a pro děti ze skupiny 2 (děti ve věkovém rozmezí od 

61 do 66 měsíců včetně – viz. tabulka číslo 10). U tohoto typu testu jsme tedy mohli bez 

                                                 
8 http://www.eldel.eu 
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obav pracovat se složeným skóre RAN O (RAN O - čas  =  průměrný čas z RAN O1 a 

RAN O2; RAN O - chyby = průměrný počet chyb z RAN O1 a RAN O2). 

S touto podobou testu RAN – obrázky se již pracovalo v předchozích výzkumech. 

Ve výzkumu, který prováděla Mgr. Gabriela Málková, Ph.D a Dr. Markéta Caravolas  

(in prep) vycházely rozdíly mezi variantou 1 a variantou 2 tohoto testu rovněž jako 

statisticky nevýznamné. 

Z výše uvedených zjištění můžeme vyvodit, že test RAN – obrázky je možné 

doporučit, aby byl v budoucnu v českém prostředí využíván jako diagnostický nástroj 

vhodný k predikci budoucích čtenářských dovedností. 

Pro stanovení českých norem k tomuto testu bychom však doporučili mít 

k dispozici data od alespoň 100 dětí z každé skupiny, bude-li žádoucí stanovit normy pro 

každou věkovou skupinu zvlášť, tedy zvlášť pro děti ve věkovém rozmezí od 54 do 60 

měsíců včetně a zvlášť pro děti ve věkovém rozmezí od 61 do 60 měsíců včetně. Bude-li 

však žádoucí stanovit normy pro děti ve věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně, jak 

jsme již výše doporučovali, v rámci naší výzkumné studie k tomu již máme dostatečně 

velké množství dat. Pro test RAN – obrázky máme k dispozici data od 130 dětí ve 

věkovém rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně (viz. tabulka číslo 11). Z tabulky číslo 11 je 

dále patrné, že průměrný čas u testu RAN – obrázky činil 58,24 sekund (SD 14,883) a 

průměrný počet chyb činil 0,96 chyb (SD 1,255). 

 

Pokud jde o test rychlého jmenování jako takový, rovněž nás zajímalo, zda při 

plnění tohoto testu hraje určitou roli pohlaví. Bylo tedy žádoucí zjistit, zda se mezi sebou 

nějak výrazně odlišují výkony, jež v tomto testu podali chlapci, od výkonů, jež v testu 

rychlého jmenování podaly dívky. 

Tabulka číslo 19 porovnává průměrné časy a průměrné počty chyb, kterých 

v jednotlivých typech a variantách testu rychlého jmenování dosáhla skupina chlapců, 

s průměrnými časy a průměrnými počty chyb, kterých v jednotlivých typech a variantách 

testu rychlého jmenování dosáhla skupina dívek (jednalo se o chlapce a dívky ve věkovém 

rozmezí od 54 do 66 měsíců včetně). Z této tabulky je patrné, že rozdíly mezi dosaženými 

průměrnými časy a dosaženými průměrnými počty chyb mezi pohlavími (tj. mezi chlapci a 

dívkami) v jednotlivých typech a variantách testu rychlého jmenování nebyly statisticky 

významné. 
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Tabulka číslo 20 pak dále porovnává průměrné časy a průměrné počty chyb, 

kterých v jednotlivých typech testu rychlého jmenování dosáhla skupina chlapců, 

s průměrnými časy a průměrnými počty chyb, kterých v jednotlivých typech testu rychlého 

jmenování dosáhla skupina dívek. Tabulka číslo 20 rovněž ukazuje, že rozdíly mezi 

výsledky chlapců a výsledky dívek v jednotlivých typech testu nebyly statisticky 

významné. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že test rychlého jmenování je genderově 

neutrální, to znamená, že rozdíly mezi pohlavími nehrají v rámci plnění tohoto testu 

žádnou významnou roli. 

 

Diskutabilní je rovněž otázka týkající se pořadí při zadávání jednotlivých typů a 

variant testu rychlého jmenování. V rámci našeho výzkumného šetření byly jednotlivé typy 

a varianty testu rychlého jmenování dětem zadávány postupně a namátkově. To znamená, 

že jednotlivé testy byly záměrně zadávány v náhodném pořadí, tedy nikoliv dle striktně 

stanoveného scénáře určujícího přesné pořadí při zadávání všech testů, avšak ani dle 

scénáře předem určujícího přesně se měnící pořadí zadávaných testů (tento způsob by byl 

při zadávání šesti testů příliš náročný). Důvodem našeho rozhodnutí byla vědomá snaha 

eliminovat vliv pořadí při zadávání testů na výsledné výkony. Výkony prvních testů totiž 

mohou být ovlivněny například tím, že děti nemají s podobnými testy žádnou dosavadní 

zkušenost, a nebo tím, že děti mohou být na počátku testování nervózní z nové a neznámé 

situace. Do výkonů posledních testů se pak může promítnout únava způsobená přílišným 

soustředěním při plnění předchozích testů. Kdybychom tedy dodržovali scénář určující 

přesné pořadí při zadávání všech testů, mohlo by docházet ke zkreslování výsledků. 

Otázkou zůstává, zda je v silách administrátora náhodným výběrem docílit toho, aby se 

pořadí při zadávání testů co nejpravidelněji střídalo, nebo zda skutečně není lepší 

dodržovat scénář určující přesné pořadí při zadávání všech testů. Pokud by se tedy určilo 

přesné pořadí pro zadávání testů a podle tohoto pořadí by se důsledně postupovalo během 

testování celého souboru dětí, bylo by nutné vypracovat rovněž systém hodnocení 

přihlížející k tomuto pořadí. Bylo by například vhodné vypočítat koeficienty pro 1., 2., 3., 

4., 5. a 6. test v pořadí a s těmito koeficienty pak při hodnocení výsledků pracovat. 

Důležité je tuto otázku rozhodnout ještě před započetím samotného testování a 

podle učiněného rozhodnutí pak důsledně postupovat. 
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Další spornou otázkou je otázka zácviku pomocí karty se zácvičnými položkami. 

V rámci našeho výzkumného šetření jsme měli k dispozici kartu se zácvičnými položkami 

ke každému typu a variantě testu rychlého jmenování (viz. kapitola 4.5 – Popis 

výzkumného nástroje). Na této kartě jsou vždy zobrazeny veškeré motivy (obrázky, barvy, 

čísla), se kterými se v daném typu testu dále pracuje. Prostřednictvím karty se zácvičnými 

položkami se dítě seznamuje jednak se strukturou testu, jednak s postupem při jeho plnění. 

Karty se zácvičnými položkami v té podobě, v jaké jsme je používali při našem 

výzkumném šetření, jsou vhodné zejména k tomu, že se dítě seznámí se všemi motivy 

vyskytujícími se v testu a pokud nějaký motiv nezná, karta se zácvičnými položkami 

představuje příležitost, jak daný motiv dítě doučit, aniž by dítě samotný test rychlého 

jmenování vidělo. Na kartách se zácvičnými položkami v té podobě, v jaké jsme je 

využívali při našem výzkumném šetření, je však zobrazen jen jeden řádek zácvičných 

položek. Jeden řádek je dostačující pro vysvětlení toho, jak má dítě při plnění testu 

postupovat, tedy že má jmenovat (číst) po sobě jdoucí položky zleva doprava, 

prostřednictvím těchto karet však již nejde názorně ukázat přechod na další řádek. Přechod 

na další řádek během jmenování položek představuje úkon, který pro děti bývá často velmi 

problematický. 

Nyní je na místě položit otázku, zda by k zácviku nebyla vhodnější zácvičná karta 

vypadající jako samotný test rychlého jmenování, kde by však jednotlivé položky byly 

řazeny v odlišném pořadí než ve variantě 1 a variantě 2 daného typu testu. Prostřednictvím 

této karty by pak mohlo dojít k zácviku zároveň pro obě varianty daného typu testu 

rychlého jmenování a nacvičil by se tak zároveň i samotný průběh testu a zejména 

problematický přechod k další řádce položek. K tomuto účelu by byla vhodná rovněž 

taková podoba zácvičné karty, na které by byly znázorněny alespoň 2 řádky zácvičných 

položek. 
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7 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo zrealizovat výzkumné šetření pomocí třech typů 

testu rychlého jmenování, a to pomocí testu RAN – obrázky, RAN – barvy a RAN – čísla, 

tyto typy testu podrobně popsat, podrobně popsat postup zadávání a plnění testu rychlého 

jmenování a podrobně popsat způsob hodnocení tohoto testu. Uvedení kvalitativního 

popisu instrukcí a administrace testu rychlého jmenování přineslo významný materiál 

především pro diskusní část předkládané práce. Zároveň se domníváme, že kvalitativní 

popis instrukcí, administrace i způsobu hodnocení testu rychlého jmenování může 

napomoci snazšímu uvedení testu rychlého jmenování do běžné praxe, neboť vychází 

z bohatých zkušeností a nabízí velké množství informací týkajících se práce s tímto 

diagnostickým materiálem. 

Dalším cílem bylo podrobně popsat výsledky vzešlé z tohoto výzkumného šetření a 

zhodnotit, zda je možné všechny tři typy testu rychlého jmenování (RAN – obrázky,  

RAN – barvy, RAN – čísla) využívat v českém prostředí jako diagnostických nástrojů 

vhodných k predikci budoucích čtenářských dovedností u dětí v předškolním věku. 

Z výše uvedených zjištění můžeme na tomto místě shrnout, že test RAN – čísla 

není vhodné využívat jako diagnostického nástroje k predikci budoucích čtenářských 

dovedností pro děti předškolního věku, respektive pro děti ve věkovém rozmezí od 54 do 

66 měsíců včetně. Plnění tohoto testu je pro většinu takto starých dětí příliš náročné, 

přesněji řečeno, většina dětí v tomto věkovém rozmezí není schopna daný typ testu díky 

neznalosti čísel vůbec splnit. Na základě získaných výsledků bychom tento typ testu 

doporučili využívat až u dětí na počátku základní školní docházky. Bylo by tedy vhodné 

zrealizovat výzkumnou studii prostřednictvím testu RAN – čísla v prostředí základních 

škol a české normy k tomuto testu stanovit prostřednictvím dostatečně velkého souboru 

dětí (alespoň 100 dětí) ve věkovém rozmezí od 6 do 7 let, respektive od 72 do 84 měsíců 

včetně. 

Z výše uvedených výsledků je rovněž patrné, že plnění testu RAN – barvy v té 

podobě, s jakou jsme v rámci našeho výzkumného šetření pracovali, je pro děti ve 

věkovém rozmezí od 60 do 66 měsíců velice problematické. Daný soubor testovaných dětí 

totiž dosahoval v jednotlivých variantách tohoto typu testu výrazně odlišného průměrného 

času. Vzhledem k tomu, že se od sebe jednotlivé varianty testu liší pouze odlišným 

pořadím po sobě jdoucích položek, neměl by být rozdíl v průměrných časech 
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dosahovaných v těchto dvou variantách testu statisticky významný. Na tomto místě je 

rovněž nutné podotknout, že většina dětí z námi testovaného souboru (téměř 93%) v testu 

uvedené barvy pojmenovat dokázala a byla tudíž schopna tento test plnit. Z výše 

uvedených zjištění je tedy možné učinit závěr, že test RAN – barvy v této podobě, s jakou 

jsme v našem výzkumném šetření pracovali, nedoporučujeme využívat jako 

diagnostického nástroje vhodného k predikci budoucích čtenářských dovedností pro děti 

předškolního věku. Doporučili bychom však zrealizovat další studii, ve které by se 

pracovalo s jinou podobou testu RAN – barvy a ve které by se ověřilo, zda není plnění této 

nové podoby testu RAN – barvy pro děti předškolního věku rovněž problematické. 

Z výsledků našeho výzkumného šetření dále vyplývá, že test RAN – obrázky je 

možné využívat jako diagnostického nástroje vhodného k predikci budoucích čtenářských 

dovedností pro děti předškolního věku v českém prostředí. Bude-li žádoucí stanovit české 

normy pro každou věkovou skupinu zvlášť (tedy zvlášť pro děti ve věkovém rozmezí od 

54 do 60 měsíců včetně a zvlášť pro děti ve věkovém rozmezí od 61 do 60 měsíců včetně), 

doporučovali bychom mít k dispozici data od alespoň 100 dětí z každé věkové skupiny. 

Z výše uvedených výsledků však vyplývá, že rozdíl mezi výkony obou věkových skupin 

nebyl statisticky významný, a proto bychom doporučovali děti do věkových skupin dále 

nerozdělovat a stanovit české normy k testu RAN – obrázky pro děti ve věkovém rozmezí 

od 54 do 66 měsíců včetně. 
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Přílohy: 
Příloha č. 1 - Dopis určený vedení mateřských škol 

 

 
Falkulta humanitních studií 

Univerzita Karlova v Praze 
         Gabriela Málková, Ph.D. 

U Kříže 8, 150 00 Praha 5 
              Tel.: 251080396 
7739@mail.fhs.cuni.cz 

 
 

Mateřská škola  

tel.:  

email:  

V Praze dne 15 /5/2008 

 
Vážená paní ředitelko, 
 
jmenuji se Gabriela Málková a přednáším na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Ráda bych Vás požádala o 
spolupráci při realizaci výzkumu, který bude podkladem pro realizaci projektu bakalářské práce naší studentky 
Blanky Nováčkové. Tématem její bakalářské práce je otázka rané diagnostiky čtenářských dovedností, resp. 
dovedností, které s rozvojem čtenářství souvisejí.  
Blanka Nováčková se věnuje konkrétně jednomu testu, který hodnotí pohotovost kognitivních funkcí dítěte v 
oblasti propojování symbolu (obrázku a jeho označování). Jedná se o Test rychlého jmenování, který se prozatím 
v České republice používá jen pro výzkumné účely. V souvislosti s nedávno realizovaným longitudinálním 
výzkumem vývoje čtenářských dovedností dětí ve věku 4,5 až 7 let, který ve spolupráci s nimi realizovala Dr. 
Markéta Caravolas z University of Liverpool,  se ukazuje vysoká hodnota tohoto testu. Zdá se, že tento test 
umožňuje relativně časně diagnostikovat budoucí obtíže v oblasti čtení. Projekt bakalářské práce Blanky 
Nováčkové je krokem k vytvoření českých norem k tomuto testu, což by pochopitelně test otevřelo možnosti 
publikace,  širší distribuce a užívání tohoto testu učiteli mateřských i základních škol.   
 

Obracíme se na Vás proto s prosbou o umožnění přístupu do vaší mateřské školy. Na základě písemných 
souhlasů rodičů vybraných dětí vaší školy (viz. dopis pro rodiče) by kolegyně Nováčková pracovala s těmito 
dětmi individuálně; s každým dítětem cca 7 minut. V ideálním případě bychom potřebovali 25 dětí ve věku 4,5- 
5 let a 25 dětí ve věku 5-5,5 let. Budeme ale pochopitelně vděčni za jakýkoli počet účastníků.  
Odborná příprava, zácvik a supervize administrátorky Blanky Nováčkové je samozřejmou součástí projektu. 
Ujišťujeme Vás, že výsledky jsou naprosto anonymní a slouží pouze pro potřebu výše uvedeného výzkumu. Pro 
potřeby studie potřebujeme znát měsíc a rok narození každého dítěte. Tento údaj nebude nikde spojován se 
jménem konkrétního dítěte. Každé dítě, jehož rodiče dají souhlas s účastí na studii, obdrží písmenný kód, pod 
nímž v průběhu celé studie vystupuje. V archivu výzkumu se tak nikde neobjevuje současně kód dítěte a jeho 
jméno. 
 
Případné další podrobnosti k proceduře sběru dat ve studii nebo k její realizaci Vám mohu poskytnout na tel. 
775114335.   
 
Za laskavou spolupráci předem srdečně děkuji.   
 

       S úctou 
                                                                                                                     Mgr. Gabriela Málková, Ph.D. 



  

 

Příloha č. 2 - Dopis pro rodiče 

 

 
Fakulta humanitních studií 

Univerzita Karlova v Praze 

           Gabriela Málková, Ph.D. 

U Kříže 8, 150 00 Praha 5 
              Tel.: 251080396 
7739@mail.fhs.cuni.cz 

 

 
 
Vážení rodiče, 
 
jmenuji se Gabriela Málková a přednáším na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Ráda bych Vás požádala o 
spolupráci při realizaci výzkumu, který bude podkladem pro realizaci projektu bakalářské práce naší studentky 
Blanky Nováčkové. Tématem její bakalářské práce je otázka rané diagnostiky čtenářských dovedností, resp. 
dovedností, které s rozvojem čtenářství souvisejí.  
Projekt bakalářské práce Blanky Nováčkové je krokem k vytvoření českých norem k jednomu konrétnímu testu, 
s jehož pomocí lze (dle dosavadního výzkumu) identifikovat budoucí obtíže v oblasti čtenářských dovedností již 
v předškolním věku. Test má podobu zábavného  “čtení obrázků“. Zadávání testu trvá maximálně 7 minut.  
Naše zkušenosti ukazují, že děti provádí úkoly se zájmem a s nadšením. Dítě samozřejmě může svou účast na 
projektu odmítnout v kterékoli jeho fázi. 
Garantujeme odbornou přípravu a supervizi administrátorky, která bude s Vaším dítětem pracovat, a 
profesionální přístup k citlivým datům. Ujišťujeme Vás, že výsledky jsou naprosto anonymní a slouží pouze pro 
potřebu výše uvedeného výzkumu. Pro potřeby studie je třeba znát měsíc a rok narození vašeho dítěte. Tento 
údaj nebude nikde spojován se jménem vašeho dítěte. Každé dítě, jehož rodiče dají souhlas s jeho účastí, obdrží 
písmenný kód, pod nímž v průběhu celé studie vystupuje. V archivu výzkumu se tak nikde neobjevuje současně 
kód dítěte a jeho jméno.   
Doufáme, že náš výzkum povede k hlubšímu porozumění složitosti procesu rozvoje čtenářských dovedností u 
dětí v předškolním věku a pomůže tak učitelům i Vám v práci s Vašimi dětmi. 
Rády bychom Vás nyní požádaly o souhlas s účastí Vašeho dítěte v této studii. Nemáte-li výhrad, vyplňte prosím 
dolní část tohoto dopisu a pošlete jej po svém dítěti zpět do školky následujícího dne. Pro jakékoliv další 
informace volejte prosím Dr. Málkovou – 775114335.  
S úctou 
 

Mgr. Málková Gabriela, Ph.D. 
Univerzita Karlova v Praze 

� 

 

Dávám souhlas k účasti  svého syna/své dcery________________________ (jméno dítěte) na studii 

věnované diagnostice čtenářských dovedností v předškolním věku.  

 

       ___________________________ 

                        (podpis rodiče) 

 



  

 

Příloha č. 3 - Tabulky znázorňující procentuální vyjádření rozdělení testovaného souboru 

 

Tab. č. 1 - Rozdělení testovaného souboru dle pohlaví 

 Počet (N) Procenta (%) 

Chlapci 64 48.9 

Dívky 67 51.1 

Celkem 131 100 

 
 

Tab. č. 2 - Rozdělení testovaného souboru dle věkových skupin (skupina 1 = 54-60 měsíců včetně; skupina 2 = 
61-66 měsíců včetně) 

  Počet dětí (N) Procenta (%) 

Skupina 1 81 61.8 

Skupina 2 50 38.2 

Celkem 131 100 

 
 

Tab. č. 3 - Rozdělení skupiny 1 (54-60 měsíců včetně) dle pohlaví 

Skupina 1 Počet (N) Procenta (%) 

Chlapci 36 44.4 

Dívky 45 55.6 

Celkem 81 100 

 
 

Tab. č. 4 - Rozdělení skupiny 2 (61-66 měsíců včetně) dle pohlaví 

Skupina 2 Počet (N) Procenta (%) 

Chlapci 28 56 

Dívky 22 44 

Celkem 50 100 

 



  

 

Příloha č. 4 - Tabulka znázorňující průměrné časy a průměrné počty chyb dosažených v jednotlivých 
typech a variantách testu rychlého jmenování pro soubor testovaných jedinců rozdělený dle věkových 
skupin a dle pohlaví 

 

Skupina Pohlaví Test Počet dětí (N) Průměr SD 
RAN O1 - čas 36 58.44 13.456 
RAN O1 - chyby 36 1.06 1.912 
RAN O2 - čas  36 60.08 19.688 
RAN O2 - chyby 36 0.75 1.273 
RAN B1 - čas 18 61.89 16.531 
RAN B1 - chyby 18 2.11 2.349 
RAN B2 - čas 18 64.22 20.403 
RAN B2 - chyby 18 1.94 2.437 
RAN Č1 - čas 4 45.50 14.154 
RAN Č1 - chyby 4 1.00 2.000 
RAN Č2 - čas 5 56.60 13.126 

Chlapci 

RAN Č2 - chyby 5 0.60 0.548 
RAN O1 - čas 45 56.42 11.963 
RAN O1 - chyby 45 0.76 1.264 
RAN O2 - čas  45 56.62 12.185 
RAN O2 - chyby 45 1.18 1.709 
RAN B1 - čas 27 61.33 20.601 
RAN B1 - chyby 27 1.30 1.898 
RAN B2 - čas 27 64.63 26.105 
RAN B2 - chyby 27 1.63 1.801 
RAN Č1 - čas 7 58.71 20.155 
RAN Č1 - chyby 7 1.00 1.155 
RAN Č2 - čas 8 68.75 34.146 

1 

Dívky 

RAN Č2 - chyby 8 1.50 2.000 
RAN O1 - čas 28 60.04 20.531 
RAN O1 - chyby 28 1.29 1.436 
RAN O2 - čas  27 58.52 17.355 
RAN O2 - chyby 27 1.04 1.531 
RAN B1 - čas 18 61.50 23.988 
RAN B1 - chyby 18 1.44 2.121 
RAN B2 - čas 18 68.94 36.040 
RAN B2 - chyby 18 1.44 2.662 
RAN Č1 - čas 7 45.57 12.882 
RAN Č1 - chyby 7 0.86 0.900 
RAN Č2 - čas 7 45.71 14.151 

Chlapci 

RAN Č2 - chyby 7 0.43 0.787 
RAN O1 - čas 22 59.36 21.048 
RAN O1 - chyby 22 1.09 1.509 
RAN O2 - čas  22 58.05 19.007 
RAN O2 - chyby 22 0.55 0.739 
RAN B1 - čas 13 60.46 30.899 
RAN B1 - chyby 13 2.23 2.619 

2 

Dívky 

RAN B2 - čas 14 66.43 40.367 



  

RAN B2 - chyby 14 2.29 2.894 
RAN Č1 - čas 4 48.50 15.801 
RAN Č1 - chyby 4 1.50 2.380 
RAN Č2 - čas 4 48.75 13.048 
RAN Č2 - chyby 4 0.75 0.957 

 

 


