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Abstrakt: 

Výzkumná studie je zaměřena na vytvoření nových vhodných nástrojů pro diagnostiku 

dyslexie pro populaci žáků na druhém stupni základních škol a zpracování jejich pilotní 

standardizace. Inspirací byly stávající testy pro různé věkové skupiny a metody používané 

v zahraničí. Do testové baterie byly zařazeny čtyři nově vytvořené testy (test zrakového 

vnímání, fonologické manipulace, sluchové analýzy a rychlého jmenování) a dva již stávající, 

které jsou součástí validizační studie (test sluchové diferenciace z Novákovy Diagnostiky 

specifických poruch učení a subtest Hledání symbolů z Wechslerovy inteligenční škály pro 

děti). Do výzkumného souboru bylo zařazeno 155 žáků druhého stupně základních škol, 61 

dyslektiků a 94 intaktních jedinců. Výsledky ve všech použitých testech se mezi intaktní 

skupinou a dyslektickou skupinou signifikantně lišily. Mezi skupinami nejlépe diferencoval 

test fonologické manipulace. Součástí práce jsou korelace mezi jednotlivými testy a vytvořené 

normy pro obě skupiny. Prezentovaný predikční model byl schopný správně určit 77,4 % 

„případů“ ve vztahu ke kritériu dyslektici – intaktní skupina.  

 

Klíčová slova: 

dyslexie, diagnostika, diagnostická metoda, děti, žáci základní školy  
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Abstract: 

The research study focuses on the development of new appropriate tools suitable for 

dyslexia assessment of primary school children (grades sixth to ninth), and a process of their 

pilot standardization. The inspiration was found in the existing tests for different age groups 

and methods used abroad. Four newly created tests were included into the test battery (test of 

visual perception, phonological manipulation, auditory segmentation and rapid automatized 

naming) as well as two already existing tests, which are a part of the validation study (test of 

auditory discrimination from Novak’s Diagnosis of specific learning disabilities battery and 

Symbol search subtest from Wechsler intelligence scale for children). The research group 

consisted of 155 students of primary school (grades sixth to ninth), 61 dyslectics and 94 intact 

students. The results between the intact group and the dyslexic group differed significantly in 

all tests. The test of phonological manipulation showed the strongest differentiation. The 

study includes a correlation analysis between the tests and norms created for both groups. The 

presented predictive model was able to correctly identify 77.4 % of "cases" in relation to the 

criterion dyslexic – intact group. 

 

Keywords: 

dyslexia, diagnosis, diagnostic method, children, primary school students



6 

 

OBSAH 

I ÚVOD .............................................................................................................................................. 8 

II TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................................. 10 

1. VYMEZENÍ DYSLEXIE A SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ .............................................................. 10 

2. PŘÍČINY A PROJEVY DYSLEXIE ................................................................................................... 17 

2.1 Kauzální model podle Frithové ............................................................................................ 18 

2.2 Fonologická teorie................................................................................................................ 20 

2.3 Magnocelulární teorie .......................................................................................................... 24 

2.4 Cerebelární (mozečková) teorie ........................................................................................... 26 

3. METODY DIAGNOSTIKY DYSLEXIE ............................................................................................. 29 

3.1 Metody používané v České republice .................................................................................... 30 

3.2 Zahraniční metody pro diagnostiku dyslexie ........................................................................ 41 

III EMPIRICKÁ ČÁST .................................................................................................................... 44 

1. VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU ................................................................................................. 44 

2. FORMULACE VÝZKUMNÝCH PŘEDPOKLADŮ A HYPOTÉZ ............................................................ 44 

3. METODOLOGIE VÝZKUMU .......................................................................................................... 48 

3.1 Popis metod .......................................................................................................................... 48 

3.2 Výzkumný soubor .................................................................................................................. 51 

3.3 Průběh výzkumu, sběr dat ..................................................................................................... 60 

4. ANALÝZA VÝSLEDKŮ ................................................................................................................. 65 

4.1 Výsledky jednotlivých zkoušek .............................................................................................. 65 

4.2 Vzájemné vazby mezi jednotlivými testy ............................................................................... 73 

4.3 Reliabilita ............................................................................................................................. 76 

4.4 Standardizace ....................................................................................................................... 77 

5. DISKUZE .................................................................................................................................... 83 

5.1 Limity výzkumu ..................................................................................................................... 87 

5.2 Doporučení pro další výzkum ............................................................................................... 88 

IV ZÁVĚR ......................................................................................................................................... 90 

V SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ........................................................................................ 92 

VI PŘÍLOHY ..................................................................................................................................... 97 

1. INFORMOVANÝ SOUHLAS ........................................................................................................... 97 

2. ZÁZNAMOVÉ LISTY POUŽITÝCH TESTŮ ....................................................................................... 98 

2.1 Test zrakového vnímání ........................................................................................................ 99 

2.2 Test fonologické manipulace .............................................................................................. 102 

2.3 Test sluchového vnímání – sluchové analýzy ...................................................................... 105 

2.4 Test rychlého jmenování ..................................................................................................... 107 

2.5 Kompletní záznamový list individuálně administrovaných testů ........................................ 110 



7 

 

3. CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU ........................................................................... 112 

4. KOMPLETNÍ INTERKORELAČNÍ MATICE MEZI PROMĚNNÝMI ..................................................... 113 

5. KRABICOVÉ GRAFY .................................................................................................................. 119 

6. MCCALLOVA PLOŠNÁ TRANSFORMACE.................................................................................... 123 

 

  



8 

 

I ÚVOD 

Současné diagnostické nástroje používané pro diagnostiku dyslexie 

u druhostupňových dětí v našich podmínkách se jeví do jisté míry jako zastaralé, zaostávají za 

současným stavem poznání o této problematice a jejich nabídka je značně limitovaná 

(Matějček, Šturma, Vágnerová & Žlab, 1987; Novák, 2002). Jsou často cílené spíše na žáky 

prvního stupně základních škol a ve vyšších třídách, respektive ve vyšším věku špatně 

diferencují. Dále existují diagnostické metody, které jsou zaměřené na dospívající nebo 

dospělé (Cimlerová, Pokorná, Chalupová a kol., 2007). Skupinu žáků na druhém stupni 

základních škol vnímáme jako skupinu, které v poslední době v našich podmínkách nebylo 

věnováno mnoho pozornosti, a je zde tedy určitá „mezera“, nedostatečné zaměření. 

V zahraničí ale existují různé diagnostické nástroje (např. Wolf & Denckla, 2005; Wagner, 

Torgesen & Rashotte, 1999), které mohou být adaptovány pro českou populaci nebo se 

mohou stát inspirací pro vznik českých verzí takových diagnostických metod.  

V rámci diplomové práce jsem se rozhodla zaměřit na vytvoření metod pro 

diagnostiku dyslexie v českém prostředí pro žáky na druhém stupni základních škol. 

Vytvořila jsem vlastní metody zaměřené na jednotlivé oblasti, ve kterých se u dyslektiků 

projevují deficity. Inspirovala jsem se přitom některými současnými metodami za zahraničí 

a z českého prostředí, kde jsem vycházela například ze stávajících testů pro adolescenty 

a dospělé. Cílem bylo provést pilotní studii a pilotní standardizaci vzniklých metod. 

V teoretické, literárně-přehledové práci je přiblížena problematika dyslexie v kontextu 

nejnovějších výzkumů i pedagogicko-psychologických trendů a jsou popsány současné 

možnosti, nástroje a metody pro diagnostiku dyslexie, které se využívají v Česku 

i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že existuje opravdu velké množství publikací na toto téma, 

rozhodla jsem se teoretickou část zaměřit pouze na několik hlavních oblastí, které souvisejí 

s výzkumným záměrem této práce. Nejdříve uvádím pojem dyslexie a okrajově i dalších 

specifických poruch učení. Další kapitola popisuje současné teorie a přístupy k dyslexii. Jak 

uvádějí různí autoři (např. Pokorná, 2001) dobrá teoretická základna je fundamentální pro 

vhodnou diagnostiku. Spolu s teoretickými východisky jsou prezentovány i oblasti, ve kterých 

se jednotlivé deficity projevují. Nakonec jsou představeny různé metody diagnostiky, 

jednotlivé testy a zkoušky, české i zahraniční a pro různé věkové skupiny. 
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Empirická část přibližuje zpracování pilotní studie, která se zabývá tvorbou 

a standardizací vybraných metod diagnostiky dyslexie. Nejdříve jsou představeny výzkumné 

cíle a hypotézy, poté jsou uvedeny jednotlivé použité, nové vytvořené metody. Dále je 

charakterizován výzkumný soubor a popsán celý průběh výzkumu, resp. sběru dat. Výsledky 

jsou prezentovány jednak ve vztahu k výzkumným hypotézám a jednak ve vztahu ke 

klasickým charakteristikám standardizace (validita, reliabilita, normy). Diskuze polemizuje 

nad zjištěnými výsledky, v jejím rámci je taktéž uvedeno zdůvodnění, za jakým účelem 

a v jakých podmínkách lze metodu využívat a k jakým formám intervence mohou vést data 

získaná jejím prostřednictvím. 

Doufám, že diplomová práce podnítí další zájem o tuto věkovou skupinu a o různé 

možnosti diagnostiky dyslexie ve vztahu k současným teoriím a s přesahem do následné 

intervenční práce s dětmi. 
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II TEORETICKÁ ČÁST 

1. Vymezení dyslexie a specifických poruch učení 

Terminologie v oblasti specifických poruch učení v české i zahraniční odborné 

literatuře není zcela sjednocena a jasně definována. Co se týče české odborné literatury, 

používá se pojmů vývojové poruchy učení, specifické poruchy učení nebo specifické 

vývojové poruchy a dále jim podřazená, specializovanější označení, jako je dyslexie či 

vývojová dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie (Pokorná, 2001). Nejednotnost 

v zahraniční terminologii popisuje už Matějček (1974) a skutečnost, že ani dosud nedošlo ke 

sjednocení v německy ani v anglicky psané literatuře, dokládá např. Pokorná (2001). 

Stejně tak najdeme i velké množství definic specifických poruch učení a dyslexie, 

které často odrážejí vývoj vědních oborů, ale také přístup a zaměření autorů, kteří pojmy 

definují (Zelinková, 2003, s. 16). Cílem této práce není sjednotit danou terminologii 

a obsáhnout nebo porovnat veškeré existující definice. Uvedu zde některé vybrané definice, 

které korespondují se zaměřením této práce, a to v historickém vývoji, který mimo jiné odráží 

změny v zaměření badatelů. Tento postup schvaluje i Pokorná (2001), protože pluralita ve 

výzkumech a přístupech může mít i pozitivní výhodu v tom, že zabraňuje jednostrannému 

pohledu a podporuje otevřenost, vzájemné obohacování a umožňuje komplexní pojetí 

problému. Ve shodě s tématem této práce se zaměřím primárně na vymezení pojmu dyslexie. 

Klasická formální definice dyslexie byla přijata Světovou neurologickou federací na 

konferenci 4. 4. 1968 v Dallasu, USA: „Specifická vývojová dyslexie je porucha projevující se 

neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má 

přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost. Je podmíněna poruchami v základních 

poznávacích schopnostech, přičemž tyto poruchy jsou často konstitučního charakteru.“ 

(Matějček, 1974, s. 5). 

Tato definice a také další definice z té doby (viz dále v tomto odstavci) zdůrazňují 

rozdíl mezi úrovní inteligence/intelektových schopností a úrovně čtení/čtenářských 

dovedností, měřeno standardizovanými testy. Hovoří se o tzv. diskrepanci nebo 

diskrepantním kritériu (Lyon, 1995; Pokorná, 2001). V našem prostředí (Československo, 

později Česká republika) se tradičně pro diagnostickou úvahu pokládal jako dostačující rozdíl 

mezi inteligenčním kvocientem a čtenářským kvocientem nejméně 25 bodů, dle 

standardizovaných testů (Matějček, 1995). Někteří autoři (např. Zelinková, 2003) uvádí rozdíl 
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přibližně 20-25 bodů. V anglosaském prostředí byl většinou akceptován rozdíl dvou roků 

mezi mentálním a čtenářským věkem (Matějček, 1974). Tento rozdíl je obsažen i v definicích, 

resp. v diagnostických kritériích ve dvou nejznámějších mezinárodních klasifikacích 

duševních poruch, tj. Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch DSM-IV 

Americké psychiatrické asociace (1994) a Mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10 

(v anglické verzi ICD-10, International Classification of Diseases) Světové zdravotnické 

organizace (Palčová, 1992). 

V následujících letech došlo ke kritice tohoto přístupu – shrnutí, souhrnné zpracování 

výhrad a námitek k „diskrepantním“ definicím dyslexie můžeme najít v pracích českých 

i zahraničních autorů (Hulme & Snowling, 2009; Jošt, 2011; Lyon, 1995; Pokorná, 2001).  

Mezi hlavní důvody, proč vnímají diskrepanci IQ-čtenářský výkon jako nevhodný a nevalidní 

marker dyslexie, patří jednak skutečnost, že je velmi obtížné vůbec definovat 

a operacionalizovat koncept inteligence, čtenářského výkonu, tudíž i diskrepance inteligence 

– čtenářský výkon. Pokorná (2001) popisuje jednotlivé přístupy a testy pro měření inteligence 

a upozorňuje, že navíc není možné pouze vyšetřovat děti testem inteligence a mechanicky 

určovat daný rozdíl, ale je potřeba pečlivé interpretace výsledků, zhodnotit strukturu 

intelektových výkonů dítěte a odhalit případnou nevyrovnanost. Další důvod, který je často 

zmiňován a je především důležitý, se zaměřuje na „špatné čtenáře“ ve vztahu k diskrepanci, 

na to, jestli se vlastně liší dyslektici (špatní čtenáři ve vztahu k věku a IQ, definováno 

diskrepancí) oproti dětem s problémy se čtením s nižšími intelektovými schopnostmi (Hulme 

& Snowling, 2009; Jošt, 2011; Lyon, 1995). 

Ve vztahu k tomuto tématu jsou často citovány následující výzkumy: závěry staršího 

výzkumu z roku 1975 (Rutter & Yule) ukazují na to, že je vhodné a validní zachovávat 

tradiční rozdělení mezi obecným zaostáváním ve čtení („general reading backwardness“) 

a specifickým opožděním ve čtení („specific reading retardation“). Výsledky tohoto výzkumu 

naznačují, že specifické opoždění ve čtení je více než pouhým nižším koncem v normální 

distribuci, a spíše podporují existenci vrcholu („hump“) v nižším/levém konci distribuce. 

Podporují tedy myšlenku, že dyslexie je diskrétní jednotkou. Tento výzkum a jeho zjištění 

kritizovala skupina autorů vedená Shaywitzovou. Napadají jednak jejich metodologii a dále 

poukazují na to, že další badatelé nebyli schopni jejich výsledky v navazujících studiích 

replikovat (podrobněji viz Shaywitz, Escobar, Shaywitz, Fletcher & Makuch, 1992). Rozhodli 

se tuto myšlenku sami blíže prozkoumat a testovali otázku, jak je diskrepance rozložená 

v populaci dětí. Provedli longitudinální výzkum na 414 dětech, sledovali je od první do šesté 

třídy. Dyslexie byla definována na základě diskrepantního skóru, který byl určen jako rozdíl 
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mezi aktuálním čtenářským výkonem a očekávaným čtenářským výkonem na základě 

výsledků měření intelektu. Výsledky ukázaly normální rozložení diskrepance, což naznačuje, 

že dyslexie se vyskytuje jako kontinuum a prolíná se s normální schopností číst. Tyto 

výsledky dále indikují, že neexistuje žádný vymezitelný mezní bod, který by jasně rozlišil děti 

s dyslexií od dětí s normální schopností číst. Dyslektici se spíše nacházejí v nižší oblasti 

kontinua čtenářských schopností. 

V následující studii využili autoři (Shaywitz, Fletcher, Holahan & Shaywitz, 1992) 

data z uvedeného longitudinálního výzkumu, aby dále porovnali dvě skupiny dětí s poruchami 

čtení: jednu určenou na základě diskrepantního modelu a jednu určenou na základě modelu 

nízkého čtenářského výkonu. Pro porovnání bylo použito velké množství metod zaměřených 

na dítě (např. diagnostika jazykových funkcí, zručnosti, zrakové percepce, paměti), na učitele 

(ohodnocení/reflektování výsledků dítěte v různých oblastech učitelem) a na rodiče 

(ohodnocení/reflektování výsledků dítěte v různých oblastech rodiči).  Výsledky ukázaly, že 

obě skupiny dětí s poruchami učení vykazují více podobností než rozdílů. 

Na toto téma – použití definice dyslexie založené na diskrepanci, resp. porovnání 

dyslektických dětí s diskrepancí IQ-čtenářský výkon se skupinou „nediskrepantních špatných 

čtenářů“ (a se skupinou intaktní, bez poruch učení) byly zaměřeny další studie, které použily 

různé výzkumné vzorky, s různým počtem probandů a s různým věkovým zastoupením, 

a měřily různé proměnné, nicméně došly k víceméně podobným závěrům (Fletcher et al., 

1994; Siegel, 1992; Stanovich & Siegel, 1994). Zmíním zde v souhrnu zjištění a závěry 

z uvedených výzkumů. Sieglová (1992) ve svém výzkumu ukázala, že u obou skupin 

s obtížemi ve čtení byl výkon signifikantně nižší oproti skupině bez obtíží a že obě skupiny 

s obtížemi ve čtení, nezávisle na tom, jestli byl jejich čtenářský výkon diskrepantní s IQ 

skórem, vykazovaly významné potíže ve fonologickém zpracování, krátkodobé a pracovní 

paměti a syntaktickém uvědomění. Výsledky ovšem nezjistily rozdíly mezi skupinou 

dyslektiků s diskrepancí IQ-čtenářský výkon a skupinou „nediskrepantních špatných čtenářů“ 

v jejich výkonech v oblasti čtení, hláskování, fonologického zpracování a ve většině úkolů 

zaměřených na jazyk a paměť. Výsledky studie Fletchera et al. (1994) taktéž neprokázaly 

velké nebo signifikantní rozdíly mezi těmito dvěma skupinami co se týče výkonu ve 

zrakových, slovních, paměťových a fonologických testech/měřeních. Zajímavým zjištěním 

bylo, že měření fonologického (phonological) uvědomění se ukázalo jako robustní indikátor 

rozdílu mezi skupinou bez zhoršeného čtení a skupinou se zhoršeným čtením, a to dokonce 

bez ohledu na to, jak bylo zhoršené čtení (porucha čtení) definováno. Stanovich a Siegelová 

(1994) ve svém výzkumu porovnávali výsledky jednotlivých skupin v úkolech zaměřených na 
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fonologii, ortografii, paměť a zpracování jazyka a opět potvrdili, že mezi oběma skupinami 

s obtížemi ve čtení nebyly v uvedených oblastech rozdíly. Výsledky ukázaly, že indikátory 

„špatného čtení“ nekorelují s diskrepancí IQ-čtenářský výkon; výsledky naopak podporují 

model poruch čtení, kde v jádru stojí fonologické zpracování.  

Z uvedených výzkumů vyplývá, že diskrepance IQ-výkon čtení nedokáže rozlišit 

zhoršené čtení u dyslektických čtenářů s průměrným nebo nadprůměrným IQ od špatných 

čtenářů s IQ úměrným jejich nízké schopnosti číst (Lyon, 1995). Prezentované výzkumy 

podporují názor, že dyslexie není diskrétní jednotkou, na kterou je možné uplatnit 

kategoriální, dichotomický přístup (jako v medicíně – buď zdraví, nebo nemoc), ale jedná se 

o kontinuum (Jošt, 2011). Kromě toho tyto výzkumy dále podporují zaměření na fonologický 

deficit. Tato zjištění mají důležitý dopad jednak pro další definici dyslexie, pro diagnostiku, 

ale především pro reedukaci a práci s dyslektickými dětmi. 

 V dubnu roku 1994 vytvořil výzkumný výbor Ortonovy dyslektické společnosti ve 

spolupráci s dalšími centry a institucemi pracovní definici dyslexie, která byla podrobně 

rozebrána jedním z jejích autorů v navazujícím článku „K definici dyslexie“ (Lyon, 1995). 

Tato definice se dále vyvíjela a v roce 2002 Mezinárodní dyslektická asociace (IDA) přijala 

její aktualizovanou verzi, kterou Lyon, Shaywitzová a Shaywitz opět zpracovali do 

shrnujícího a vysvětlujícího článku (2003): 

  „Dyslexie je specifická porucha učení, která má neurobiologický původ. Je 

charakterizovaná obtížemi v přesném a/nebo plynulém rozpoznávání slov, slabé dovednosti 

přesného zápisu slov a slabých schopnostech dekódování. Tyto obtíže obvykle vycházejí 

z deficitu fonologické komponenty jazyka, který je často neočekávaný ve vztahu k ostatním 

kognitivním schopnostem a k poskytnutí efektivního výukového vedení. Druhotné důsledky 

mohou zahrnovat problémy v porozumění čtení a sníženou čtenářskou zkušenost, která 

ztěžuje, brání rozvoji slovní zásoby a základní znalosti/obecného povědomí.“ (The 

International Dyslexia Association, 1996-2007).
1
 

 Nyní si podrobněji rozebereme jednotlivé části definice, vycházím přitom 

z poznámek, kterými autoři článku (z roku 2003) definici doplnili. Uvedená definice 

poukazuje na to, že dyslexie je jednou z poruch učení, a vnímá poruchy učení jako nadřazený 

                                                 
1
 Citace je překlad anglické definice, proto zde přikládám její původní znění: „Dyslexia is a specific learning 

disability that is neurobiological in origin. It is characterized by difficulties with accurate and/or fluent word 

recognition and by poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the 

phonological component of language that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the 

provision of effective classroom instruction. Secondary consequences may include problems in reading 

comprehension and reduced reading experience that can impede growth of vocabulary and background 

knowledge.“ 
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a obecnější pojem. Doporučuje do dyslexie nezařazovat další obtíže, jako jsou poruchy 

pozornosti nebo těžkosti v matematice, přestože se mezi nimi a dyslexií často projevuje 

komorbidita. Co se týče původu dyslexie, v původní definici z roku 1994 bylo uvedeno, že je 

konstitučního původu. Zde prezentovaná definice z roku 2002 bere na vědomí vývoj ve 

výzkumu dyslexie a blíže určuje, že dyslexie má neurobiologický původ. V doplňujícím textu 

je dále uvedeno množství výzkumů podporující toto tvrzení. Nejdůležitější částí definice je 

informace, že dyslexie je „charakterizovaná obtížemi v přesném a/nebo plynulém 

rozpoznávání slov, slabé dovednosti přesného zápisu slov a slabých schopnostech 

dekódování“. Tato část rozšířila v původní definici frázi, že se jedná o „potíže při dekódování 

jednotlivých slov“. Ukazuje tedy, že roli hraje více faktorů – přesné rozpoznávání, 

identifikování reálných slov, schopnosti dekódování, vyslovování pseudoslov, dovednost 

přesného zápisu slov, která je úzce spojena se schopností čtení, a také zdůrazňuje důležitost 

plynulosti čtení, což znamená nejen číst plynule, ale také s dobrým porozuměním. 

Porozumění textu jako indikátor dyslexie se uplatňuje především ve vyšším věku – 

s rostoucím věkem se totiž často zlepšuje schopnost přesného čtení (díky tréninku), ale 

problémy s porozuměním častěji přetrvávají. Důležitost porozumění textu je v definici navíc 

adresována v rámci „druhotných důsledků“. Tato definice dále zdůrazňuje „deficit 

fonologické komponenty jazyka“ jako příčiny dyslexie. Hlásí se tedy k fonologické teorii 

dyslexie, která patří mezi současné tři hlavní teorie dyslexie – dále magnocelulární 

a cerebelární (Ramus, et al., 2003). Fonologická teorie je podrobně popsána v další kapitole, 

ale ve stručnosti říká, že čtení vyžaduje uvědomění, že mluvená slova mohou být rozdělena 

do fonémů (nejmenších rozeznatelných jednotek řeči) a že písmena a psaná slova reprezentují 

tyto zvuky. U dyslektiků je toto uvědomění sníženo. Uvedená definice dále obsahuje frázi, že 

tento deficit je „neočekávaný ve vztahu k ostatním kognitivním schopnostem a k poskytnutí 

efektivního výukového vedení“. Komise vzala na vědomí, že se neočekávané obtíže ve čtení 

objevují téměř ve všech definicích dyslexie, nicméně je zde velmi jasně uvedeno, že tato 

definice nepodporuje diskrepantní kritérium IQ-čtenářský výkon. Důvodem je jednak jeho 

neužitečnost, kterou dokládají výzkumy popsané výše, a především pak praktický dopad, kdy 

často spoléhání na diskrepantní kritérium způsobí prodlevu, opoždění v identifikování jedince 

jako dyslektického, a tím pádem dojde i k oddálení možných nápravných aktivit. Uvedená 

definice nicméně navrhuje „neočekávanost“ hodnotit podle čtenářského a chronologického 

věku a/nebo porovnání schopnosti číst se studijní úrovní. Důležitá je také poznámka o tom, že 

je potřeba, aby bylo dítěti zajištěno efektivní výukové vedení. Jeho nepřítomnost může 

způsobit obtíže ve čtení, ale jiného charakteru a především se bude lišit forma intervence. 
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  Další, kdo přispívá k tématu definice dyslexie, je Britská dyslektická asociace (BDA), 

která průběžně vydává či schvaluje aktuální verzi. Na jejich stránkách je uvedena poslední 

verze z října 2007: „Dyslexie je jednou ze specifických obtíží učení, která především ovlivňuje 

vývoj gramotnosti a schopností spojených s jazykem. Je pravděpodobné, že je přítomna při 

narození a její projevy jsou celoživotní. Je charakterizována obtížemi ve fonologickém 

zpracování, rychlém jmenování, pracovní paměti, rychlosti zpracování a automatizací 

dovedností, které se nemusí shodovat s ostatními kognitivními schopnostmi jedince. Má sklon 

být rezistentní ke konvenčním vyučovacím metodám, ale její projevy mohou být zmírněny 

vhodnou specifickou intervencí, zahrnující informační technologie a podpůrné poradenství.“ 

(2013).
2
 

 Na této definici vidíme, jak se posunul vývoj v chápání dyslexie. Opět zde uvedenou 

definici více přiblížím. Nově je zahrnuta část, která reflektuje, že dyslexie je pravděpodobně 

„přítomna při narození a její projevy jsou celoživotní“. Nejedná se tedy o „nemoc“, která by 

se objevila se začátkem školní docházky a v dospělosti vymizela. Zlepšení čtenářských 

a psacích dovedností je jistě žádoucí, často za pomoci kompenzačních mechanismů, ale 

zdaleka to neznamená „vyléčení“ dyslexie (Frith, 1999). Nadále mohou přetrvávat obtíže 

v dalších oblastech, které nejsou na první pohled tolik zřetelné nebo zřejmé. Kromě toho je 

dále v definici zahrnut širší záběr obtíží: kromě oblastí, které zahrnují přímo čtení, jsou zde 

navíc uznány i další oblasti – „rychlé jmenování, pracovní paměť, rychlost zpracování 

a automatizace dovedností“. Ani v definici Britské dyslektické asociace už není zahrnuto 

diskrepantní kritérium, ale je zde pouze poznámka, že uvedené obtíže „se nemusí shodovat 

s ostatními kognitivními schopnostmi jedince“. Definice zároveň obsahuje praktický přesah, 

propojení s praxí, s reedukací a nápravnou činností. „Má sklon být rezistentní ke konvenčním 

vyučovacím metodám“ znamená, že u dítěte se uvedené obtíže ve čtení objevují i přes 

zajištění běžného výukového vedení (stejně jako v definici od The International Dyslexia 

Association, 1996-2007). Nově je zde ale doplnění, že „její projevy mohou být zmírněny 

vhodnou specifickou intervencí“, které ukazuje, že existují přístupy a postupy, které dětem 

s dyslexií pomáhají a jsou pro ně vhodnější než běžné výukové metody. Osobně mě zaujala 

„moderní“ poznámka o využití informačních technologií. Smythe například na konferenci 

                                                 
2
 Citace je překlad anglické definice, proto zde přikládám její původní znění: „Dyslexia is a specific learning 

difficulty that mainly affects the development of literacy and language related skills. It is likely to be present at 

birth and to be life-long in its effects. It is characterised by difficulties with phonological processing, rapid 

naming, working memory, processing speed, and the automatic development of skills that may not match up to 

an individual's other cognitive abilities. 

It tends to be resistant to conventional teaching methods, but its effect can be mitigated by appropriately specific 

intervention, including the application of information technology and supportive counseling.“  
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v České republice hovořil o využívání hlasových výstupů z počítače, tvorby pojmových map 

nebo o přizpůsobení prostředí počítače, aby bylo přehledné a přizpůsobené pro dyslektiky 

(Česká společnost Dyslexie, 2009). V současné době dále existují různé programy, 

internetové stránky s aktivitami, které jsou zaměřeny na rozvoj kognitivních schopností (např. 

DysCom, dys2.org, v ČR kaminet.cz apod.). K tomuto tématu můžeme také zařadit postřeh 

Frithové, která zmiňuje (1999), jak využívání počítačové „revize pravopisu a gramatiky“ 

(„spellcheckers“) dramaticky zlepšilo psaní dyslektiků jedné generace. 

 Kromě uvedené definice z roku 2007 BDA přejala popis dyslexie, který ve své zprávě 

v několika bodech navrhl sir Jim Rose (2009) a který se v hlavních bodech, především 

v charakteristice obtíží dyslexie, poměrně shoduje s definicí z roku 2007. Navíc je zde přímo 

uvedeno, že se „dyslexie vyskytuje napříč pásmy intelektových schopností; má být nejlépe 

vnímána jako kontinuum, ne jako určitá kategorie, a bez žádných jasných mezních bodů“ 

(Rose, 2009, s. 30). Tato poznámka reflektuje výzkumy popsané výše ohledně diskrepantního 

kritéria a rozložení dyslektických obtíží v populaci a přímo se proti diskrepantnímu kritériu 

vymezuje. BDA (2013) kromě uvedených charakteristik také uznává, že jedinci s dyslexií 

mohou zažívat obtíže ve vizuálním a auditivním zpracování, a dále ještě doplňuje, že někteří 

mají i přednosti, silné stránky v jiných oblastech, které jdou směrem ke kreativitě 

a komunikačním a interakčním dovednostem. Z pohledu reedukační a poradenské práce 

s dyslektiky si myslím, že toto je důležitá poznámka v duchu pozitivní psychologie. Věřím, že 

pozitivní komentář k dyslexii, který je vlastně přímo součástí deskriptivní definice, může mít 

pozitivní vliv na sebehodnocení jedinců, kteří budou s definicí, resp. s tímto přístupem 

seznámeni.  

V české literatuře (Jucovičová, Žáčková & Sovová, 2003; Matějček, 1995; Michalová, 

2001; Pokorná, 2001; Zelinková, 2003) se setkáváme s nadřazeným termínem specifické 

poruchy učení a v jejich rámci jsou potom vymezeny specializovanější pojmy – dyslexie, 

dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie (a dále méně časté dyspraxie, dyspinxie, dysmúzie), 

které představují deficity, poruchy v odpovídajících oblastech dle názvu. Stručně jsou 

přiblíženy v navazujících odstavcích. V zahraniční (anglické) literatuře (viz uvedený přehled 

definic, dále např. Peer, 2001) je často dyslexie popisována a charakterizována nejen obtížemi 

ve čtení, ale také v psaní a v pravopisu, někdy jsou dokonce zahrnuty i problémy s numerací 

(Peer, 2001). Ukazuje se, že potíže se čtením jdou často ruku v ruce s obtížemi v písemném 
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projevu. Ve shodě se zahraniční literaturou a výzkumy budu v této práci používat slovo 

dyslexie jako společný pojem pro poruchy v oblasti čtení, psaní a pravopisu.
3
 

Pro přehled a pro úplnost zde v několika bodech shrnuji hlavní charakteristiky 

a projevy vybraných specifických poruch učení – dyslexie, dysortografie, dysgrafie 

a dyskalkulie, jak je popisují čeští autoři. Shrnutí vychází z literatury předních českých 

odborníků na toto téma, Matějčka (1995) a Zelinkové (2003). 

Dyslexie: Postihuje základní znaky čtenářského výkonu – rychlost, správnost/chybovost 

(záměny písmen tvarově a/nebo zvukově podobných nebo zcela nepodobných), technika čtení 

(tzv. dvojí čtení při výuce metodou analyticko-syntetickou) a porozumění (rychlé a hbité 

dekódování). 

Dysortografie: Postihuje pravopis ve dvou oblastech – zvýšený počet specifických 

dysortografických chyb (rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, rozlišování slabik dy-

di, ty-ti, ny-ni, rozlišování sykavek, vynechané háčky a čárky, vynechaná, připsaná, 

přesmyknutá písmena a slabiky, hranice slov v písmu) a obtíže při osvojování gramatického 

pravidla a aplikaci gramatických jevů. Dysortografické obtíže mohou být důsledkem 

dysgrafie, kdy grafická stránka písma odčerpává dítěti příliš mnoho pozornosti a nedostává se 

pak na kontrolu obsahu. 

Dysgrafie: Postihuje grafickou stránku písemného projevu, tj. čitelnost a úpravu. Dítě si 

obtížně pamatuje tvary písmen, obtížně je napodobuje, zaměňuje je, zrcadlově je obrací 

a i vybavování je pomalé. Psaní je toporné a křečovité, rukopis je nejistý a neúhledný až 

nečitelný. Písemný výkon vyžaduje neúměrně mnoho energie, vytrvalosti a času. 

Dyskalkulie: Postihuje manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy, geometrii. 

Existuje více typů dyskalkulie, s různými projevy obtíží. Dítě například nedokáže pochopit 

symbolickou povahu čísla a ulpívá zcela nepřiměřeně na konkrétních názorných představách. 

2. Příčiny a projevy dyslexie 

Co se týče příčin dyslexie, existuje více různých teorií a přístupů. Ve zprávě Britské 

psychologické společnosti (BPS) z roku 1999 (dle Reid, 2003) je například prezentováno 

deset různých teoretických vysvětlení dyslexie, které jsou alternativní či do jisté míry 

komplementární. Stejně tak příručky a souhrnné knihy o dyslexii prezentují množství různých 

                                                 
3
 Pozn.: Ze stylistických důvodů jsou v textu použity slovní obraty dyslektik, jedinec s dyslexií, jedinec 

vykazující dyslektické obtíže nebo jedinec se specifickou poruchou učení jako synonyma. Pro tuto práci jsou 

všechny tyto obraty významově zaměnitelné a nijak se od sebe neliší. 
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přístupů a možných příčin dyslexie (např. Hulme & Snowling, 2009; Jošt, 2011; Matějček, 

1995; Pokorná, 2010; Reid, 2003; Reid, Fawcett, Manis & Siegel, 2008; Zelinková, 2003). 

Ramus et al. (2003) se ve své práci zaměřuje na tři vůdčí teoretické přístupy – fonologickou, 

magnocelulární a cerebelární teorii dyslexie. Uvedená zpráva BPS dokonce vyzdvihuje pouze 

jednu teorii jako hlavní, a to fonologickou. K tématu příčin dyslexie přispěla také Frithová 

(1999) svým často citovaným kauzálním modelem, který říká, že dyslexie může být vnímána 

na třech úrovních, dimenzích – biologické, kognitivní a behaviorální a že navíc všechny 

úrovně interagují s kulturním prostředím. Tento model podle názoru Frithové sjednocuje 

dosavadní přístupy k dyslexii, jako příklad uvádí teorie o fonologickém a magnocelulárním 

deficitu, kdy tyto teorie mohou být kompatibilní, pokud se na ně budeme dívat tak, že se 

projevují na různé úrovni, magnocelulární na biologické a fonologická na kognitivní. 

V této kapitole je nejdříve popsán kauzální model dle Frithové a dále jsou přiblíženy 

současné hlavní teorie – fonologická, magnocelulární a cerebelární. Na závěr každé kapitoly 

je ve stručnosti doplněno propojení s kauzálním modelem. Vzhledem k mé specializaci se 

vždy nejvíce zaměřuji na aspekty, které se promítají na kognitivní a behaviorální úrovni. 

2.1 Kauzální model podle Frithové 

Frithová ve svém článku z roku 1999 přichází s myšlenkou, že pokud se budeme 

snažit definovat dyslexii pouze na jedné úrovni – biologické, kognitivní nebo behaviorální, 

vždy to povede k paradoxům. Užitečné je naopak propojit tyto tři úrovně dohromady a přitom 

zvážit vliv faktorů prostředí, kultury, které mohou působit přitěžujícím nebo zlehčujícím 

způsobem. Tyto vlivy pak mají hlavní dopad na to, jak se dyslexie projeví u konkrétního 

jedince. Biologické příčiny mohou zahrnovat genetické vlivy a neuroanatomické faktory. 

V rámci kognitivních příčin se hovoří o mechanismech zpracování informací, nejčastěji 

o potížích ve vizuálním, sluchovém nebo temporálním zpracování. Na behaviorální úrovni 

jsou zřejmé obtíže v učení se číst a psát. Behaviorální úroveň se tedy týká projevů dyslexie. 

Environmentální příčiny zahrnují poskytnutí výukového vedení, kulturních postojů a přístupů 

a socioekonomických faktorů. Tabulka 1 graficky znázorňuje uvedený kauzální model; šipky 

naznačují kauzální (pravděpodobnostní) propojení a přeškrtnutá políčka symbolizují 

předpokládanou dysfunkci. Na základě tohoto přístupu pak může být dyslexie považována za 

„neuro-vývojovou poruchu biologického původu a s behaviorálními znaky, které zdaleka 

přesahují problémy s psaným jazykem“ (Frith, 1999, s. 192).
4
 Uvedený model poskytuje 

                                                 
4
 Citace je překlad anglické fráze, proto zde přikládám její původní znění: „a neuro-developmental disorder with 

a biological origin and behavioural signs which extend far blond problems with written language“. 
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komplexní pohled na danou problematiku a svým způsobem vysvětluje, že různí odborníci se 

dle svého zaměření zabývají vybranou oblastí; psychology a učitele bude především zajímat 

kognitivní a behaviorální úroveň, neuropsychologové se budou zaobírat biologickými 

a neurologickými faktory. 

Tabulka 1: Obecný kauzální model vývojové poruchy neurokognitivního původu (Frith, 

1999, s. 196) 

 

 Reid ve své knize (2003) shrnuje faktory, které jsou spojeny s jednotlivými 

dimenzemi kauzálního modelu. Uvádím zde toto shrnutí pro nastínění daných dimenzí a pro 

ilustraci, jak je téma dyslexie komplexní. To je samozřejmě potřeba mít na paměti i v rámci 

diagnostiky dyslexie. 

Neurologické / biologické faktory: 

- genetické faktory 

- korové abnormality 

- hypotéza magnocelulárního deficitu 

- role mozečku 

- faktory dané stravou 

- inhibice primitivních reflexů 

- nedostatečně stimulovaná levá hemisféra 

- obtíže s konvergencí (zaostřováním) a nestálost binokulárního vidění (oběma očima)  

- vizuální citlivost a koordinace očních pohybů 

Kognitivní faktory: 

- fonologické zpracování 

- rychlost jmenování 
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- pracovní paměť 

- metakognitivní faktory 

- automatizace 

Behaviorální faktory: 

- vzorec chyb ve čtení a psaní 

- obtíže v psaní 

- obtíže s organizací času 

- delší čas pro dokončení úkolů 

- nepřesnost při opisování 

- vyhýbání se psaní 

- rozpory, rozdíly ve výkonu v předmětech ve škole, ve studijních aktivitách 

Environmentální / kontextové faktory: 

- studijní prostředí 

- učební styly 

- učební metody 

- vzdělání učitelů 

- sociální a kulturní faktory 

2.2 Fonologická teorie 

Hypotéza fonologického deficitu je mnohými autory považována za hlavní, co se týče 

teorií či příčin dyslexie (Hulme & Snowling, 2009; Ramus et al., 2003; Reid, 2003; Snowling, 

2000; Stanovich & Siegel, 1994). A obtíže ve fonologické složce jazyka nebo v dekódování 

jsou obsaženy i v definicích dyslexie (The International Dyslexia Association, 1996-2007; 

BDA, 2013). Základy pro fonologickou teorii položila Libermanová, která se ve své práci, 

v laboratořích pro výzkum řeči setkávala s dyslektiky, a všimla si, že tzv. záměny písmen 

a slabik při čtení u dyslektiků nejsou tak časté, jak se předpokládalo (Jošt, 2011). V roce 1974 

provedla s kolegy výzkum (Liberman, Shankweiler, Fischer & Carter, 1974), kde porovnávala 

fonémovou a slabikovou analýzu (rozdělení slova na fonémy, resp. na slabiky) u dětí 

a zjistila, že obojí se s věkem zlepšuje, ale že fonémová analýza je signifikantně obtížnější 

a zlepšuje se později v porovnání se slabikovou analýzou. Tyto obtíže byly diskutovány ve 

vztahu k osvojování čtení. 

Foném představuje nejmenší, dále nedělitelné zvukové jednotky jazyka (Krčmová, 

2008). Jedná se o zvukový prostředek, který slouží k odlišení morfémů (minimální 

významová jednotka jazyka), slov a tvarů slov téhož jazyka s různým významem. Jsou to 
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abstraktní jednotky jazyka, které získáme pouze prostřednictvím analýzy. Při učení řeči se 

dítě učí zvukové celky, slova. Fonémům se ale dítě podle Libermanové neučí, nepotřebuje je 

až do nástupu do školy, kdy se začíná učit číst (Liberman, Shankweiler, Fischer & Carter, 

1974). Novější výzkumy nicméně prokázaly, že již kojenci jsou schopni analyzovat fonémy 

a rozpoznávat je od sebe navzájem (např. Jusczyk, 2002). V našem alfabetickém systému je 

zpravidla pro každý foném přiřazen jeden grafický znak (grafém, písmeno) (Jošt, 2011). Při 

čtení tedy dítě musí dekódovat, rozlišit vybraný grafém od ostatních a poté mu přiřadit foném, 

dát mu „zvuk“. Tento princip je nazván jako tzv. grafém-fonémová korespondence.  

Termínem fonologické schopnosti pak psychologové označují takové schopnosti, které 

zahrnují „operace s řečovými zvuky“ (dealing with speech sounds) (Hulme & Snowling, 

2009). Důležitý je rozdíl mezi schopnostmi implicitního fonologického zpracování, které jsou 

zapojeny automaticky, jako například v úkolech zaměřených na krátkodobou pracovní paměť 

nebo na rychlé automatizované jmenování, a explicitního fonologického zpracování, které 

vyžaduje u dítěte reflexi a manipulaci s řečovými zvuky, jako například v úkolech 

zaměřených na fonologické uvědomění a fonologickou senzitivitu. 

Fonologická teorie říká, že dyslexie je způsobena fonologickým deficitem, který je 

přítomný už před osvojováním čtení, před tím, než se děti začnou učit číst, a jeho závažnost 

určuje i závažnost deficitu ve čtení (Hulme, Snowling, 2009). Tabulka 2 ukazuje, různé 

schopnosti a dovednosti, ve kterých se deficit fonologické reprezentace projevuje. 
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Tabulka 2: Kauzální spojení mezi různými fonologickými procesy a čtením podle 

Snowlingové (2000, str. 59) (STM – znamená krátkodobá paměť, „short-term memory) 

 

Popíšeme si některé hlavní oblasti, ve kterých se projevuje fonologický deficit: 

- fonologické uvědomění 

Obtíže ve fonologickém uvědomění bývají považovány za klíčové v rámci 

fonologického deficitu a v rámci osvojení čtení a psaní (např. Hulme, Snowling, 2009; 

Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012). 

V literatuře se setkáváme s různými pojmy: hovoří se o fonemickém uvědomění – 

pochopení, že slova a slabiky jsou tvořeny zvuky řeči, které jsou prezentovány 

alfabetickými symboly nebo písmeny a o fonologickém uvědomění, které je nadřazeným 

pojmem a jedná se o dovednost „hrát“ si s jazykem, zahrnuje rýmování, izolaci první nebo 

poslední hlásky ve slově, vynechání nebo přidání části slova a dělení slov na slabiky 

(Zelinková, 2003). Fonologické uvědomění je tedy schopnost explicitně si uvědomit 

zvukovou strukturu slov (Jošt, 2011). Někteří autoři také používají termín fonematické 

uvědomění nebo uvědomování, které například Mikulajová a Dostálová definují jako 

„schopnost vědomě pracovat se segmenty slov na úrovni fonémů, uvědomovat si zvukovou 

strukturu slov, identifikovat pořadí zvuků řeči, uskutečňovat hláskovou analýzu, syntézu 

i složitější manipulace s hláskami“ (2004, str. 8).
5
 

                                                 
5
 Co se týče uvědomování si zvukové struktury slov, vědomého pracování se segmenty slov na úrovni fonémů, 

identifikace pořadí zvuků řeči, provádění hláskové analýzy, syntézy i složitější manipulace s hláskami, budu 
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Fonemické uvědomění je širší pojem než sluchová analýza a syntéza, které se u nás 

vyskytují v testových bateriích pro diagnostiku dyslexie (testové baterie: Matějček, 1995; 

Novák, 2002). Zelinková (2003) k tomu uvádí, že se v praxi ukazuje, že jedinci 

s diagnostikovanou dyslexií jsou sice často schopní osvojit si sluchovou analýzu 

a syntézu, ale deficity v oblasti čtení stále přetrvávají. Tato skutečnost naznačuje, že 

sluchová analýza a syntéza je jen částí a dyslektické obtíže mají hlubší kořeny, které 

mohou být vysvětleny právě fonologickým deficitem. 

- verbální krátkodobá paměť 

Výzkumy ukazují, že dyslektici mají obtíže ve verbální krátkodobé paměti (např. 

Hulme & Snowling, 2009; Kibby, 2009; Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012; Nelson & 

Warrington, 1980).  Pro testování jsou používány úlohy, ve kterých je potřeba krátkodobě 

uchovat verbálně prezentované informace, např. písmena, slabiky, slova, pseudoslova 

nebo číslice. Dítěti je prezentována řada podnětů, která si musí zapamatovat 

a bezprostředně je ve stejném pořadí zopakovat. Postupně se počet podnětů prodlužuje 

a délka řady vyjadřuje míru verbální krátkodobé paměti. 

- rychlé automatizované pojmenování 

Schopnost rychlého automatizovaného pojmenování (RAN – „rapid automatised 

naming“) je schopnost rychle a snadno vybavovat fonologické informace uložené 

v dlouhodobé paměti. Pro měření této schopnosti použily Dencklová a Rudelová (1976) 

testy, které obsahují řady objektů, jako jsou písmena, čísla, barvy a obrázky, které jsou 

vyšetřované osobě předkládány a ona je má co nejrychleji jmenovat. Podněty mohou být 

prezentovány izolovaně nebo pohromadě na jedné tabuli. Autorky a i další výzkumníci 

(Nicolson & Fawcett, 1995; Willburger, Fussenegger, Moll, Wood, & Landerl, 2008) 

zjistili, že dyslektici potřebují více času pro splnění popsaného úkolu, nezávisle na typu 

podnětu. 

Co se týče této schopnosti, mezi badateli existují jisté kontroverze, diskutuje se, zda je 

primárně fonologická, a většinou se hovoří o dvou možných vysvětleních (Jošt, 2011; 

Nicolson & Fawcett, 1995; Snowling, 2000): jedním je právě fonologický deficit 

a druhým jsou obtíže v mechanismu časového zpracování (Bowers & Wolf, 1993). Navíc 

se do výsledků v úlohách RAN mohou promítat i další proměnné, jako je únava, bdělost, 

pozornost, schopnost vyrovnat se s chybami atd. (Nicolson & Fawcett, 1995). Tyto 

proměnné však mohou hrát roli i v jiných testech. 

                                                                                                                                                         
v této práci používat termín fonologické uvědomění. V případě překladů zahraničních autorů nebo přejímání 

pojmů z jiné literatury budu používat originální označení. 
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Tabulka 3: Kauzální model dyslexie jako výsledek fonologického deficitu (Frith, 1999, s. 

203) 

 

 Tabulka 3 ukazuje kauzální model Frithové aplikovaný na teorii fonologického 

deficitu. Na kognitivní úrovni se objevuje zmíněný fonologický deficit, který spolu s vlivy 

prostředí formuje (stále ještě na kognitivní úrovni) oslabenou znalost spojení grafém-foném. 

Podle uvedeného modelu fonologický deficit na behaviorální úrovni způsobuje oslabenou 

rychlost jmenování, oslabenou krátkodobou paměť a oslabené fonologické uvědomění 

a prostřednictvím oslabené znalosti spojení grafém-foném i schopnosti čtení. Je zde vidět, že 

fonologický deficit je širší a zasahuje více oblastí. Zároveň je zde připomenuta role prostředí. 

2.3 Magnocelulární teorie 

Dříve než byla formulována teorie fonologického deficitu, uvažovalo se, že dyslexie je 

pravděpodobně způsobena deficitem ve vizuálním zpracování, ve zrakovém vnímání. Morgan 

(1896) jako první popsal neschopnost naučit se číst na příkladu chlapce Percyho, který byl 

jinak velmi inteligentní. Podle Morgana byly Percyho problémy vizuálního charakteru 

(nejednalo se však o oční vadu) a označil je jako vrozenou slovní slepotou („congenital word 

blindness“). Orton (1928) přišel s myšlenkou, že roli hraje dominance hemisfér a její vliv na 

zrakové vnímání. Pokud jedna hemisféra není stabilně dominantní, dostatečně nepřevládá ve 

své funkci, dochází k poruše, které dal Orton název strephosymbolia, což Matějček do češtiny 

překládá jako „směšování vnímaných symbolů“ (Matějček, 1995, str. 33). Problémy ve 

zrakovém vnímání byly výchozím bodem magnocelulární teorie. 

Na zrakovém vnímání, konkrétně na zpracování různých druhů podnětů, se podílejí 

dva velké subsystémy (Jošt, 2011; Matějček, 1995). Oba začínají na sítnici a mají svá řídící 

centra v podkoří, která pak přivádí informace nadřízeným útvarům lokalizovaným v kůře 
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mozkové. Magnocelulární systém obsahuje zřetelně větší buňky, zatímco parvocelulární 

systém je tvořen z malých buněk. Každý z nich je citlivý na různé druhy stimulů (Eden et al., 

1996): magnocelulární systém reaguje na rychle se měnící nebo „pohybové“ informace, 

umožňuje rozlišit i malé časové intervaly a zpracovat informace o pohybu. Parvocelulární 

systém reaguje na pomalu se měnící informace je zaměřený na vnímání barev a také na 

velikost podnětu, umožňuje detailní vnímání. Tyto charakteristiky magnocelulární systém 

nerozlišuje. Rozdíly ve funkcích mezi oběma systémy přehledně demonstruje Tabulka 4 

převzatá a částečně upravená od Koukolíka (2002). 

Tabulka 4: Funkce magnocelulárního a parvocelulárního systému (Koukoulík, 2002, str. 

37) 

  

O magnocelulární teorii se hovoří proto, že u dyslektiků bylo zjištěno poškození 

v magnocelulárním systému (Galaburda & Livingstone, 1993; Stein & Walsh, 1997; Eden et 

al., 1996). Jeho neurony jsou nevyvinuté, poškozené, menší nebo v menším počtu. Při čtení 

ovšem využíváme parvocelulární i magnocelulární systém. Jošt (2011) popisuje, jak čtení 

z hlediska zapojení obou systémů probíhá. Např. při čtení slova pes, nejdříve parvocelulární 

systém „drží“ první písmeno p, dokud není zpracováno (vizuální dekódování a fonologické 

spojení se zvukem). Potom je zapojen magnocelulární systém, který má za úkol ve vizuálním 

vědomí „vymazat“ aktuální obraz a připravit tak prostor pro další písmeno, má tzv. tranzitorní 

funkci – určuje obrazu přechodnou a omezenou dobu trvání. Poté je stejným způsobem 

zpracováno další písmeno až na konec slova. U dyslektiků je ovšem tranzitorní funkce 

magnocelulárního systému poškozena, a proto obraz písmena p zůstává ve vizuálním vědomí 

a mísí se, koliduje s dalšími písmeny, která parvocelulární systém postupně „dodává“. Tak 

tedy vzniká chaotický, rozmazaný zrakový vjem, na který si jedinci s dyslexií často stěžují. 
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 Zajímavé jsou navazující výzkumy, které uvažují, že se podobný proces může 

vyskytovat i ve zpracování sluchové informace (např. Stein & Talcott, 1999) nebo je dokonce 

mnohem komplexnější a promítá se i do dalších oblastí (Stein & Walsh, 1997). „Sluchový 

magnocelulární systém“ by mohl být podkladem fonologického deficitu. 

Tabulka 5: Kauzální model dyslexie jako výsledek magnocelulární abnormality (Frith, 

1999, s. 205) 

 

Kauzální model dyslexie jako výsledek magnocelulární abnormality prezentovaný v 

Tabulka 5, vnímá poškození v magnocelulárním systému na hlubší úrovni (Frith, 1999). Je 

zodpovědné za pomalé temporální zpracování (rozlišování v čase), které dále způsobuje 

deficit ve sluchové a vizuální oblasti. Sluchový deficit ovlivňuje fonologický deficit, který 

spolu s nevhodným vnějším působením může způsobovat oslabenou znalost spojení grafém-

foném. Tyto deficity pak na behaviorální úrovni vedou k oslabenému zaznamenávání pohybu, 

oslabené schopnosti rozeznat tóny, oslabené rozvoji řeči a čtení. Vidíme, že tento model již 

zapracoval možnost, že magnocelulární abnormalita se může projevovat i v dalších oblastech 

než pouze ve vizuální. 

2.4 Cerebelární (mozečková) teorie 

Hlavími představiteli cerebelární teorie jsou Nicolson a Fawcettová, kteří se touto 

problematikou dlouhodobě zabývají a publikovali mnoho relevantních prací na uvedené téma 

(např. 1995, 2007, 2008;  Nicolson, Fawcett, Brookes & Needle, 2010; Nicolson, Fawcett & 
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Dean, 2001). Nejdříve vycházeli z hypotézy deficitu v oblasti automatizace, která říká, že děti 

s dyslexií budou mít problémy s plynulostí v jakékoli dovednosti, která se má díky 

rozsáhlému procvičování stát automatickou. V sérii studiích uskutečněných na počátku 90. let 

prokázali, že dyslektici vykazovali obtíže v široké škále schopností a dovedností: rovnováha, 

motorické schopnosti, fonologické schopnosti a rychlé zpracování. Hypotéza deficitu v oblasti 

automatizace vlastně vysvětluje obtíže v získávání fonologických dovedností, ve čtení, 

v přesném zápisu slov, v psaní (rukopisu) a také v oblastech mimo gramotnost. Obtíže 

v oblasti automatizace a motorických schopností směřují k problémům v mozečku. Výzkumy 

zaměřené na roli mozečku u dyslexie ukazují, že může být zapojen v jazykových 

a kognitivních schopnostech. 

Novější práce uvedených autorů (Nicolson & Fawcett, 2007; Nicolson, Fawcett, 

Brookes & Needle, 2010) dále hovoří o třech hlavních neurálních systémech: senzorickém / 

smyslovém, deklarativním a procedurálním. Předpokládají, že dyslexie je spojená 

s poškozeným fungováním procedurálního systému při nedotčeném deklarativním systému.  

Prostřednictvím deklarativní / explicitní paměti uchováváme informace, které byly 

deklarovány, vyřčeny nebo prožity (události, děje, faktické informace), procedurální / 

implicitní paměť pak obsahuje především automatizované dovednosti, nejtypičtěji se účastní 

učení dovednostem, utváření zvyků a emočnímu učení (Baddeley, 1999). Autoři (Nicolson, 

Fawcett, Brookes & Needle, 2010) se domnívají, že interakce mezi neurálními systémy 

a různými stupni učení poskytují klíč k pochopení, kde učení selhává u konkrétního dítěte. 

Propojení mezi neurálními systémy a poruchami učení přehledně uvádí Tabulka 6. V přehledu 

není zahrnuta jen dyslexie, ale i další poruchy.  
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Tabulka 6: Typologie poruch učení ve vztahu k neurálním systémům (Nicolson, Fawcett, 

2007, str. 138) 

 

Nicolson, Fawcettová a Dean (2001) zjistili, že dyslexie je ve zhruba 80 % případech 

asociována s poškozením mozečku, a proto navrhují, aby poruchy ve vývoji mozečku byly 

považovány za hlavní příčinu obtíží ve čtení a psaní u dyslektiků.  

Tabulka 7: Kauzální model dyslexie jako výsledek cerebelární abnormality (Frith, 1999, 

s. 206) 

 

 V Tabulka 7 je uvedený aplikovaný kauzální model dyslexie, tentokrát jako výsledek 

cerebrální abnormality (Frith, 1999). Vidíme, že zde je celý model zase o něco více 
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komplexní. Na biologické úrovni je samozřejmě místo magnocelulární abnormalita 

cerebelární. Na kognitivní úrovni je podle zpracování Frithové primární deficit v časování, 

sekvenční deficit, který se dále projevuje ve fonologickém deficitu a v deficitu motorické 

kontroly. Na behaviorální úrovni je potom akcentována oslabená rychlost jmenování, 

oslabené odhadování času a také oslabený výkon v „motorických oblastech“ – motorickém 

rozvoji a rovnováze, které v běžných definicích dyslexie nebývají zahrnuty. Vidíme, že zde 

chybí čistě vizuální charakteristiky, které jsou částečně obsaženy pod heslem oslabené čtení. 

3. Metody diagnostiky dyslexie 

Cílem této kapitoly je představit některé vybrané testy a zkoušky zaměřené na určité 

oblasti diagnostiky dyslexie. Vycházím jednak ze studia odpovídající literatury, ale také 

z praxe, vybírám především ty testy, které se u nás aktuálně využívají. Co se týče 

zahraničních testů, popisuji některé často citované metody. Kapitola je jednak rozčleněná 

podle „původu“ diagnostického nástroje a u našich testů jsou zvlášť popsány testy a zkoušky 

zaměřené na čtení, psaní, sluchové vnímání a zrakové vnímání. V další kapitole jsou potom 

shrnuty současné diagnostické baterie nebo komplexní testy používané pro diagnostiku 

dyslexie. Tato kapitola a ani diplomová práce si rozhodně nenárokuje být vyčerpávající 

a všezahrnující. 

Otázka diagnostiky nás přesouvá z oblasti teorie, ale i výzkumných bádání do oblasti 

praxe. Informace prezentované v předchozích kapitolách ukazují, že mezi odborníky není 

shoda ani v oblasti etiologie ani v oblasti projevů dyslexie, což diagnostiku do jisté míry 

stěžuje. O to víc je v praxi nutný individuální přístup, věnování se jednotlivým případům. 

Garantem diagnostiky dyslexie a specifických poruch učení celkově jsou u nás v současné 

době pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo ve výrazně omezenější míře speciálně 

pedagogická centra. Konečná zpráva by měla být dána součinností odborníků z různých 

vědních oborů, je vhodná spolupráce psychologa, psychiatra, speciálního pedagoga, sociální 

pracovnice a popř. dalších specialistů podle potřeby (Matějček, 1995 Zelinková, 2003). 

Současná praxe nicméně ukazuje, že na vyšetření se podílí psycholog a speciální pedagog 

a výjimečně sociální pracovnice, která v některých PPP snímá anamnézu. Součástí 

diagnostického vyšetření je také zjišťování úrovně verbální a neverbální inteligence se 

zaměřením na rozbor nerovnoměrných výkonů žáka. Dále se zjišťuje anamnéza, která je 

primárně cílena na dítě, ale vychází se i z informací o sourozencích a rodičích. Důležité jsou 

údaje o výskytu podobných obtíží v rodině, o průběhu těhotenství a porodu, onemocněních, 
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o vývoji řeči a motoriky, ale také o zájmech dítěte, o sociálním kontextu, prožívání, sebepojetí 

a možných obtížích v této sféře. Kromě obsahové stránky je nutné sledovat i neverbální 

komunikaci a také to, jak se dítě při vyšetření chová a projevuje. Zelinková (2003) 

vyzdvihuje, že diagnostika dyslexie se rozhodně neomezuje pouze na zkoušku čtení. Měla by 

být výsledkem úvahy nad různými vyšetřeními a získanými informacemi. 

Matějček (1995) diagnostickou práci rozlišuje na tři složky, etapy: 1) určení, zda se 

skutečně jedná o vývojovou dyslexii; 2) jde-li o dyslexii, provedení podrobného rozboru 

případu a zjištění, jakého původu a typu porucha je; 3) jde-li o dyslexii a máme představu 

o jejím klinickém obrazu, zjištění všech podmínek, které mají význam pro příští nápravnou 

péči o dané dítě. Stejně tak Zelinková a Čedík (2013) zdůrazňují, že cílem diagnostického 

procesu není pouhé potvrzení nebo vyvrácení diagnózy dyslexie, ale rozhovor 

s diagnostikovaným o výsledcích, o možnostech intervence, o motivaci. Součástí vyšetření 

a zprávy z něj by měla být také tzv. funkční diagnostika, která bude pro diagnostikovaného 

pomocí při výkonu profese nebo při studiu. 

3.1 Metody používané v České republice 

3.1.1 Vyšetření čtení 

Úroveň čtenářských dovedností je kontinuum, ale neexistuje jasné kritérium, které by 

umožnilo provést dělicí čáru mezi jedinci s a bez dyslexie (Zelinková, 2003). U nás se pro 

vyšetření čtení používá zkouška čtení vypracovaná Matějčkem, Šturmou, Vágnerovou 

a Žlabem (1987). V následujících odstavcích je podrobněji popsána (pokud není uvedeno 

jinak, informace jsou čerpány z uvedené zkoušky čtení). 

 Zkouška se skládá z osmi textů („Alena“, „Kvočna a kocour“, „Zajíček“, „Kapr“, 

„Sýkorky“, „Krtek“, „Jedle a dub“ a „Latyš“). První z nich „Alena“ je určený pro děti v první 

třídě, ostatní jsou pro vyšší ročníky. Texty se liší v obtížnosti, dva jsou snadné, dva lehké 

a dva poměrně obtížné. „Latyš“ je text z tzv. pseudoslov, bez věcného významu, ale je napsán 

s českou skladnou hlásek, s českým pravopisem. Tento test je zařazen proto, že čtenář musí 

skutečně „číst očima“, nemůže si vypomáhat předchozí znalostí slov. Zkouška je 

administrována individuálně a jednotlivě, aby se administrátor mohl na dítě soustředit, aby 

byla zajištěna motivace dítěte a aby ostatní děti neslyšely, co zkoušené dítě čte. 
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 Dítě čte vybraný text tři minuty a sledují se následující základní charakteristiky 

čtenářského výkonu: 

- rychlost čtení 

Po každé minutě se zaznamenává počet přečtených slov a odečítá se počet špatně 

přečtených slov, a tím se získá počet správně přečtených slov. Pokud vycházíme z toho, 

že je text vnitřně vyrovnaný, dostáváme tím jakousi výkonnostní křivku. Vidíme, jestli je 

výkon dítěte po celou dobu vyrovnaný, jestli se potřebuje chvíli „rozečíst“ a potom již čte 

rychle, nebo naopak s přibývajícím časem dochází ke zpomalení a s ním často i k větší 

chybovosti. Matějček (1995) upozorňuje, že dítě se někdy může na některém slově 

zarazit, nemůže ho rozluštit a ztratí tak čas. V tom případě je potřeba ověřit, jestli slovo 

zná. Dítě se může zdráhat vyslovit slovo, které pokládá za „nesmysl“. Nejde tedy o přesný 

formální záznam rychlosti, ale o zjištění skutečné výkonnosti dítěte. 

Počet správně přečtených slov v první minutě vyjadřuje čtenářský kvocient, který 

slouží k srovnání (např. s inteligenčním kvocientem, dětí mezi sebou, vývoje čtenářských 

dovedností u konkrétního jedince). Jako sociálně úměrné čtení je označována rychlost 60 

– 70 slov za minutu (Matějček, 1995; Zelinková, 2003), kdy dítě může čtením získávat 

nové poznatky, aniž by se muselo nadměrně soustředit, a také si začíná číst samo, „pro 

zábavu“.  Této rychlosti děti dosahují zpravidla na konci 2. ročníku ZŠ (Zelinková, 2003). 

Matějček (1995) udává, že jestliže dyslektik dosáhne v nápravné péči alespoň hranice 

sociální únosnosti, přestává být dyslektikem a je zpravidla ze speciální nápravné péče 

propuštěn. Vzhledem k novým poznatkům (shrnuto v definici BDA, 2013), že se dyslexie 

promítá do více oblastí než pouze do čtení a je svými projevy celoživotní, věřím, že se od 

této praxe upouští. 

Ze standardizačních údajů vyplývá, že rychlost čtení koreluje s celkovým hodnocením 

učitele (o vyspělosti čtení jednotlivých žáků) vysoce pozitivně a statisticky mnohem 

významněji než jiné ukazatele. Až ve vyšších ročnících uvedená korelace klesá a větší roli 

v názoru učitele hraje počet chyb. 

- počet chyb 

Počet chybně přečtených slov je charakteristickým ukazatelem dyslexie, sám o sobě 

ale příliš neukazuje na čtenářskou vyspělost. Standardizační údaje ukazují, že korelace 

mezi počtem chyb ve čtení a hodnocením učitele (o vyspělosti čtení jednotlivých žáků) je 

nízká a zvyšuje se až ve vyšších ročnících. Důvodem je pravděpodobně to, že děti od 

druhé třídy dělají jen málo chyb, a proto tento ukazatel ztrácí na významu. U některých 

dyslektiků je ovšem zřetelný, jiné děti s dyslexií čtou velmi pomalu, ale chyb se 
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nedopouštějí. Z hlediska počtu chyb je za sociální únosnost považováno 6 – 10 % chyb 

z celkového přečteného textu (od konce 2. ročníku výš). 

- stupeň vývoje čtenářských návyků 

Vyspělost čtení je charakterizována stylem či způsobem, jak dítě daný text zvládá, jak 

plynule čte, zda hláskuje a slabikuje, jestli čte po slovech nebo dokonce skupinách slov 

a se správnou větnou intonací. Vyspělost čtení samozřejmě souvisí jak s rychlostí čtení, 

tak s porozuměním („předjímání“ významu usnadňuje plynulost). Každý nápadný rozdíl 

mezi rychlostí a způsobem čtení vyžaduje individuální přístup a pozornost.   

- kvalita chyb ve čtení 

Pokud dítě při čtení dělá chyby, je dobré se zaměřit i na to, o jaké chyby se konkrétně 

jedná. Diagnosticky významné je, pokud se chyba určitého druhu objevuje víckrát. Chyby 

se hodnotí ze tří hledisek: 1) lokalizace chyby (na kterém místě); 2) kvalita chyby (co); 3) 

smysl chyby (jak dalece se chybné slovo významově odchyluje od správného slova). 

- porozumění čtenému textu 

Důležitým ukazatelem kvality čtení je i porozumění textu. Je souvislost mezi 

vnímáním obsahu textu a stupněm automatizace procesu čtení. Hodnotí se, zda je dítě 

schopné samostatně vypravovat, zda se rozpovídá po návodné otázce, zde je nutno mu 

otázkami napovídat častěji, nebo odpovídá pouze podle otázek, jednoslovně či ve větách.  

- průvodní chování při čtení 

Tato charakteristika je důležitá z několika důvodů. Informační hodnotu má jednak 

pracovní postup a styl dítěte. Zda dítě při čtení předbíhá a vrací, zakoktává se, zda 

protahuje konce slov nebo čte-li dvojím čtením a jestli a do jaké míry se samo opravuje. 

Dále se zde projeví námaha, napětí, nejistota, postoj dítěte, vztah ke čtení, sebepojetí 

apod.  

- tiché čtení 

Matějček (1995) uvádí, že tiché čtení je na jednu stranu diagnosticky velmi cenné, 

protože by mělo být lepším ukazatelem čtenářských dovedností než čtení hlasité. Co se týče 

diagnostiky, je na druhou stranu těžko kontrolovatelné, rychlost a především správnost 

nemůžeme dobře určit. Pro vyhodnocení je tedy důležité porozumění textu. Musíme však brát 

v úvahu inteligenci dítěte, protože podprůměrný čtenář s velmi dobrou inteligencí a výborný 

čtenář s nižší inteligencí mohou mít stejné výsledky. 
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3.1.2 Vyšetření psaní 

Podle Matějčka (1995) v praxi nejsou standardizované zkoušky psaní a pravopisu. 

Autor ve své knize popisuje metody, které aktuálně používal a které se osvědčily, ale které 

nemají vytvořené normy. Novák do své Diagnostiky specifických poruch učení z roku 2002, 

která je standardizovaná, již zkoušky písemného projevu (písma) a pravopisu zahrnul. 

Diagnostickými nástroji jsou opis, přepis, diktát a volný písemný projev (Zelinková, 2003). 

Novákova zkouška (2002) obsahuje všechny tyto části, kromě volného písemného projevu. 

A při rozboru výkonu se zaměřujeme na oblast psaní a pravopisu (Matějček, 1995). Nyní si 

popíšeme jednotlivé oblasti: 

- psaní 

Co se týče psaní, je posuzována grafomotorická stránka projevu (Zelinková, 2003). 

Opis ukazuje grafomotorické zvládnutí tvarů písmen, jejich uspořádání do slov, popř. do 

vět. Přepis navíc sleduje schopnost zvládat vztah mezi tiskacím a psacím písmem. Pokud 

se jedná o nesmyslný text, nemůže si dítě vypomáhat kontextem. Na vlastním písemném 

projevu posuzujeme způsob sezení, držení psacího náčiní (úchop tužky a postavení ruky 

a prstů při psaní), pracovní tempo, velikost a tvar písmen (jistota tahů, tlak na podložku, 

dodržování směru, sklon k přetahování či nedotahování linek, roztřesenost písma), 

rychlost vybavování písmen a uspořádání na ploše (Matějček, 1995, Zelinková, 2003). 

Velice důležitým faktorem je čas, který dítě na napsání potřebuje. Obtíže v grafické složce 

písemného projevu se mohou přelévat i do pravopisu, protože samotný písemný projev 

odčerpává příliš mnoho energie a pozornosti dítěte, které se pak nedokáže soustředit na 

sledování obsahu a zpětnou kontrolu. 

- pravopis 

Zvládnutí pravopisu se posuzuje na základě diktátu a volného tématu. Zelinková 

(2003) kromě pravopisných chyb rozlišuje specifické dysortografické chyby, které jsou: 

rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek; rozlišování slabik dy – di, ty – ti, ny – ni; 

rozlišování sykavek; vynechaná, přidaná, přesmyknutá písmena nebo slabiky a hranice 

slov v písmu. Matějček (1995) vytvořil schéma pro hodnocení chyb v pravopise, jedná se 

o jednotlivé charakteristiky, typy chyb, které můžeme u psaní sledovat: např. neznalost 

psaní všech písmen, zaměňování písmen, chyby ve skladbě hlásek (způsobeno poruchou 

sluchové analýzy), nerozlišování délky samohlásek, chyby v důsledku specifických 

poruch řeči nebo běžné patlavosti, spojování slov v jeden celek, chyby z nepozornosti 

a překotnosti a gramatické chyby z fonetického zápisu slov nebo z neznalosti pravidel. 
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Hodnocení chyb v pravopise je východiskem pro cílenou terapii a nápravná cvičení. Pro 

diagnostiku jsou využívány vybrané věty, které obsahují jevy zaměřené na časté obtíže u 

dyslektiků. Při vyšetření a interpretaci je nutné mít na vědomí, že výkon dítěte se liší při 

individuálním kontaktu a v jiných situacích, např. když je ve spěchu nebo pod tlakem. 

Zelinková (2003) vysvětluje, že v případě výskytu pravopisných chyb je velmi 

důležitá diferenciální diagnostika. Zjišťuje se, jestli dítě umí gramatická pravidla ústně, 

jestli napíše doplňovací cvičení s menším počtem chyb, jestli dovede po upozornění 

chyby vyhledat, jestli jsou příčinou chyb nezvládnutí hláskové stavby a nedostatečný 

vývoj grafomotoriky atd. Příčinou mohou být také obtíže v soustředění, oslabení paměti, 

pomalé pracovní tempo aj. 

3.1.3 Sluchové vnímání 

Vzhledem k zjištěním, že je u dyslexie často oslabeno sluchové vnímání, které 

předkládají především zástupci teorie fonologického deficitu (Hulme & Snowling, 2009; 

Liberman, Shankweiler, Fischer & Carter, 1974; Snowling, 2000; Stanovich & Siegel, 1994), 

jsou pro diagnostiku dyslexie používány testy sluchového vnímání a nověji i fonologického 

uvědomění. Zde uvedu testy zaměřené na sluchové vnímání, testy fonologického uvědomění 

jsou popsány v rámci testových baterií v další kapitole. 

Zkoušky sluchového vnímání podle Matějčka 

 Matějček ve své knize (1995) uvádí zkoušku sluchového rozlišování, která je 

adaptována od Wepmana, a zkoušku sluchové analýzy a syntézy. Obě tyto zkoušky nebyly 

standardizovány, autor ale z vyšetření mnoha dětí a dyslektiků od mateřské školy do 2. 

ročníku usuzuje, že sluchové rozlišování hlásek má být zralé, než dítě do školy nastoupí. Dítě 

má tedy splnit testy bez chyb. Matějček (1995) nicméně doporučuje nálezy hodnotit opatrně, 

promítá se do nich i dosavadní předškolní a školní příprava. 

 Zkouška sluchového rozlišování má ukázat, jak je u dítěte vyvinutá schopnost 

rozlišovat sluchem zvuky mluvené řeči. Skládá se z dvojic nesmyslných slov, z nichž některá 

jsou stejná a jiná se nepatrně liší (např. fraš – flaš, dynt – dint, vžep – všep). Mezi 

jednotlivými slovy ve dvojici je pauza asi 1 sekunda. Dítě nevidí administrátorovi na ústa 

a má za úkol určit, zda slova znějí odlišně nebo stejně. Součet správných odpovědí určuje 

vyspělost či zralost této sluchové funkce. 

 U zkoušky sluchové analýzy a syntézy má dítě za úkol rozložit předříkávaná slova na 

hlásky a naopak z hlásek, které administrátor vyslovuje odděleně, slova skládat. Dítě opět 
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nevidí administrátorovi na ústa, aby se vyloučilo odezírání ze rtů a zrakové vnímání. Jedná se 

o slova se smyslem, která se postupně prodlužují a jsou obtížnější. Dítě získává dva body, 

pokud odpoví správně na první pokus, pokud se mu to podaří na druhý pokus, dostane jeden 

bod. Maximálně má dva pokusy a zkouška se ukončí, pokud dítě nedokáže ani na druhý 

pokus rozložit tři slova za sebou. 

Zkoušky auditivní percepce podle Nováka 

 V testové baterii Diagnostika specifických poruch učení od Nováka (2002) najdeme 

stejné dva (resp. tři) testy sluchového vnímání jako u Matějčka (1995). Novák je nazývá 

auditivní diferenciací a auditivní analýzou – syntézou. Vytvořil vlastní podněty (některé 

přejal) a v rámci celé testové baterie byly testy standardizovány. Testování probíhá 

individuálně. 

 Co se týče zkoušky auditivní diferenciace, opět se jedná o slova bez racionálního 

významu a do zkoušky bylo zařazeno 42 % případů znělosti hlásek, 33 % případů identických 

dvojic slov a 25 % případů dvojic odlišujících se tvrdými a měkkými slabikami. Rozdíl oproti 

Matějčkově zkoušce je, že se liší obtížnost pro děti do 8 roků a nad 8 roků. Mladší děti pouze 

určují, jestli se daná dvojice liší nebo je stejná, starší děti musí navíc určit, kterými dvěma 

hláskami se dvě slova odlišují. 

 Odlišné je dále hodnocení, resp. skórování. Odpovědi jsou kvantifikovány na škále 0 

až 3 body. 3 body znamenají pohotovou odpověď, 2 body odpověď po latenci, nejistou či 

váhavou, 1 bod je za spontánně opravenou chybu nebo za správnou odpověď po jednom 

dalším zopakování, 0 bodů je za nedokončenou nebo nesprávnou odpověď.  

3.1.4 Zrakové vnímání 

Používání zkoušek zaměřených na zjišťování zrakové úrovně pro diagnostiku dyslexie 

vychází z teorií, že dyslexie je způsobena deficitem právě ve vizuálním zpracování, ve 

zrakovém vnímání (Morgan, 1896; Orton, 1928; Matějček, 1995) nebo také z tzv. 

magnocelulární teorie (Stein & Walsh, 1997), která je podrobněji popsána výše. Nyní si 

detailněji popíšeme dva vybrané často používané testy zaměřené na tuto oblast. 

Edfeldtův reverzní test 

Pro zjišťování úrovně zrakového vnímání je nejčastěji používán Edfeldtův reverzní 

test, který je určený pro předškolní a mladší školní věk (Zelinková, 2013). Využívá se nejen 

pro diferenciální diagnostiku dyslexie a ostatních specifických poruch učení (např. 

dyskalkulie), ale je užitečný a používaný i pro posouzení školní zralosti, pro vyšetření dětí 
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s ADHD nebo s jakýmkoli organickým poškozením mozku (Svoboda, Krejčířová & 

Vágnerová, 2001). Jeho validita z hlediska predikce dyslexie však není zcela jednoznačná 

(Zelinková, 2003). Zkouška inspirovaná tímto testem je součástí Novákovy testové baterie 

Diagnostika specifických poruch učení (2002). 

Test (Edfeldt, 1968) obsahuje dvojice figur, které se liší podle osy v rovině 

horizontální nebo vertikální. Úkolem dítěte je určit, jestli je dvojice slov stejná nebo se liší. 

Délka administrace není nijak limitovaná a je možné test zadávat individuálně i skupinově. 

Pro mladší věkovou kategorii je výhodnější individuální administrace, aby dítě mělo na práci 

klid, neopisovalo od ostatních a mohli jsme ho při práci pozorovat. Za každou správnou 

odpověď dítě získá jeden bod. Na základě celkového skóru je možné určit, na jaké vývojové 

úrovni se zraková percepce určitého dítěte nachází. Je dobré uplatnit i kvalitativní analýzu 

chyb a také „postupu práce“, zda dítě pracuje systematicky zleva doprava nebo nahodile 

(Zelinková, 2003). 

Rey – Osterriethova komplexní figura (TKF) 

Test Rey – Osterriethovy komplexní figury do našeho prostředí upravili Košč a Novák 

roku 1997 (Rey & Osterrieth). Obecně je zařazován mezi testy percepční. Umožňuje posoudit 

prostorový faktor schopností, úroveň orientace ve složitém grafickém (symbolovém) 

schématu, úroveň a kvalitu vizuální percepce tvarů, počtu tvarů a vzájemných detailů, úroveň 

vizuomotorické koordinace, úroveň a kvalitu krátkodobé vizuální paměti a další (Novák, 

2002). Novák TKF dále doporučuje jako součást diagnostického vyšetření a zmiňuje jej 

v rámci své testové baterie Diagnostika specifických poruch učení.  

Dítěti je prezentována nezvykle formovaná, geometricky strukturovaná a bezesmyslná 

figura (Rey & Osterrieth, 1997). Dítě má nejdříve za úkol figuru co nejpřesněji obkreslit 

podle předlohy. Poté následuje tříminutová pauza, která je vyplněná jinými aktivitami 

a následně má figuru nakreslit zpaměti. To je možné opakovat i po 30 minutách. Časové 

trvání řešení úlohy není limitováno. U kopie i reprodukce zpaměti se sledují tři 

charakteristiky: kvalitativní analýza, počet získaných bodů a časové trvání kresby. Bodující se 

jednotlivé obrazce, charakteristiky, které dítě správně zaznamenalo a které jsou přesně dané, 

maximálně je možné získat 36 bodů. 

Test zrakového vnímání (Felcmanová, 2013) 

 Novým testem zrakového vnímání letos přispěla Felcmanová. Autorka se v úvodní 

části odkazuje na zjištěné deficity ve zrakovém vnímání u dyslektiků. Zmiňuje odlišnosti 
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v rozložení zrakového pole, dále tzv. perzistenci vizuálních podnětů a magnocelulární teorii, 

která je popsána výše. Také zdůrazňuje potřebu diagnostických metod v této oblasti; přestože 

je v současnosti k dispozici řada standardizovaných diagnostických nástrojů, mohou po určité 

době zastarávat nebo stanovené normy již nemusejí být platné. Test má být používán pro 

zhodnocení úrovně zrakového vnímání. Je zaměřen na děti předškolního věku a na počátku 

školní docházky. Normy jsou zpracovány pro děti ve věku od 5;0 do 7;01 let. Test je možný 

administrovat individuálně i skupinově, trvá maximálně 25 minut.  

Test se skládá ze šesti subtestů a každý měří některou ze složek vizuální percepce – 

zrakovou diferenciaci, zrakovou analýzu a syntézu, vnímání konstantnosti tvaru, rozlišení 

vizuální figury a pozadí a vizuomotorickou koordinaci. Hodnotí se počet správně 

„zpracovaných“ položek. 

3.1.5 Diagnostické baterie / komplexní testy (podle věkových skupin) 

Do této kapitoly jsou zahrnuty testové baterie, které se u nás aktuálně využívají pro 

diagnostiku dyslexie u různých věkových skupin. V praxi se ne vždy zadávají celé, ale často 

se používají pouze vybrané subtesty, které jsou v dané chvíli relevantní. Závisí také na 

časových možnostech. Vzhledem k cíli a rozsahu této práce zde nebudu všechny jednotlivé 

subtesty podrobně popisovat. Představím pouze jejich zaměření, strukturu a přiblížím pouze 

některé vybrané subtesty, které jsou ve shodě s výzkumným záměrem diplomové práce. 

Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky (Švancarová & Kucharská, 2012) 

Jedná se o screeningovou metodu, která je zaměřená na včasné podchycení dětí 

s potenciálními problémy na bázi dyslexie, poukázání na možné problémy v jednotlivých 

předpokladech pro čtení a psaní. Test je standardizován, je určen pro děti na konci docházky v 

mateřské škole nebo těsně po nástupu do 1. třídy. Zadává se individuálně a dle schopností 

dítěte trvá 20 až 30 minut, má 56 položek ve 13 subtestech. Správné splnění úkolu se hodnotí 

jedním bodem. Test zjišťuje úroveň sluchového a zrakového vnímání, rozlišování a paměti, 

motorickou koordinaci, artikulační obratnost, smysl pro rým a rytmus, konkrétně se jedná 

o následující subtesty: 

1. Sluchová analýza na slabiky 

2. Sluchová analýza – 1. hláska 

3. Sluchové rozlišování hlásek ve slově 

4. Sluchové rozlišování podobných slov 

5. Sluchové rozlišování délek 
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6. Zrakové rozlišování – rytmus 

7. Zrakové rozlišování – pravolevá orientace 

8. Zraková paměť 

9. Zrakové vnímání 

10. Artikulační obratnost 

11. Jemná motorika – napodobení písma 

12. Intermodalita – učení písma 

13. Rýmování 

Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků 

(Cravolas & Volín, 2005) 

 Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků je 

zaměřená na různé aspekty čtení, psaní a fonematického povědomí
6
. Účelem je jednak 

umožnit učitelům rychle zhodnotit globální čtenářské a pisatelské dovednosti žáků ve třídě 

(pomocí skupinově zadávaných testů) a díky srovnání s ročníkovými normami identifikovat 

žáky s obtížemi a jednak získat podrobnější diagnostický profil dítěte (viz dále zaměření 

jednotlivých subtestů). Jak už název napovídá, testy jsou určeny pro žáky druhých až pátých 

ročníků. Mohou se používat i pro starší žáky, ale u nich se nedají použít normativní data. 

Provedení Pravopisného testu 1 nebo 2 a Testu čtení s porozuměním trvá 20 až 40 minut, 

vyšetření pomocí ostatních testů trvá 30 až 60 minut. 

 Autoři v rámci teoretického úvodu popisují, že vycházejí z teorií o deficitu 

fonematického povědomí, který jsem popsala v kapitole Fonologická teorie. Vycházejí 

z modelu, že fonologické povědomí a znalost písmen se vzájemně ovlivňují a oba jsou 

příčinně vázány k rozvoji praktických dovedností – dekódování / fonetický zápis / čtení / 

psaní. Výsledky české studie prokázaly, že dyslektické děti dosahovaly významně nižších 

výsledků než jejich vrstevníci u všech testů, které jsou součástí testové baterie. 

Test se skládá ze tří částí – zaměřených na čtenářské a pisatelské dovednosti 

a fonematické povědomí. Celkem obsahuje osm zkoušek, které se dále zaměřují na 

specializovanější oblasti: 

- Psaní pseudoslov, Čtení pseudoslov – analytické uchopení zápisu řeči; 

- Test rychlého čtení, Čtení pseudoslov – rychlost rozpoznávaných slov a jejich 

komponentů; 

                                                 
6
 Autoři používají termín fonematické povědomí, ale vzhledem k informacím uvedeným v kapitole Fonologická 

teorie se spíše klaním k termínu fonologické manipulace – nicméně v této kapitole dodržím pojem autorů baterie. 
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- Test s porozuměním – chápaní čteného; 

- Pravopisný test 1, Pravopisný test 2 – ortografické dovednosti; 

- Elize hlásek, Transpozice hlásek – fonematické povědomí. 

Test elize hlásek je komplikovanější než sluchová analýza, syntéza nebo diferenciace. 

Dítě má za úkol slyšené slovo nejdříve zopakovat a potom z něj vypustit jednu hlásku, buď na 

začátku, uprostřed nebo na konci, a nové slovo vyslovit nahlas. Jsou používána pseudoslova, 

aby byl redukován případný vliv grafického obrazu slova a využívání vizuální paměti. Při 

vyslovování dítě nevidí administrátorovi na ústa. Hodnocena je jak přesnost, tak i pohotovost 

reakce. V této baterii se test skládá ze dvou sad pseudoslov, v první děti vypouštějí druhou 

hlásku pseudoslova (které má skladu souhláska – souhláska – samohláska – souhláska), ve 

druhé děti vynechávají předposlední hlásku pseudoslova (které má skladu souhláska – 

samohláska – souhláska – souhláska). 

Test transpozice hlásek je zase o něco náročnější formou měření fonematického 

povědomí, a proto je více používán při vyšetřování starších dětí a dospělých. V tomto případě 

je dítěti prezentována dvojice pseudoslov, úkolem je dvojici slov zopakovat, izolovat první 

hlásku každého stimulu a vzájemně je zaměnit a nově vzniklou dvojici slov vyslovit. V testu 

transpozice hlásek se zapojuje i pozornost a krátkodobá paměť, přesto je však dobrým 

ukazatelem fonematického povědomí a prediktorem úrovně gramotnosti u dětí.  

Diagnostika specifických poruch učení (Novák, 2002) 

Diagnostika specifických poruch učení je u nás nejvíce používaná. První verze vznikla 

už v roce 1994, v roce 1997 vyšlo druhé přepracované vydání a nejnovější je verze z roku 

2002. Testová baterie je určena pro žáky ve věku 7 až 15 let, administrace probíhá 

individuálně nebo skupinově podle daných zkoušek. Novák se v teoretickém přehledu 

odkazuje na Lurijovo neuropsychologické vyšetření a neuropsychologicky orientovaný 

přístup a posuzování obtíží ve čtení, písmu a pravopisu žáků. Jednotlivé testy a zkoušky 

s dobrou vypovídající hodnotou používané po mnoho roků spíše jen izolovaně byly zcela 

nebo zčásti do diagnostické baterie převzaty a začleněny. Účelem testu je získání 

diferencovaného nálezu v řadě oblastí, které se podílejí na rozvoji čtenářských, písařských 

a pravopisných dovedností dětí. Test navíc umožňuje posouzení míry individuální vyspělosti 

dílčích jazykových předpokladů. Jednotlivé zkoušky a testy lze rozčlenit podle míry složitosti 

diagnostikovaných oblastí: 
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- Komplexní: Zkouška čtení (převzato od Matějčka, Šturmy, Vágnerové a Žlaba, 

1987), Zkouška písemného projevu (písma) a pravopisu, tj. Opis textu, Přepis 

textu, Diktát, Expresívní řeč, Zkouška laterality (převzato od Žlaba); 

- Percepčně motorické: Test Rey-Osterriethovy komplexní figury (převzato 

z adaptace od Košče a Nováka, Rey & Osterrieth, 1997), Reprodukce rytmu 

(převzato a upraveno od Žlaba), Zkouška jemné motoriky, Zkouška směrové 

a stranové orientace (PLO) (převzato od Kučery); 

- Percepční: Vizuální diferenciace (převzato a upraveno od Edfeldta, 1968), 

Auditivní diferenciace (převzato a upraveno od Matějčka, 1995), Auditivní 

analýza (převzato a upraveno od Matějčka, 1995), Auditivní syntéza (převzato 

a upraveno od Matějčka, 1995), Percepce rytmu. 

Podrobnější popis některých testů je uveden v předcházejících kapitolách, které 

popisují vybrané oblasti diagnostiky (Vyšetření čtení, Vyšetření psaní, Sluchové vnímání, 

Zrakové vnímání). 

Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob (Cimlerová, 

Pokorná, Chalupová a kol., 2007) 

 Autorky diagnostiky se rozhodly zaměřit svůj výzkum na adolescenty – žáky středních 

škol a na dospělé osoby. Vycházely ze situace, že do té doby neexistovala v České republice 

jiná metoda pro starší populaci. Existující testy byly použitelné pouze pro žáky základních 

škol a pro účely diagnostiky v pozdějším věku byly příliš snadné a nediferencovaly. Cílem 

bylo také vytvořit nástroj a pomůcku pro sestavování individuálních vzdělávacích plánů 

studentů a následně i efektivní reedukační metody, které by byly využitelné i pro starší 

studenty a dospělé. 

Pokud jde o teoretická východiska, autorky vycházejí ze širšího konceptuálního rámce 

a specifické poruchy učení ve smyslu dyslexie, dysortografie a dysgrafie pojímají jako 

kombinaci fonologických, vizuálních, auditivních a motorických deficitů, které ovlivňují 

proces učení v oblasti čtení, psaní a pravopisu. Obecně lze shrnout, že se jedná o obtíže, které 

zahrnují celý proces zpracování informací. Ústředním problémem jsou přetrvávající problémy 

na úrovni fonologické reprezentace. Do standardizačního souboru nebyli zařazeni jedinci 

s problémy v matematice.  

Testová baterie obsahuje 8 modulů, s jedním až třemi diagnostickými nástroji, které 

daný modul postihují. Zařazeno je 6 převzatých testů, 2 testy jsou inspirovány již vydanými 

nebo existujícími diagnostickými nástroji a zbývajících 10 testů bylo vytvořeno přímo pro 
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účely výzkumné studie. Optimální je zadávat všechny testy individuálně, 9 testů lze v případě 

potřeby zadávat i skupinově. Doba administrace všech modulů činí přibližně 2 hodiny, pro 

účely individuální diagnostiky lze zadávat výběrově jednotlivé moduly, případně dílčí testy. 

Diagnostika se skládá z následujících částí: 

1. Vstupní modul – Anamnestický dotazník, Screeningový dyslektický dotazník pro 

dospělé 

2. Čtení – Zkouška hlasitého čtení smysluplného textu Krtek, Zkouška hlasitého čtení 

nesmyslného textu Latyš  

3. Psaní – Diktát – Procházka lesem, Pseudoslovný diktát vět, Pseudoslovný diktát 

vět 

4. Fonematické povědomí – Test fonologické manipulace, Sluchová analýza 

a syntéza slov 

5. Zraková percepce a koncentrace – Test zrakového vnímání, Test koncentrace 

pozornosti 

6. Řečové funkce – Test verbální fluence, Orientační zkouška jazykového citu, 

Specifický logopedický nález 

7. Motorické funkce – Test obkreslování, Test dynamické praxe 

8. Prostorové a pravolevé vnímání – Test zrcadlového vnímání 

3.2 Zahraniční metody pro diagnostiku dyslexie 

3.2.1 Rychlé automatizované pojmenování (RAN) 

RAN je schopnost rychle a snadno vybavovat fonologické informace uložené 

v dlouhodobé paměti, jak je popsáno v kapitole Fonologická teorie. Někdy se používají i jiné 

termíny, jako například rychlé sériové pojmenování, sériové vizuální pojmenování aj. 

(přehled v Norton & Wolf, 2012). Dva nejvíce používané standardizované testy ve Spojených 

státech zaměřené na RAN jsou: 

a) RAN-RAS (Rapid Automatized Naming – Rapid Alternating Stimulus, Rychlé 

automatizované pojmenování – Rychlé střídající se stimuly) testy od Dencklové a Rudelové 

(1976, 2005); 

b) subtest rychlého pojmenování baterie CTOPP, která je popsána v následující 

kapitole. 

RAN-RAS testy obsahují čtyři klasické subtesty z původního testu Dencklové 

a Rudelové (1976, 2005), které jsou zaměřené na obrázky, barvy, čísla a písmena. Na každé 
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tabuli je 50 položek, podnětů (deset podnětů v pěti řadách). Součástí jsou také testy RAS, 

které vycházejí z výzkumů Wolfové (1986). V manuálu (Wolf & Denckla, 2005) je uvedeno, 

že mají podobnou strukturu jako RAN testy, ale na jedné tabuli se vyskytují dva až tři typy 

podnětů, které se opakovaně střídají (dva sety písmena a číslice a tři sety písmena, číslice 

a barvy). U RAS testů je na každé tabuli 10 nebo 15 položek. Při řešení je nutné střídavě 

zaměřovat pozornost a měnit zpracování ve vztahu k typu podnětů. Uvedené testy jsou ve 

Spojených státech standardizovány, používají se pro věkovou skupinu od pěti do osmnácti let. 

Také jsou často využívány k výzkumu dyslexie (Norton & Wolf, 2012). 

Autorky (Wolf & Denckla, 2005) jako hlavní rysy testů uvádějí schopnost 

identifikovat žáky, kteří mohou mít obtíže ve čtení, rychlou administraci a snadné skórování 

a dobrou reliabilitu a validitu testů.  

3.2.2 CTOPP 

Baterie CTOPP (Comprehensive Test of Phonological Processing, Souhrnný test 

fonologického zpracování) (Wagner, Torgesen & Rashotte, 1999) vychází z teorie 

fonologického deficitu, jak je popsána v kapitole Fonologická teorie. Baterie má být 

používána pro identifikování jedinců s oslabenými fonologickými schopnostmi, pro získání 

profilu fonologických procesů u konkrétního jedince – zjištění silných a slabých stránek, pro 

zaznamenávání individuálního vývoje těchto schopností a také pro výzkumné studie zaměřené 

na fonologické zpracování. 

Testy měří tři oblasti, ve kterých se přepokládá, že se deficit nejvíce projevuje (Hulme 

& Snowling, 2009; Snowling, 2000). Konkrétně se jedná o fonologické uvědomění, 

fonologickou paměť a rychlé pojmenování a každá oblast může být vyjádřena odpovídajícím 

kvocientem: kvocient fonologického uvědomění měří uvědomění a přístup jedince 

k fonologické struktuře mluveného jazyka, kvocient fonologické paměti postihuje schopnost 

fonologicky uložit / zakódovat informaci pro její dočasné uchování v pracovní nebo 

krátkodobé paměti, kvocient rychlého pojmenování pak vypovídá o schopnosti efektivně 

získávat fonologické informace z dlouhodobé paměti a také o schopnosti vykonávat řadu, 

sekvenci operací rychle a opakovaně (Wagner, Torgesen & Rashotte, 1999). Test je 

standardizován pro americkou populaci.  

Existují dvě verze testu: první je zaměřená na děti ve věku pěti a šesti let (předškolní 

a v první třídě) a obsahuje sedm hlavních subtestů a jeden doplňkový. Druhá verze je 

vyvinuta pro jedince ve věkovém rozmezí od sedmi do dvaceti čtyř let (od druhé třídy ZŠ do 
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vysoké školy) a skládá se z šesti hlavních subtestů a osmi doplňkových. Test je administrován 

individuálně a vyšetření trvá přibližně 30 minut. 

Součástí testu jsou následující subtesty: 

- Fonologické uvědomění: Elize, Syntéza slov (Blending Word), Syntéza 

pseudoslov (Blending Nonwords), Obracení fonémů (Phoneme Reversal), 

Sluchová diferenciace (Sound Matching), Analýza slov a pseudoslov 

- Fonologická paměť: Paměť na číslice, Opakování pseudoslov (Repetition) 

- Rychlé pojmenování: Rychlé pojmenování barev, číslic, písmen, předmětů 
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III  EMPIRICKÁ ČÁST 

1. Východiska a cíle výzkumu 

V teoretické části jsem popsala vybrané metody pro diagnostiku dyslexie. Jak bylo 

ukázáno, existuje množství používaných metod zaměřených na žáky na prvním stupni, do 

páté nebo šesté třídy (Cravolas & Volín, 2005; Matějček, Šturma, Vágnerová & Žlab, 1987; 

Novák, 2002; Švancarová & Kucharská, 2012). Dále existují metody, které jsou zaměřeny na 

populaci adolescentů a dospělých (Cimlerová, Pokorná, Chalupová a kol., 2007). Uvedený 

přehled ukazuje, že skupina druhostupňových dětí je badateli opomíjena. Pro tuto skupinu 

existují některé metody, např. Novákova diagnostika specifických poruch učení (2002), která 

je určena pro děti od 7 do 15 let, ale v praxi se setkáváme s tím, že používané nástroje 

u druhostupňových dětí méně diferencují, tedy nejsou schopné dyslexii rozlišit a adekvátně 

diagnostikovat. Metody nebo minimálně jejich normy nelze pro tuto populaci považovat za 

kvalitní. 

Na základě uvedených informací je cílem výzkumné části práce vytvořit návrh nových 

vhodných nástrojů pro diagnostiku dyslexie pro populaci žáků na druhém stupni základních 

škol a zpracovat jejich pilotní standardizaci. Inspirací jsou jednak stávající testy pro různé 

věkové skupiny a jednak metody používané v zahraničí. Dalším cílem je ověřit kriteriální 

validitu jednotlivých vytvořených testů. 

V neposlední řadě si diplomová práce klade za cíl přispět k informovanosti o této 

problematice a případně podnítit další výzkumy na dané téma. Zpracovaný projekt by měl být 

prvním krokem pro vytvoření odpovídající testové baterie pro diagnostiku dyslexie pro žáky 

na druhém stupni základních škol, s normami pro českou populaci. 

V následujících kapitolách popíšu jednotlivé části realizovaného výzkumného 

projektu. Nejdříve uvedu výzkumné otázky a hypotézy. Poté představím použité metody, 

testy, popíšu jejich obsah, způsob administrace a hodnocení, skórování. Dále vysvětlím sběr 

dat a charakteristiku výzkumného souboru a navážu zpracováním, analýzou dat a diskuzí. 

2. Formulace výzkumných předpokladů a hypotéz 

Na základě studia literatury, zahraničních i českých výzkumů a konzultací s odborníky 

jsem stanovila pro výzkum tyto výzkumné předpoklady a k nim hypotézy sloužící k jejich 

ověření, které blíže operacionalizuji prostřednictvím použitých testů/zkoušek. 
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A) Hlavním předpokladem je, že výkon v jednotlivých zkouškách, resp. v měřených 

oblastech se bude signifikantně lišit mezi intaktní a dyslektickou skupinou. 

H10: Výsledek zkoušky zrakového vnímání bude shodný v intaktní a dyslektické 

skupině. 

H1: Výsledek zkoušky zrakového vnímání se bude mezi intaktní 

a dyslektickou skupinou signifikantně lišit jedním směrem. 

Jak bude popsáno v následující kapitole, u testu zrakového vnímání je měřen celkový HS – 

počet řešených slov, počet chyb typu A (opomenutí), počet chyb typu B (nesprávné označení), 

celkový počet chyb a HS správně řešených slov. Předpokládám, že ve všech těchto oblastech 

bude signifikantní rozdíl mezi dyslektickou a intaktní skupinou. U dyslektické skupiny 

konkrétně očekávám nižší dosažený celkový HS a HS správně řešených slov a vyšší 

chybovost. 

H20: Výsledek zkoušky fonologické manipulace bude shodný v intaktní 

a dyslektické skupině. 

H2: Výsledek zkoušky fonologické manipulace se bude mezi intaktní 

a dyslektickou skupinou signifikantně lišit jedním směrem. 

Jak bude popsáno v následující kapitole, test fonologické manipulace je rozdělen do čtyř částí, 

sérií, v každé sérii je měřen celkový HS (bodově ohodnocená správnost řešení, kvalitativně 

rozdělena 0-2 body) a čas potřebný k vyřešení. Zároveň je zjištěn celkový HS a celkový čas 

pro všechny čtyři série. Předpokládám, že ve všech těchto hodnotách bude signifikantní rozdíl 

mezi dyslektickou a intaktní skupinou. U dyslektické skupiny konkrétně očekávám nižší 

dosažený celkový HS a delší čas potřebný pro řešení. 

H30: Výsledek zkoušky sluchové analýzy bude shodný v intaktní a dyslektické 

skupině. 

H3: Výsledek zkoušky sluchové analýzy se bude mezi intaktní a dyslektickou 

skupinou signifikantně lišit jedním směrem. 

Jak bude popsáno v následující kapitole, u testu sluchové analýzy je měřen celkový HS 

(bodově ohodnocená správnost řešení, kvalitativně rozdělena 0-2 body) a čas potřebný 

k vyřešení. Předpokládám, že v obou těchto hodnotách bude signifikantní rozdíl mezi 

dyslektickou a intaktní skupinou. U dyslektické skupiny konkrétně očekávám nižší dosažený 

celkový HS a delší čas potřebný pro řešení. 

H40: Výsledek zkoušky rychlého jmenování bude shodný v intaktní a dyslektické 

skupině. 
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H4: Výsledek zkoušky rychlého jmenování se bude mezi intaktní 

a dyslektickou skupinou signifikantně lišit jedním směrem. 

Jak bude popsáno v následující kapitole, u testu rychlého jmenování je měřen čas potřebný 

k „přečtení“ a chybovost. Předpokládám, že v obou těchto hodnotách bude signifikantní rozdíl 

mezi dyslektickou a intaktní skupinou. U dyslektické skupiny konkrétně očekávám delší čas 

potřebný pro „přečtení“ a vyšší chybovost. 

Na základě teoretických východisek a výzkumů popsaných v předcházejících částech 

této práce můžeme u dyslektické skupiny očekávat v jednotlivých zkouškách horší výsledky 

(nižší dosažený HS – hrubý skór a vyšší získaný čas a chybovost), a proto je v hypotéze 

obsaženo, že se výsledky jednotlivých zkoušek budou lišit jedním směrem.  

B) Mezi výsledky ve vybraných zkouškách bude existovat signifikantní závislost. 

H50: Výsledky ve zkoušce fonologické manipulace a rychlého jmenování budou 

na sobě nezávislé. 

H5: Výsledky ve zkoušce fonologické manipulace a rychlého jmenování 

budou na sobě signifikantně závislé. 

Konkrétně předpokládám závislost mezi celkovým HS (ve všech čtyřech sériích) testu 

fonologické manipulace a časem získaným v testu rychlého jmenování. 

H60: Výsledky ve zkoušce fonologické manipulace a sluchové analýzy budou na 

sobě nezávislé. 

H6: Výsledky ve zkoušce fonologické manipulace a sluchové analýzy budou 

na sobě signifikantně závislé. 

Konkrétně předpokládám závislost jednak mezi celkovým HS (ve všech čtyřech sériích) testu 

fonologické manipulace a HS v testu sluchové analýzy a jednak mezi časem (ve všech čtyřech 

sériích) testu fonologické manipulace a časem v testu sluchové analýzy. 

H70: Výsledky ve zkoušce fonologické manipulace a sluchové diferenciace 

z Novákovy „Diagnostiky specifických poruch učení“ (2002)
7
 budou na sobě 

nezávislé. 

H7: Výsledky ve zkoušce fonologické manipulace a sluchové diferenciace od 

Nováka budou na sobě signifikantně závislé. 

Konkrétně předpokládám závislost mezi časem (ve všech čtyřech sériích) testu fonologické 

manipulace a časem v testu sluchové diferenciace od Nováka. 

                                                 
7
 Dále budu používat pouze zkrácený název: „Novák“. 
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H80: Výsledky ve zkoušce sluchové analýzy a sluchové diferenciace od Nováka 

budou na sobě nezávislé. 

H8: Výsledky ve zkoušce sluchové analýzy a sluchové diferenciace od Nováka 

budou na sobě signifikantně závislé. 

Konkrétně předpokládám závislost mezi časem v testu sluchové analýzy a časem v testu 

sluchové diferenciace od Nováka. 

C) Mezi výsledky v jednotlivých vybraných nově vytvořených testech a v už 

používaných testech bude existovat signifikantní závislost. Ověření těchto hypotéz je 

součástí validizační studie nově vytvořených testů. 

H90: Výsledky ve zkoušce zrakového vnímání a subtestu „Hledání symbolů“ 

z Wechslerovy inteligenční škály pro děti (2002)
8
  budou na sobě nezávislé. 

H9: Výsledky ve zkoušce zrakového vnímání a subtestu „Hledání symbolů“ 

z Wechslerovy inteligenční škály pro děti (2002) budou na sobě závislé. 

Konkrétně předpokládám závislost jednak mezi HS správně řešených slov v testu zrakového 

vnímání a HS správně řešených položek v subtestu Hledání symbolů z Wechslera a jednak 

mezi chybovostí v testu zrakového vnímání a chybovostí v subtestu Hledání symbolů 

z Wechslera. 

H100: Výsledky ve zkoušce fonologické manipulace a sluchové diferenciace od 

Nováka budou na sobě nezávislé. 

H10: Výsledky ve zkoušce fonologické manipulace a sluchové diferenciace od 

Nováka budou na sobě signifikantně závislé. 

Konkrétně předpokládám závislost mezi celkovým HS (ve všech čtyřech sériích) testu 

fonologické manipulace a HS v testu sluchové diferenciace od Nováka. 

H110: Výsledky ve zkoušce sluchové analýzy a sluchové diferenciace od Nováka 

budou na sobě nezávislé. 

H11: Výsledky ve zkoušce sluchové analýzy a sluchové diferenciace od 

Nováka budou na sobě signifikantně závislé. 

Konkrétně předpokládám závislost mezi HS v testu sluchové analýzy a HS v testu sluchové 

diferenciace od Nováka. 

                                                 
8
 Dále budu používat pouze zkrácený název: „Wechsler“ nebo „Wechslerův test inteligence“.   
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3. Metodologie výzkumu 

3.1 Popis metod 

Při vytváření nových diagnostických metod a způsobů jejich administrace a hodnocení 

jsem vycházela jednak ze zdrojů uvedených v teoretické části a jednak ze zkušeností českých 

odborníků na diagnostiku dyslexie (zejména PhDr. Lenky Krejčové, Ph.D.). Jedná se o čtyři 

nově vytvořené testy a dva již stávající, které jsou zahrnuty pro validizační studii. Uvádím je 

v pořadí, jak byly ve většině případů žákům administrovány. V následujících podkapitolách 

vždy popisuji každý test a vysvětluji způsob administrace a hodnocení, skórování. Jedná se 

o konečnou podobu testu a o optimální, správný postup. V kapitole Pilotní studie pak 

podrobněji popisuji změny, které byly v testech provedeny na základě jejích výsledků. 

Kompletní záznamové listy jsou dále prezentovány v přílohové části (Příloha 2).  

3.1.1 Test zrakového vnímání 

Zrakové vnímání je jedna z oblastí, kterou mohou mít dyslektici oslabenu (Morgan, 

1896; Orton, 1928; Matějček, 1995). Deficit ve zrakovém vnímání popisuje také z tzv. 

magnocelulární teorie (Stein & Walsh, 1997), která je představena v rámci teoretické části.  

Rozhodla jsem se test zrakového vnímání do testové baterie také zařadit. V současné době 

u nás existuje více testů zrakového vnímání (např. Edfeldtův reverzní test, Rey – 

Osterriethova komplexní figura nebo nový test zrakového vnímání od Felcmanové). Chtěla 

jsem do testu zahrnout něco, s čím se žáci setkávají, co jim skutečně může stále dělat 

problémy. Nechtěla jsem ale, aby se zde příliš projevilo předchozí učení a zkušenost. 

Inspirovala jsem se pracovními listy, které slouží právě k rozvoji zrakového rozlišování od 

Bednářové (2003, 2005). Pro procvičování jsou zde sady slov a dítě má určovat, která slova se 

shodují se vzorem. Částečně jsem vycházela i z testu zrakového vnímání z testové baterie 

Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob (Cimlerová, Pokorná, 

Chalupová a kol., 2007).  

Vytvořila jsem test zrakového vnímání zaměřený na zrakové rozlišování. Na papíře 

jsou napsány řádky pseudoslov, první slovo je tučně zvýrazněno a následuje jedenáct stejných 

nebo velmi podobných slov. Úkolem je určit a zakroužkovat ta slova, která se stoprocentně 

shodují se vzorem. Na stránce je 30 řádků a dítě má na splnění úkolu 3,5 minuty. Součástí 

jsou zácvičné položky. 
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Při vytváření podnětů jsem se zaměřila na místa, ve kterých chybují dyslektici – 

záměny písmen (b, p, d), podobné tvary (např. i, l, j), záměny písmen ve slově (např. kšam 

a kšma) apod. Hodnotí se jednak rychlost – počet přečtených slov a také přesnost – počet 

správně označených slov. Co se týče chyb, jsou rozlišovány chyby typu opomenutí a chyby 

typu nesprávné označení. Pro více informací o administraci, skórování a podobě testu, je 

v Příloze 2.1 uveden záznamový list spolu s instrukcemi. 

3.1.2  „Hledání symbolů“ z Wechslerovy inteligenční škály pro děti 

Test Hledání symbolů je součástí Wechslerovy inteligenční škály pro děti (2002). 

Primárně je zaměřen na rychlost zpracování informací, nicméně se zde samozřejmě také 

projevuje úroveň zrakového vnímání. Pro děti od osmi do šestnácti let se používá forma B. Na 

levém okraji jsou na řádku dva podněty, obrázky. Potom je malá mezera a řádek dále 

pokračuje pěti dalšími obrázky. Dítě má rozhodnout, jestli se alespoň jeden z obrázků na levé 

straně objevuje mezi pěti podněty na pravé straně. V takovém případě dítě označí jako 

odpověď ano. Test se skládá ze 45 „řádek“ a dítě má na řešení dvě minuty. Více informací 

o testu je možné najít v manuálu testu (2002). 

3.1.3 Test fonologické manipulace 

Test fonologické manipulace vychází z hlavní teorie dyslexie, která v posledních 

letech převládá – teorie fonologického deficitu (např. Hulme & Snowling, 2009). Test 

fonologické manipulace je považován za obtížnější než testy sluchové analýzy, syntézy 

a diferenciace (Zelinková, 2003) a měl by dobře diferencovat mezi dyslektiky a intaktní 

populací. Test fonologické manipulace je obsažen v Baterii diagnostických testů 

gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků (Cravolas & Volín, 2005). Odpovídající 

subtest je nazván „elize hlásek“, vynechává se druhá a předposlední hláska a podle autorů je 

součástí fonematického povědomí. Termín fonematické povědomí používají také autoři 

Diagnostiky specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob (Cimlerová, Pokorná, 

Chalupová a kol., 2007), nazývají ho testem fonologické manipulace a v tomto případě se 

postupně vynechávají všechny čtyři hlásky ve slově (první, druhá, poslední a předposlední). 

Oba testy používají pseudoslova. 

 Do testové baterie jsem vzhledem k teoretickému a výzkumnému zázemí zařadila test 

fonologické manipulace. Dítěti jsou ústně prezentována pseudoslova, aby nemohlo využívat 

předchozí zkušenosti a zrakovou paměť. Přestože se jedná o pseudoslova, dodržují 

fonotaktická pravidla, která specifikují možné kombinace hlásek v daném jazyce a zabraňují 
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tomu, aby se v pseudoslově vyskytla taková sekvence hlásek, pro kterou proband nemá 

vyvinuty artikulační stereotypy (Cimlerová, Pokorná, Chalupová a kol., 2007). Administrátor 

si zakrývá ústa, aby dítě nemohlo odezírat. Administrátor řekne dítěti slovo, které ho má za 

úkol nejdříve zopakovat a potom musí vynechat určitou hlásku a nové slovo znovu nahlas 

vyslovit. 

 Vytvořila jsem čtyři série pěti pseudoslov, ve kterých se nejdříve vynechává první, 

potom druhá, potom poslední a nakonec předposlední hláska. Vynechávání první a poslední 

hlásky může být pro dítě jednoduché, nicméně jsem je stejně zařadila. Osvědčilo se mi, že 

děti s většími dyslektickými obtížemi měly možnost si u třetí série „odpočinout“, podporovalo 

to jejich sebedůvěru, motivaci a dobrý vztah s administrátorem. U testu se hodnotí rychlost 

a přesnost, časy se získávají zvlášť pro každou sérii a nakonec je použit jejich součet. U každé 

položky, u každého pseudoslova může dítě získat 0 až 2 body, podle přesnosti a také rychlosti 

řešení. Podrobnější popis je uveden v Příloze 2.2.  

3.1.4 Test sluchové diferenciace z Novákovy „Diagnostiky specifických poruch 

učení“ 

Test sluchové diferenciace od Nováka je přiblížen v rámci teoretické části v kapitole 

Sluchové vnímání a také Diagnostické baterie. Je zařazen do výzkumného projektu pro 

validizační studii. Vzhledem k tomu, že je zaměřený na sluchové vnímání a fonologické 

uvědomění, budou jeho výsledky velmi zajímavé ve vztahu k dalším testům určeným na 

sluchové vnímání. Je možné se s podněty seznámit v Příloze 2.5, kde je prezentován 

záznamový list pro všechny úlohy administrované individuálně. 

3.1.5 Test sluchového vnímání – sluchová analýza 

Test sluchové analýzy také vychází z Novákovy „Diagnostiky specifických poruch 

učení“ (2002) a ještě z předchozí Matějčkovy zkoušky sluchové analýzy (1995). Z praxe se 

dozvídáme, že tento test u starších žáků méně diferencuje, mají už často sluhovou analýzu 

běžných slov nacvičenou. Proto jsem se do výzkumné studie rozhodla zařadit sice test 

sluchové analýzy, ale pseudoslov. Jako u fonologické manipulace, musí pseudoslova 

dodržovat fonotaktická pravidla. 

Dítěti je prezentováno slovo, které nejdříve zopakuje, abychom se přesvědčili, že 

dobře slyšelo, a potom ho samo vyhláskuje. Zkouška se skládá z deseti podnětů, pseudoslov, 

které se postupně prodlužují. Do testu se promítá i sluchová a pracovní paměť. Hodnotí se 

rychlost a přesnost. U každé položky může dítě získat 0 až 2 body, podle přesnosti a také 
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rychlosti řešení. Podrobnější popis spolu s přesnými instrukcemi zadání je uveden 

v Příloze 2.3. 

3.1.6 Test rychlého jmenování 

Testy zaměřené na rychlé jmenování (rapid naming) primárně vycházejí z teorie 

fonologického deficitu. Snowlingová ukazuje (viz Tabulka 2), že rychlé jmenování (také se 

používá rychlé pojmenování, např. Jošt, 2011; oficiální název je Rapid Automatized Naming 

– RAN) je součástí fonologických dovedností. Stejně tak autoři baterie CTOPP (popsaný 

v kapitole Metody diagnostiky dyslexie) na tři oblasti fonologického zrpacování: fonologické 

uvědomění, fonologická paměť a rychlé pojmenování (Wagner, Torgesen & Rashotte, 1999). 

V kapitole Metody diagnostiky dyslexie byl také přiblížen test RAN-RAS autorek Dencklové 

a Rudelové (1976, 2005). Tyto testy byly mojí inspirací při tvorbě testu rychlého jmenování. 

Původně jsem si myslela, že součástí tabule budou pouze písmena. V rámci pilotní studie mi 

ale připadalo, že test je příliš lehký a že nebude diferencovat. Rozhodla jsem se tedy vytvořit 

smíšenou tabuli s třemi druhy podnětů – písmena, barvy (černá, červená, žlutá, modrá, zelená) 

a obrázky (kůň, dům, slunce, kytka, kočka, počítač, auto). Při výběru obrázků jsem vycházela 

z dostupných materiálů ve Wordu, na které se nevztahují autorská práva. Také jsem se snažila 

vyvážit „zaměření“ obrázků – příroda, zvířata, „technika“). Vznikla tabule o osmkrát deseti 

podnětech. Měří se jednak rychlost, tak přesnost. Testové tabule a podrobné instrukce 

k administraci jsou v Příloze 2.4. 

3.2 Výzkumný soubor 

3.2.1 Výběr respondentů 

Cílovou skupinou byli žáci druhého stupně základních škol. Vzhledem k věku 

respondentů a k výzkumnému záměru bylo potřeba, aby respondenti splňovali následující 

kritéria, na jejichž základě byli zařazeni do výzkumného souboru: 

 žák/žákyně 2. stupně ZŠ (testování probíhalo na školách, takže toto kritérium bylo 

a priori splněno), 

 poskytnutí informovaného souhlasu s účastí na výzkumu (podepsaný zákonným 

zástupcem), 

 mateřský český jazyk. 

Do výzkumného souboru byli zařazeni i žáci jiné než české národnosti, pokud byla 

čeština jejich mateřským jazykem. 
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Respondenti byli vybráni formou nenáhodného, oportunitního výběru, s rysy kvótního 

a v případě dyslektické skupiny i záměrného výběru. Snažila jsem se o vytvoření vzorku, 

který by byl alespoň stratifikován dle pohlaví, třídy – ročníku studia, věku a určitým 

způsobem i lokality. Vzhledem k tomu, že pro sběr dat byla potřeba spolupráce se školami 

a podpora z jejich strany, byly do souboru zařazeny školy, ke kterým jsem měla přístup a kde 

jsem se mohla opřít o spolupráci se zodpovědnou osobou. Výzkum probíhal na školách 

v Praze, nicméně jsem se snažila, aby byly zastoupeny různé lokality (sídliště, centrum). 

Původně jsem chtěla do vzorku zahrnout i jednu příměstskou školu, nicméně z organizačních 

důvodů to nakonec nebylo možné. V  průběhu testování jsem kvůli nižší návratnosti souhlasů 

od zákonných zástupců a kvůli vyššímu zastoupení žáků s jiným než českým mateřským 

jazykem musela oproti původnímu plánu přibrat ještě jednu školu. Pro získání dostatečného 

počtu respondentů s dyslexií byla oslovena i ZŠ U Boroviček, která je určena přímo pro žáky 

se specifickými poruchami učení. Do souboru nebyla zahrnuta gymnázia. 

Ze ZŠ U Boroviček bylo do výzkumného vzorku zařazeno 19 dětí s dyslexií, na 

základě informací od školního speciálního pedagoga se ve dvanácti případech jednalo o žáky, 

kteří mají těžký stupeň dyslexie a/nebo kteří mají dyslexii v kombinaci s ADHD či ADD. 

Uvědomuji si, že z celkového počtu 61 dyslektiků zařazených do výzkumného souboru 

zaujímají téměř dvacet procent a vzhledem k tomu mohou do určité míry snižovat, resp. 

posouvat směrem dolů celkové výsledky skupiny dyslektiků. Na druhou stranu někteří žáci ze 

ZŠ U Boroviček mají lehkou formu dyslexie a stejně tak i někteří další žáci zařazení do 

skupiny dyslektiků mohou mít lehkou formu, a tím se mohou celkové výsledky „vyvážit“. 

V rámci analýzy výsledků je u některých vybraných subtestů uvedeno v grafu rozložení skórů 

pro skupiny – žáci ZŠ U Boroviček, žáci s dyslexií bez ZŠ U Boroviček a intaktní skupinu, 

dále je uveden graf s porovnáním všech žáků s dyslexií (včetně ZŠ U Boroviček) a intaktní 

skupiny. V těchto tzv. krabicových grafech je tedy možné se na rozložení výsledků blíže 

podívat. Pro informaci jsem ještě provedla analýzu validity jednotlivých subtestů se 

zahrnutím žáků ZŠ U Boroviček a bez zahrnutí žáků ZŠ U Boroviček. Výsledky ukázaly 

rozdíly mezi dyslektickou a intaktní skupinou i bez zahrnutí žáků ZŠ U Boroviček, ale 

některé byly méně silné nebo méně signifikantní. Na základě těchto podnětů jsem se rozhodla 

žáky ze ZŠ U Boroviček do výzkumného souboru zahrnout. 

Do výzkumného souboru bylo nakonec zařazeno 155 respondentů, z toho 94 do 

intaktní skupiny (n1=94) a 61 do skupiny dyslektiků (n2=61). 
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Do skupiny dyslektiků byli zařazeni respondenti, kteří splňovali výše uvedená 

kritéria (žáci 2. stupně ZŠ, poskytli informovaný souhlas, český mateřský jazyk) a: 

 byla jim nyní nebo i jen na prvním stupni diagnostikována dyslexie, dysortografie 

a/nebo dysgrafie; jednalo se tedy o některou z uvedených specifických poruch 

učení (kromě dyskalkulie) nebo o kombinaci více typů, 

 byla jim diagnostikována dyslexie, dysortografie a/nebo dysgrafie v kombinaci 

s dyskalkulií, ADHD, ADD, poruchami řeči a/nebo hraničním/nižším IQ. 

Vzhledem k tomu, že se dyslektické obtíže často vyskytují v kombinaci s dalšími 

obtížemi (např. Lyon, 1995) není v rámci této práce možné pro statistické 

zpracování rozlišit všechny skupiny a jednotlivé kombinace.   

Intaktní skupina je vnímána jako skupina „bez obtíží“, z výzkumného souboru byli 

tedy dále úplně vyřazeni respondenti: 

 kterým byla ze specifických poruch učení diagnostikována pouze dyskalkulie 

(celkem 4 děti), 

 kterým byly diagnostikovány pouze ADHD, ADD, specifické poruchy chování, 

výrazné poruchy řeči a/nebo hraniční IQ (celkem 8 dětí), 

 jejichž mateřským jazykem není čeština. 

Na závěr této části bych chtěla upozornit, že informace o daných „obtížích“ jsem 

získala od speciálních pedagogů / psychologů, kteří byli mojí kontaktní osobou v dané škole. 

Ve většině případů informace pocházely ze zpráv pedagogicko-psychologických poraden 

a dostala jsem přesné informace o typu obtíží daného žáka (např. dyslexie, dysgrafie, 

dyskalkulie, ADHD). U některých žáků jsem ale od speciálních pedagogů / psychologů 

obdržela pouze obecnou informaci, že se u nich nějaké obtíže vyskytují, nebyly však blíže 

specifikované. Tyto děti jsem zařadila do skupiny dyslektiků. Je zde nicméně určité riziko, že 

tak byli do souboru zařazeni respondenti bez dyslexie, ale například „pouze“ s ADHD. 

Limity tohoto výběrového souboru z hlediska náhodnosti a reprezentativnosti budou 

dále rozebrány v diskuzi. 

3.2.2 Charakteristika výzkumného souboru 

V této části je popsán výběrový soubor z hlediska vybraných znaků, za pomoci 

ilustrativních grafů. Ve vztahu k vybraným znakům popisuji jednak celkový soubor a jednak 

sledované skupiny – dyslektickou a intaktní. 
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První sledovanou deskriptivní charakteristikou je pohlaví. Do výběrového souboru 

bylo zahrnuto 51 %, resp. 79 chlapců a 49 %, resp. 76 dívek (viz Graf 1), toto rozložení 

přibližně kopíruje rozložení v ČR. Podle zprávy Českého statistického úřadu (2013) bylo 

v roce 2011 v ČR přibližně 49 % mužů a 51 % žen (zjištěno na základě výpočtu), nicméně ve 

věkové skupině 0-14 let a 15-19 let to bylo přibližně 51 % chlapců a 49 % dívek.  Co se týče 

zastoupení pohlaví ve skupinách dyslexie – intaktní, v dyslektické skupině je zahrnuto 61 % 

chlapců a 39 % dívek, oproti 45 % chlapců a 55 % dívek v intaktní skupině (v Graf 2 jsou 

uvedeny přesné počty respondentů podle pohlaví v jednotlivých skupinách). Tato čísla 

korespondují se skutečností, že mezi dyslektiky se vyskytuje více chlapců, než dívek (např. 

Michalová, 2001; Zelinková, 2003). 

Graf 1: Výzkumný soubor všichni respondenti – zastoupení podle pohlaví 
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Graf 2: Výzkumný soubor, rozdělení podle skupiny dyslexie – intaktní – zastoupení 

podle pohlaví (čísla v rámečcích v grafu udávají přesný počet respondentů v dané skupině) 

 

Na výzkumný soubor je dále možné se podívat z hlediska zastoupení jednotlivých 

škol, resp. lokalit v rámci hlavního města Prahy. Do souboru byly zařazeny dvě školy 

v „centru“, v „rezidenční oblasti“ – ZŠ náměstí Svobody v Dejvicích (26 % respondentů) 

a FZŠ Táborská v Nuslích (26 % respondentů), dvě sídlištní školy na Praze 5 (Lužiny 

a Stodůlky) – FZŠ Brdičkova (20 % respondentů) a ZŠ Kuncova (16 % respondentů) a na 

závěr škola zaměřená přímo na žáky se specifickými poruchami učení, ZŠ U Boroviček na 

Bílé hoře (12 % respondentů), na okraji Prahy, do které se sjíždí děti z rozlehlejší oblasti 

(ilustrativní rozložení všech škol ve výzkumném souboru viz Graf 3). Jak už jsem uvedla 

v předchozí kapitole, do souboru nebyly zahrnuty mimopražské školy, resp. respondenti. 

V rámci výzkumného designu byl záměr mít ve výzkumném souboru i příměstskou školu, 

nicméně to nakonec z organizačních důvodů nebylo možné. 
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Graf 3: Výzkumný soubor všichni respondenti – zastoupení podle jednotlivých škol 

 

V Graf 4 můžeme dále vidět, že zastoupení škol v dyslektické a intaktní skupině není 

stejné. Především respondenti ze ZŠ U Boroviček jsou pouze v dyslektické skupině (v této 

škole se vyskytují i žáci pouze s dyskalkulií nebo jinými obtížemi, např. ADHD, ale ti nebyli 

do výzkumného souboru zařazeni vůbec). A dále je v dyslektické skupině procentuálně menší 

zastoupení žáků ze ZŠ Kuncova (7 % oproti 21 % v intaktní skupině) a ZŠ náměstí Svobody 

(18 % oproti 32 % v intaktní skupině). 

Graf 4 nám do jisté míry dává i informaci o výskytu dyslektiků na jednotlivých 

školách, kde výzkum probíhal. Nicméně pozor, graf neukazuje poměr dyslektici – intaktní 

skupina na jednotlivých školách (protože je ve výzkumném souboru zařazeno více 

respondentů v intaktní skupině), ale prezentuje, jak jsou jednotlivé školy, resp. žáci 

jednotlivých škol procentuálně zastoupeni v dyslektické skupině a v intaktní skupině. 

Každopádně je ale zřetelné, že respondenti fakultních základních škol jsou ve výběrovém 

vzorku rovnoměrně rozloženi mezi dyslektickou a intaktní skupinou, kdežto u běžných 

základních škol je procentuálně více respondentů v intaktní skupině. 

Pokud se pak přímo podíváme na zastoupení dyslektiků na jednotlivých školách, 

zjistíme, že ve výběrovém vzorku je na fakultních výběrových školách poměr dyslektici-

intaktní skupina vyšší než na klasických základních školách (bez zahrnutí ZŠ U Boroviček). 

U FZŠ Brdičkova bylo ve výzkumném vzorku 42 % žáků z této školy ve skupině dyslexie 

a u FZŠ Táborská to bylo 35 % žáků. Oproti tomu na ZŠ Kuncova bylo 17 % žáků ve skupině 

dyslexie a u ZŠ náměstí Svobody 27 %. Myslím si, že tato skutečnost zjištěná i na malém 
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vzorku respondentů může odrážet, že na fakultních školách je žákům z hlediska diagnostiky 

dyslexie věnována větší pozornost a zájem a více těchto dětí je zde podchyceno. 

Na závěr bych chtěla ještě upozornit, že vyšší procenta dětí s dyslexií v porovnání 

s intaktní skupinou pravděpodobně neodrážejí skutečné zastoupení dyslektiků v populaci. 

Vyšší procenta jsou jednak dána tím, že do souboru nebyli zahrnuti žáci s jiným než českým 

mateřským jazykem, že do něj nebyli zahrnuti žáci s jinými poruchami než dyslexií 

(dyskalkulie, ADHD atd.) a jednak se domnívám, že velkou roli hraje především to, že do 

souboru byli zahrnuti pouze žáci, kteří podepsali (jejich zákonní zástupci) informovaný 

souhlas, a často se mi nepodařilo získat souhlas od vybrané celé třídy. Myslím si, že se 

zapojením do výzkumu souhlasili především ti žáci a rodiče těch žáků, kteří dyslexii mají.  

Graf 4: Výzkumný soubor, rozdělení podle skupiny dyslexie – intaktní – procentuální 

zastoupení podle jednotlivých škol 

 

 Další sledovanou charakteristikou jsou třídy, ročníky a jejich zastoupení ve 

výzkumném vzorku. Vzhledem k tomu, že se ukazuje, že jednotlivé schopnosti měřené 

danými testy se s věkem vyvíjí a mění (např. Zelinková & Čedík, 2013) je vhodné, aby byl 

výzkumný soubor z hlediska zastoupení tříd rovnoměrný. Výzkumná studie je zaměřena na 

žáky 2. stupně základních škol a Graf 5 ukazuje, že zastoupení jednotlivých tříd je ve 

výzkumném vzorku poměrně rovnoměrné. Přestože je v souboru méně žáků ze sedmých 

a devátých tříd, pokud bychom seskupili šesté třídy spolu se sedmými a osmé třídy spolu 

s devátými, dostali bychom téměř shodné číslo. Vyrovnaný je také poměr dyslektiků 

a intaktní skupiny v jednotlivých třídách (viz Graf 6).  
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Graf 5: Výzkumný soubor všichni respondenti – zastoupení podle tříd/ročníků (počty 

žáků v daném ročníku) 

 

Graf 6: Výzkumný soubor, rozdělení podle skupiny dyslexie – intaktní – procentuální 

zastoupení v jednotlivých třídách/ročnících 

 

 Kromě rovnoměrného zastoupení tříd ve výběrovém souboru je ze stejných důvodů 

důležité, ne-li důležitější rozložení věku. Zastoupení tříd jsem mohla do jisté míry ovlivnit – 

snažila jsem se vybírat stejný počet tříd v jednotlivých ročnících. Jak jsou ale děti z hlediska 

věku ve třídách rozloženy jsem úplně předvídat nemohla (promítly se do toho např. odklady 

školní docházky nebo i čas/datum, kdy výzkum probíhal). Nejvíce je zastoupeno žáků ve 

věku 13 let (50 respondentů), nejméně jsou zastoupeny „krajní hodnoty“ – 1 žák ve věku 16 
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let, 5 žáků ve věku 11 let a 20 žáků ve věku 15 let. Průměrný věk v souboru je 13,25 let, 

směrodatná odchylka 1,08. Podrobněji viz Graf 7.  

Graf 7: Výzkumný soubor všichni respondenti – zastoupení podle věku 

 

 Co se týče poměru respondentů ve skupině dyslektické a intaktní z hlediska věku, je 

v dyslektické skupině procentuálně o něco více žáků ve „starších“ skupinách – 14, 15 a 16 let 

a v intaktní skupině je naopak procentuálně výrazně více žáků v „mladší“ skupině 12 let. 

Vyrovnaná je věková skupina 13 let. Přesná čísla jsou uvedena v Graf 8. Celkově je věkové 

zastoupení mezi oběma skupinami poměrně vyrovnané. Věkový průměr celého vzorku je 

13,25 let (směrodatná odchylka 1,08), u dyslektické skupiny 13,44 let (směrodatná odchylka 

1,13), a u intaktní skupiny 13,12 let (směrodatná odchylka 1,03).  
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Graf 8: Výzkumný soubor, rozdělení podle skupiny dyslexie – intaktní – zastoupení 

podle věku 

 

3.3 Průběh výzkumu, sběr dat 

Po stanovení výzkumného cíle a výběru a vytvoření diagnostických nástrojů jsem si 

určila design výzkumu a sběru dat. Realizace probíhala v několika krocích, které dále 

přiblížím: 

1. krok: pilotní studie, 

2. krok: kontaktování škol, 

3. krok: zajištění souhlasů zákonných zástupců respondentů, 

4. krok: proškolení zadavatelů testů, 

5. krok: vlastní sběr testových dat na školách, 

6. krok: zjištění informací od speciálních pedagogů / psychologů ohledně testovaných 

žáků – zařazení do skupiny dyslexie nebo intaktní populace, 

7. krok: vyhodnocení, zpracování a interpretace zjištěných dat. 

Po provedení pilotní studie, kterou samostatně popisuji v následující podkapitole, jsem 

měla připravený upravený, finální soubor testů, kterými jsem chtěla respondenty otestovat. 

Respondenty jsem neoslovovala přímo, ale data jsem sbírala v rámci oslovených škol. 

Výzkumným záměrem bylo otestovat a do souboru zahrnout cca 150 – 200 respondentů, 

z toho alespoň 50 respondentů s diagnózou dyslexie. Vzhledem k tomu, že testování do jisté 

míry zasahuje do výuky a vyžaduje spolupráci ze strany školy, rozhodla jsem se respondenty 
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„rozdělit“ do pěti škol a ve čtyřech z nich otestovat 2 třídy. Výjimkou je ZŠ U Boroviček, 

která je zaměřená na žáky se specifickými poruchami učení, kde jsem chtěla do souboru 

získat žáky ze všech tříd. V jedné třídě (kromě tříd v ZŠ U Boroviček) jsem očekávala 

„návratnost“ přibližně dvacet respondentů, vzhledem k tomu, že byl nutný informovaný 

souhlas zákonného zástupce dítěte. Oslovila jsem školy, ke kterým jsem měla přístup a kde 

jsem mohla očekávat dobrou spolupráci se „zodpovědnou osobou“, většinou speciálním 

pedagogem nebo školním psychologem. Popis výběru škol a respondentů a kritéria pro 

zahrnutí respondenta do výzkumného vzorku jsou popsány v kapitole Výběr respondentů. Zde 

chci ještě uvést, že jsem nakonec musela upravit některé záměry a plány ohledně oslovených 

a zahrnutých škol. Důvodem bylo časové vytížení nebo neochota některých ředitelů nebo 

učitelů, aby byli jejich žáci zapojeni do výzkumu (především žáci devátých tříd), nižší 

návratnost informovaných souhlasů v některých školách, resp. třídách a také již probíhající 

nebo nedávno proběhlé výzkumy uskutečněné na dané škole (což někdy snižovalo ochotu 

jednak vedení školy zapojit se do dalšího výzkumu a jednak i některých rodičů, aby svolili 

s „dalším vyrušením“ z výuky jejich dítěte).  

V jednotlivých školách bylo potřeba se jednak domluvit se zodpovědnou osobou, která 

se mi bude v průběhu testování věnovat – ukáže mi, kde jsou které třídy, pomůže mi 

naplánovat „harmonogram“, domluvit se s učiteli atd., a jednak s ředitelem školy, který musí 

s výzkumem souhlasit. Zodpovědné osoby/ředitele jsem oslovovala osobně, telefonicky nebo 

mailem, podle toho v jakém jsem s nimi v kontaktu. S některými řediteli jsem nebyla přímo 

v kontaktu, ale souhlas byl získán prostřednictvím zodpovědné osoby. Při oslovení jsem druhé 

straně poskytla zhruba tyto informace: 

Píšu diplomovou práci na katedře psychologie FF UK na téma možnosti diagnostiky dyslexie.  

Zde jsou stručné informace ohledně mé diplomové práce: Současné diagnostické nástroje používané 

pro diagnostiku dyslexie (poruchy osvojování čtení a psaní) jsou zaměřené spíše na žáky prvního 

stupně základních škol a ve vyšších třídách, respektive ve vyšším věku špatně diferencují. Navíc se v 

porovnání se zahraničím jeví částečně zastaralé a jejich nabídka je značně limitovaná. Cílem 

výzkumného záměru je vytvoření návrhu nových vhodných nástrojů pro diagnostiku dyslexie pro 

populaci žáků na druhém stupni základních škol a zpracování jejich pilotní standardizace. Do projektu 

budou zařazeni jak žáci s diagnostikovanou dyslexií, dysgrafií a dysortografií, tak žáci nevykazující 

tyto charakteristiky. Žákům bude zadáno několik testů zaměřených na diagnostiku dyslexie, na tzv. 

zrakové a sluchové vnímání. Celková délka testování u jednoho žáka nepřesáhne jednu vyučovací 

hodinu. 

U Vás ve škole bych ráda "otestovala žáky" X. a Y. třídy (vždy jednu třídu). 

Co se týče organizace, testování má dvě části: 

1) skupinové zadání/administrace (najednou celá třída): subtest na zrakové vnímání a jeden subtest 

z Wechslerova testu inteligence (kvůli standardizaci), celkem max. 15-20 minut, 
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2) individuální zadání/administrace: 3 subtesty na sluchové vnímání a jeden na rychlé jmenování, 

celkem také na max. 15-20 minut. 

Ideální by bylo udělat ve třídě hromadné zadání první části a pokud by to bylo možné, tak si potom 

jednotlivě brát žáky z hodiny na individuální zadání. Myslíte, že by to takto bylo možné? Jak se 

můžeme dohodnout? 

Poté byly žákům rozdány informované souhlasy, kde se oni i jejich rodiče mohli 

dozvědět informace o výzkumu a o jeho průběhu. Znění informovaného souhlasu je 

k nahlédnutí v Příloze 1. 

Samotná administrace poté probíhala na školách, většinou v rámci vyučování nebo 

i během přestávek. Před a během testování zadavatelé neměli informaci o tom, kteří žáci mají 

diagnostikovanou dyslexii a kteří nikoli. Snažila jsem se tím eliminovat možnost ovlivnění 

výsledků ze strany administrátorů. Informace o dětech jsem získala teprve následně od 

speciálního pedagoga/psychologa. Výjimkou byla ZŠ U Boroviček, ve které naprostá většina 

dětí má dyslektické obtíže, a tím pádem si toho byli administrátoři předem vědomi. Před 

zahájením celého testování jsem žákům ve stručnosti shrnula informace o testování: 

Píšu diplomovou práci na téma možnosti diagnostiky dyslexie na katedře psychologie FF UK. Mám 

pro Vás připraveno několik testů, cvičení zaměřených na různé schopnosti a zajímá mě, jak si v nich 

děti ve Vašem věku povedou. Není to na známky, jsou to informace pro mě, které mi pomohou při 

zpracování diplomové práce, takže není potřeba opisovat nebo se bát, ale poprosím Vás, abyste se 

snažili testy, cvičení vyřešit tak, jak nejlépe zvládnete. 

Dále bych Vás chtěla poprosit o vyplnění Vašeho jména, data narození, dnešního data, jména Vaší 

školy a třídy, ve které jste. Vaše jméno a Vaše konkrétní výsledky jsou důvěrné. Vaše jméno použiji 

pouze pro spárování jednotlivých testů (jeden žák nevyplní všechny testy najednou), ale dále už 

nebude nikde použito a výsledky budou anonymní. 

Děkuji Vám za Vaši pomoc, a že jste souhlasili s účastí! 

Administrace testu zrakového vnímání a subtestu Hledání symbolů z Wechslerova 

testu inteligence probíhala většinou skupinově, pro celou třídu nebo pro vybranou skupinu, 

a celkem trvala 15-20 minut (podle velikosti třídy, množství dotazů atd.). Administrace testů 

fonologické manipulace, sluchové diferenciace od Nováka, sluchové analýzy a rychlého 

jmenování probíhala individuálně a celkem trvala 10-20 minut (podle schopností 

respondenta). Většinou se pracovalo nejdříve s celou skupinou – přivítání, informace 

o výzkumu a zadání skupinově administrovaných testů a poté se postupně pokračovalo 

individuálně zbylými testy. Testování probíhalo jednak ve třídách a v případě individuálního 

testování také často v určené místnosti (kuchyňka, kabinet, knihovna, počítačová místnost 
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atd.), kde byl lokalizován zadavatel a žáci se u něj postupně střídali. Instrukce k jednotlivým 

testům byly zadávány, jak jsou uvedeny v rámci popisu použitých metod. 

Sběr dat probíhal od prosince 2012 do června 2013 a předcházela mu pilotní studie, 

uskutečněná v listopadu 2011. Výzkumný projekt byl realizován v rámci jednoho školního 

roku. Sběr dat se uskutečnil na těchto základních školách: FZŠ Brdičkova, FZŠ Táborská, ZŠ 

Kuncova, ZŠ náměstí Svobody a ZŠ U Boroviček (seřazeno abecedně). Data byla zpracována 

pomocí statistického programu SPSS (konkrétně verze PASW) s případnými dalšími 

úpravami v programu MS Excel. 

Na závěr ještě doplňuji informaci, že na testování se podíleli celkem čtyři zadavatelé – 

autorka této diplomové práce a 3 studentky nižších ročníků psychologie, které se do výzkumu 

zapojily v rámci předmětu „Účast na výzkumu“. Administrátorky byly řádně proškoleny, aby 

byly co nejvíce eliminovány možné rozdíly v zadávání a především v hodnocení, skórování 

výsledků. Většinu respondentů nicméně testovala autorka této diplomové práce. 

3.3.1 Pilotní studie 

Vzhledem k tomu, že je výzkumná práce zaměřena na vytvoření nových testů, byla 

nejdříve provedena pilotní studie, abych zjistila případné problémy se zadáváním, možné 

nejasné instrukce, způsoby skórování nebo některé velmi obtížné položky i pro intaktní 

skupinu apod. Do pilotní studie bylo zahrnuto 12 dětí, z toho 3 dívky a 9 chlapců, v různém 

věku. Dle informací dětí dva z nich mají diagnostikovanou dyslexii. Jednalo se o nenáhodný 

výběr, konkrétně o děti známých nebo z vodáckého oddílu, kde jsem dříve dělala vedoucí. 

Pilotní studie byla rozdělena na dvě etapy. Po otestování šesti dětí jsem udělala několik úprav, 

které jsem následně otestovala na dalších šesti dětech. Poté jsem učinila ještě několik úprav, 

ale pak už byl rovnou spuštěn sběr dat pro výzkumný soubor. Na následujících řádcích 

prezentuji několik hlavních změn vzešlých z pilotní studie: 

1. etapa: 

- Změna hodnocení v testu fonologické manipulace. Původní skórování v jedné 

položce bylo pouze 0 a 1. 1 bod = zodpovězeno správně, 0 bodů = 

zodpovězeno špatně/nezodpovězeno. Nově jsem se rozhodla skórování více 

rozlišit na 0, 1 a 2 body (popsáno v kapitole Popis metod), protože mi 

dvoubodové rozlišení (0, 1) nepřipadalo dostatečně citlivé. 
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- Změna testu rychlého jmenování. Původně test obsahoval pouze písmena 

a všichni respondenti to velmi rychle „prolítli“. Nově jsem se rozhodla vytvořit 

mix písmen, barev a obrázků. 

- Zkrácení příkladů a zácvičných položek v testu fonologické manipulace 

z důvodu nadbytečnosti. Z původních 3 příkladů je použit pouze jeden 

a z původních 3 zácvičných položek pouze dvě. 

- Změna příkladů a zácvičných položek v testu sluchové analýzy. Do příkladů 

a zácvičných položek byla přidána slova, která obsahují měkké hlásky 

(konkrétně ť) a hlásku ch. Aby si respondenti dopředu vyzkoušeli, že v tom 

případě mají říkat ť-i a ne t – měkké i, resp. „ch“ a ne c-h. 

2. etapa: 

- Změna některých položek, podnětů v testu sluchové analýzy: 

chřadzul – místo původního chřapzul, které bylo pro většinu dětí obtížné, 

a většina dětí v něm chybovala, nejspíš by tedy mezi dyslektiky a intaktní 

skupinou nerozlišovalo; 

dnaprustěl – místo původního dnaproustěl, u kterého děti často chybovaly 

v „ou“, které vyslovovaly jako jednu hlásku, ne odděleně, a nejspíš by tedy 

mezi dyslektiky a intaktní skupinou nerozlišovalo; 

hřebovešín – místo původního hřebouvéš – opět „ou“ a poté bylo potřeba slovo 

prodloužit, přidáním „ín“. 

- Změna v záznamu testu zrakového vnímání. Po pilotní studii jsem nově do 

instrukcí zahrnula, aby žák po vypršení času za posledním slovem, u kterého 

skončí (i když není shodné se vzorem), udělal svislou čáru, aby se dalo poznat, 

kam až došel. 

- Změna „odstínu“ jedné barvy v testu rychlého jmenování. Natisknutá modrá 

v testu modrého jmenování byla hodně tmavá a některé děti ji vnímaly jako 

fialovou. Aby nedocházelo ke zmatení, byla modrá o něco zesvětlena. 

Kromě uvedených větších změn mi pilotní studie umožnila více si ujasnit hodnocení, 

skórování v jednotlivých testech s ohledem na reakce respondentům, připravit se na jejich 

možné reakce a na různé situace. Do pilotní studie nebyly zahrnuty subtesty určené pro 

validizaci – subtest Hledání symbolů z Wechlerova testu inteligence a test sluchové 

diferenciace od Nováka. 
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4. Analýza výsledků 

V této kapitole jsou popsány výstupy výzkumné studie. Výsledky se jednak vztahují 

k výzkumným hypotézám a jednak se týkají standardizace nově vytvořených testů. V první 

kapitole jsou prezentovány výsledky jednotlivých zkoušek a zároveň je tím popsána analýza 

validity jednotlivých testů, vzhledem k diagnóze dyslexie a také co se týče porovnání s již 

existujícími testy. Další kapitola se vztahuje k hypotéze o vzájemné závislosti mezi 

jednotlivými zkouškami. Popisuje korelace mezi vybranými testy, ukazuje, mezi kterými 

konstrukty můžeme uvažovat, že existuje nějaký vztah či závislost. Třetí kapitola uvažuje 

různé možnosti vyjádření reliability jednotlivých testů. Poslední kapitola je zaměřena na 

standardizaci vybraných zkoušek. Je zde popsán predikční model, jaké testy a v jaké 

kombinaci mohou predikovat diagnózu dyslexie. Dále jsou zde u vybraných relevantních testů 

uvedeny normy pro dyslektickou a intaktní populaci.  

Pro analýzu dat byl použit statistický program SPSS (konkrétně verze PASW) 

a některá data byla dále upravena v programu MS Excel. 

4.1 Výsledky jednotlivých zkoušek 

4.1.1 Analýza validity vybraných testů vzhledem k diagnóze dyslexie 

V této kapitole jsou objasněny výsledky vybraných zkoušek vzhledem k tomu, jestli se 

výkon v jednotlivých zkouškách liší mezi intaktní a dyslektickou skupinou. Toto porovnání se 

vztahuje k výzkumným hypotézám H1 až H4. Nejdříve je vysvětlen způsob analýzy dat, poté 

jsou prezentovány a interpretovány výsledky. Na závěr je uvedena poznámka, jak se tyto 

údaje vztahují k validitě vybraných testů vzhledem k diagnóze dyslexie.  

Pro porovnání výsledků u skupiny dyslektické a u skupiny intaktní jsem se kvůli 

přehlednosti rozhodla rozdíl vyjádřit pomocí bodově biseriálního korelačního koeficientu 

(korelace subtestových skórů s alternativním znakem dyslektici – intaktní skupina).
9
 Tyto 

získané korelační koeficienty lze porovnat co do velikosti, což znamená seřadit jednotlivé 

subtesty dle diskriminační síly vzhledem ke kritériu dyslektici – intaktní skupina. Na základě 

teoretických východisek a výzkumů popsaných v předcházejících částech této práce můžeme 

u dyslektické skupiny očekávat v jednotlivých subtestech horší výsledky, tedy nižší dosažený 

HS a vyšší získaný čas a chybovost. A proto byly použity jednostranné testy. V přehledové 

                                                 
9
 Pozn.: Bylo by možné využít i hodnoty t-testů, nicméně varianta s využitím bodově biseriálního korelačního 

koeficientu je jednak přehlednější a navíc z hlediska induktivní statistiky dává podobné dosažené 

p-hodnoty jako t-test. 
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Tabulka 8 jsou nicméně pro informaci prezentovány dosažené p-hodnoty pro jednostranné 

i dvoustranné testy.   

Tabulka 8: Korelace testových skórů s alternativním znakem dyslektici – intaktní 

skupina (r reprezentuje bodově biseriální korelační koeficient, p-hodnoty jsou popsány zvlášť 

pro jednostranný a dvoustranný test, přerušovaná čára určuje hranici p = 0,01 a plná tlustá 

čára určuje hranici p = 0,05, modrou barvou jsou označeny ty proměnné, které představují již 

používané testy) 

Test/proměnná R 
p-hodnota 

(jednostranný) 

p-hodnota 

(dvoustranný) 

Fonol. manipulace 4. série HS -,486 ,000 ,000 

Fonol. manipulace celkem HS -,475 ,000 ,000 

Fonol. manipulace celkem ČAS ,422 ,000 ,000 

Fonol. manipulace 4. série ČAS ,416 ,000 ,000 

Fonol. manipulace 2. série HS -,382 ,000 ,000 

Fonol. manipulace 3. série ČAS ,362 ,000 ,000 

Fonol. manipulace 3. série HS -,349 ,000 ,000 

Fonol. manipulace 2. série ČAS ,341 ,000 ,000 

Sluch. diferenciace Novák ČAS ,305 ,000 ,000 

Sluch. analýza HS -,297 ,000 ,000 

Zrak. vnímání HS-OK -,261 ,001 ,001 

Zrak. vnímání HS-celkem -,245 ,001 ,002 

Zrak. vnímání CHYBA-celkem ,243 ,001 ,002 

Fonol. manipulace 1. série HS -,241 ,001 ,002 

Sluch. diferenciace Novák HS -,238 ,001 ,003 

Fonol. manipulace 1. série ČAS ,227 ,002 ,005 

Sluch. analýza ČAS ,191 ,009 ,017 

Rychlé jmenování ČAS ,189 ,009 ,018 

W-Hledání symbolů HS-OK -,189 ,009 ,019 

Zrak. vnímání CHYBA-A ,183 ,011 ,023 

W-Hledání symbolů HS -,179 ,013 ,026 

Zrak. vnímání CHYBA-B ,159 ,024 ,048 

Rychlé jmenování CHYBA ,147 ,034 ,069 

W-Hledání symbolů CHYBA ,034 ,339 ,679 

Výsledky ve všech použitých testech (pokud nepočítáme subtest Hledání symbolů 

z Wechslerova testu inteligence) se mezi intaktní skupinou a dyslektickou skupinou 

signifikantně liší. V testech zrakové vnímání – chyba A, zrakové vnímání – chyba B a rychlé 

jmenování – chyby celkem je dosažená hladina významnosti α 0,05 při použití jednostranného 

testu. U ostatních subtestů je dosažená hladina významnosti α 0,01 při použití jednostranného 

testu. 



67 

 

Na základě uvedených výsledků tedy zamítáme nulové hypotézy H10, H20, H30 a H40 

a přijímáme výzkumné hypotézy H1 – výsledek zkoušky zrakového vnímání se mezi 

intaktní a dyslektickou skupinou signifikantně liší jedním směrem, H2 – výsledek 

zkoušky fonologické manipulace se mezi intaktní a dyslektickou skupinou signifikantně 

liší jedním směrem, H3 – výsledek zkoušky sluchové analýzy se mezi intaktní 

a dyslektickou skupinou signifikantně liší jedním směrem a H4 – výsledek zkoušky 

rychlého jmenování se mezi intaktní a dyslektickou skupinou signifikantně liší jedním 

směrem.  

Hodnoty bodově biseriálního korelačního koeficientu nám dále umožňují seřadit 

jednotlivé testy dle diskriminační síly vzhledem ke kritériu dyslektici – intaktní skupina. 

Neposkytují nám však přesné hodnoty rozdílů mezi jednotlivými testy. Vzhledem 

k prezentovaným výsledkům je možné říci, že nejvíce z uvedených testů mezi dyslektiky 

a intaktní skupinou diferencují testy fonologické manipulace, ať už měřeno pomocí HS nebo 

času. Z testů fonologické manipulace nejvíce rozlišuje subtest čtvrté série, kdy se vynechává 

třetí hláska. Naopak subtest první série, kdy se vynechává první hláska, rozlišuje oproti 

ostatním sériím a i oproti některým dalším testům zaměřeným na sluchové vnímání méně. To 

se dalo očekávat vzhledem k tomu, že děti se učí ve slově rozlišovat nejdříve první hlásku a je 

to tedy pro ně nejsnadnější. 

Na pomyslném druhém místě co se týče rozlišování mezi dyslektickou a intaktní 

skupinou jsou další dva testy zaměřené na sluchové vnímání – konkrétně na sluchovou 

diferenciaci a sluchovou analýzu. Je zajímavé, že u sluchové diferenciace lépe rozlišuje 

měření času, ale u sluchové analýzy naopak lépe rozlišuje měření HS. Test sluchové 

diferenciace je převzatý od Nováka, nicméně měření času v tomto testu autor v testové baterii 

zahrnutý nemá. Výsledky této výzkumné studie ukazují, že u druhostupňových dětí to může 

být pro diagnostiku dyslexie přínosné. 

Dále se výsledky mezi intaktní a dyslektickou skupinou signifikantně liší u testu 

zaměřeného na zrakové vnímání. Dyslektiky rozlišuje celkový hrubý skór, tedy celkový počet 

řešených slov, dále počet slov řešených správně a také celkový počet chyb. 

Nejméně mezi intaktní a dyslektickou skupinou rozlišuje test rychlého jmenování, 

měřeno časem.  

Pro názorný přehled rozdílů mezi oběma skupinami dále prezentuji průměry 

a směrodatné odchylky u vybraných testů, jednak v přehledové tabulce (viz Tabulka 9) 
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a jednak v tzv. krabicových grafech, ve kterých je dobře viditelné rozložení výsledků v daném 

testu a také odlehlé hodnoty (označené kroužkem nebo hvězdičkou). U některých vybraných 

tesů jsou pomocí grafu dále ukázány skóry pro tři skupiny – skupinu intaktní, skupinu 

tvořenou žáky ZŠ U Boroviček a dyslektickou skupinu bez žáků ZŠ U Boroviček. Více 

informací o zařazení žáků ze ZŠ U Boroviček do výzkumného souboru je popsáno v kapitole 

Výběr respondentů. 

Zde pro představu uvádím grafy pro vybrané dva testy – fonologické manipulace 

(celkový dosažený HS), protože nejvíc diferencuje mezi dyslektickou a intaktní skupinou, 

a rychlého jmenování (dosažený čas), protože obsahuje zajímavé informace. V Graf 9 

a v Graf 10 můžeme názorně vidět, že mezi výsledky u skupiny dyslektiků bez zařazení ZŠ U 

Boroviček a u skupiny dyslektiků ze ZŠ Boroviček existují rozdíly – výsledky žáků ZŠ 

U Boroviček jsou horší (ve smyslu nižšího HS a vyššího času), a tyto rozdíly mohou být 

menší (u testu fonologické manipulace) či větší (u testu rychlého jmenování). Na druhou 

stranu je žáků ve skupině ze ZŠ U Boroviček méně než ve skupině dyslektiků bez zařazení ZŠ 

U Boroviček a vidíme tedy, že při sloučení obou skupin se výsledek celé dyslektické skupiny 

příliš nezmění (v grafech porovnání skupin dyslexie a „dyslexie“). Ostatní krabicové grafy 

jsou připojeny v Příloze 5. 
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Graf 9: Celkové hrubé skóry v testu fonologické manipulace – pro skupinu dyslexie, intaktní a 

pro skupinu „dyslexie“ (bez ZŠ U Boroviček), intaktní a ZŠ U Boroviček 

 

Graf 10: Celkový čas v testu rychlého jmenování – pro skupinu dyslexie, intaktní a pro 

skupinu „dyslexie“ (bez ZŠ U Boroviček), intaktní a ZŠ U Boroviček 
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Výsledky ve vztahu k průměrům budou dále komentovány v rámci standardizace 

a norem pro vybrané testy. 

Tabulka 9: Průměry a směrodatné odchylky u jednotlivých testů podle skupiny 

dyslektici – intaktní (1 = intaktní skupina, 2 = dyslektická skupina, N = počet respondentů; 

testy jsou řazeny podle zařazení do testové baterie) 

Test/proměnná  Dyslexie N Průměr 
Směrod. 
odchylka 

Výběrová 
chyba 

průměru 

Zrak. vnímání HS-celkem 1 94 182,3 44,4 4,6 

2 61 159,9 42,0 5,4 

Zrak. vnímání CHYBA-A 1 94 1,1 1,7 0,2 

2 61 1,9 2,5 0,3 

Zrak. vnímání CHYBA-B 1 94 0,9 1,2 0,1 

2 61 1,5 2,4 0,3 

Zrak. vnímání CHYBA-celkem 1 94 2,0 2,2 0,2 

2 61 3,4 3,3 0,4 

Zrak. vnímání HS-OK 1 94 180,3 44,0 4,5 

2 61 156,5 41,8 5,4 

Fonol. manipulace 1. série HS 1 94 8,7 1,5 0,2 

2 61 7,9 1,7 0,2 

Fonol. manipulace 2. série HS 1 94 8,1 1,9 0,2 

2 61 6,3 2,3 0,3 

Fonol. manipulace 3. série HS 1 94 9,4 1,0 0,1 

2 61 8,3 1,8 0,2 

Fonol. manipulace 4. série HS 1 94 7,9 1,5 0,2 

2 61 5,9 2,1 0,3 

Fonol. manipulace 1. série ČAS 1 94 19,8 6,3 0,7 

2 61 25,2 16,4 2,1 

Fonol. manipulace 2. série ČAS 1 94 25,1 8,4 0,9 

2 61 32,3 11,3 1,5 

Fonol. manipulace 3. série ČAS 1 94 16,2 4,8 0,5 

2 61 21,0 7,6 1,0 

Fonol. manipulace 4. série ČAS 1 94 25,4 6,7 0,7 

2 61 34,1 12,4 1,6 

Fonol. manipulace celkem HS 1 94 34,0 4,0 0,4 

2 61 28,4 6,3 0,8 

Fonol. manipulace celkem ČAS 1 94 86,4 20,0 2,1 

2 61 112,5 36,3 4,6 

Sluch. diferenciace Novák HS 1 94 30,4 4,6 0,5 

2 61 27,9 5,7 0,7 

Sluch. diferenciace Novák ČAS 1 94 53,0 13,4 1,4 

2 61 64,5 22,9 2,9 
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Test/proměnná  Dyslexie N Průměr 
Směrod. 
odchylka 

Výběrová 
chyba 

průměru 

Sluch. analýza HS 1 94 15,2 3,2 0,3 

2 61 13,0 4,0 0,5 

Sluch. analýza ČAS 1 94 73,0 24,2 2,5 

2 61 82,5 23,8 3,1 

Rychlé jmenování ČAS 1 94 48,5 9,9 1,0 

2 61 52,5 10,5 1,3 

Rychlé jmenování CHYBA 1 94 0,2 0,5 0,0 

2 61 0,4 0,7 0,1 

Souvislost mezi jednotlivými testy a mezi skutečně diagnostikovanou dyslexií 

(zjištěno na základě informací poskytnutých od speciálních pedagogů a psychologů ve 

školách, kde probíhal výzkum) nám poskytuje také informaci o validitě jednotlivých testů. 

Jedná se o tzv. kritériovou validitu (Ferjenčík, 2000), kdy výsledky našeho testu porovnáváme 

s kritériem dyslektici – intaktní skupina, zjištěno na základě informací od „expertů“. 

Porovnání je vyjádřeno právě hodnotami bodově biseriálních korelačních koeficientů 

prezentovaných v Tabulka 8. Přestože se výsledky mezi intaktní a dyslektickou skupinou liší, 

hodnoty korelačních koeficientů u jednotlivých testů nejsou příliš vysoké (nejvyšší u testu 

fonologické manipulace HS, ve 4. sérii, r = -0,487, p = 0,001). Pro dosažení vyšší validity je 

potřeba uvažovat více testů dohromady, což je dále popsáno v kapitole Predikční model. 

4.1.2 Analýza validity vybraných testů vzhledem ke standardizovaným testům 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky vybraných zkoušek ve vztahu k již 

používaným, standardizovaným testům. Srovnání mezi těmito vybranými testy se vztahuje 

k výzkumným hypotézám H9, H10 a H11 (celý popis následuje). Pro ověření hypotéz je 

použit Pearsonův korelační koeficient (oboustranný test). Jsou zde představeny a vysvětleny 

dosažené výsledky. Na závěr je opět uvedena poznámka, jak mohou být tyto údaje využity 

pro zjištění validity vybraných testů.  

Co se týče výzkumné hypotézy H9 byla mezi těmito testy prokázána korelace (viz 

Tabulka 10), a to následovně: u výsledků hrubého skóru (celkového počtu řešených položek), 

r = 0,579 na hladině významnosti α = 0,001 a u výsledků správně řešených položek, r = 0,554 

na hladině významnosti α = 0,001. U celkového počtu chyb byla naměřena korelace, ale 

vzájemný vztah není příliš velký, r = 0,172 na hladině významnosti α = 0,05. Na základě 

uvedených výsledků zamítáme nulovou hypotézu H90 a přijímáme alternativní hypotézu 
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H9 – výsledky ve zkoušce zrakového vnímání a subtestu „Hledání symbolů“ 

z Wechslerovy inteligenční škály pro děti jsou na sobě závislé. 

Tabulka 10: Validita – korelace mezi jednotlivými subtesty zaměřenými na zrakové 

vnímání 

 
ZR HS ZR CH  ZR OK 

W-hs HS Pearson Correlation ,579 -,030 ,583 

Sig. (2-tailed) ,000 ,707 ,000 

W-hs CH Pearson Correlation ,138 ,172 ,127 

Sig. (2-tailed) ,088 ,033 ,114 

W-hs OK Pearson Correlation ,548 -,075 ,554 

Sig. (2-tailed) ,000 ,356 ,000 

Hodnoty uvedené v Tabulka 11 jsou podkladem pro vyjádření k výzkumným 

hypotézám H10 a H11. Jak je vidět, byla prokázána korelace dosaženého HS v subtestu 

sluchové diferenciace od Nováka s dosaženým HS v testu fonologické manipulace, r = 0,535 

na hladině významnosti α = 0,001, a s dosaženým časem v testu fonologické manipulace, r = 

-0,453 na hladině významnosti α = 0,001. Můžeme tedy zamítnout nulovou hypotézu H100 

a přijmout hypotézu H10 – výsledky ve zkoušce fonologické manipulace a sluchové 

diferenciace od Nováka jsou sobě signifikantně závislé. Výsledek v subtestu sluchové 

diferenciace od Nováka, dosažený HS, dále koreluje s dosaženým HS v testu sluchové 

analýzy, r = 0,352 na hladině významnosti α = 0,001 a také s dosaženým časem v testu 

sluchové analýzy, r = -0,246 na hladině významnosti α = 0,01. Je tedy možné zamítnout 

nulovou hypotézu H110 a přijmout výzkumnou hypotézu H11 – výsledky ve zkoušce 

sluchové analýzy a sluchové diferenciace od Nováka jsou na sobě signifikantně závislé. 

Tabulka 11: Validita – korelace mezi jednotlivými subtesty zaměřenými na fonologické 

uvědomění 

  FMan HS FMan Čas SlAnal HS  
SlAnal 

Čas 

Novák HS Pearson Correlation ,535 -,453 ,352 -,246 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 

Předchozí kapitola popisuje validitu jednotlivých testů ve vztahu ke skutečnosti, že 

respondenti dyslexii mají, zjištěnou na základě informací od speciálního pedagoga nebo 

školního psychologa na dané škole. V této kapitole je popsána tzv. konstruktová konvergentní 

validita (Ferjenčík, 2001), kdy předpokládám, že některé testy měří určitý konstrukt a použiji 

tzv. „zlatý standard“ (Hendl, 2006), tedy již existující, osvědčený test, který tento konstrukt, 
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resp. určitou složku dyslexie měří. V mém případě se konkrétně jedná o zrakové vnímání 

a fonologické uvědomění. Pro zjištění validity je použit Pearsonův korelační koeficient. 

Pro validizaci testu zaměřeného na zrakové vnímání byl použit subtest Hledání 

symbolů z Wechslerovy inteligenční škály pro děti (viz Tabulka 10). Tyto testy s uvedenými 

způsoby hodnocení můžeme na základě prezentovaných dat považovat za validní. Pro 

validizaci testů zaměřených na fonologické uvědomění byl použit subtest sluchové 

diferenciace od Nováka. Vzhledem k tomu, že v Novákovi se operuje pouze s hrubým skórem 

(a ne s časem), byl do validizační studie zahrnut pouze subtest s měřeným hrubým skórem. 

V rámci mých nově vytvořených metod fonologické uvědomění mapují dva testy – test 

fonologické manipulace a test sluchové analýzy. V tomto případě mě zajímal nejen HS, ale 

i čas. Na základě hodnot uvedených v Tabulka 11 můžeme za validní z hlediska porovnání 

s již existujícím testem považovat test fonologické manipulace – měřený jednak celkovým HS 

a jednak celkovým časem. 

4.2 Vzájemné vazby mezi jednotlivými testy 

V této kapitole jsou ověřovány výzkumné hypotézy H5 až H8 (celý popis následuje), 

tedy hypotézy zaměřené na závislosti, resp. vztahy mezi jednotlivými testy. Na následujících 

řádcích popisuji a analyzuji data potřebná pro potvrzení nebo vyvrácení výzkumných hypotéz 

a následně činím patřičný závěr. Pro informační hodnotu jsou zde uvedeny korelace i mezi 

Novákovým test sluchové diferenciace, které již byly částečně popsány v předcházející 

kapitole. Kompletní interkorelační matice mezi všemi testy je obsažena v Příloze VI44. Měří 

stupeň podobnosti jednotlivých testových skórů. V textu pro přehlednost uvádím pouze 

zkrácené tabulky s vybranými testy. Pro zjištění korelací byl použit Pearsonův korelační 

koeficient. 

Tabulka 12: Korelace – Testy zaměřené na fonologické uvědomění 

  FMan HS FMan Čas Novák HS Novák Čas 

SlAnal HS Pearson Correlation ,409 -,261 ,352 -,333 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 

SlAnal Čas Pearson Correlation -,200 ,287 -,246 ,358 

Sig. (2-tailed) ,012 ,000 ,002 ,000 

Novák HS Pearson Correlation ,535 -,453 1 -,574 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 

Novák Čas Pearson Correlation -,514 ,620 -,574 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   
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 Z hodnot uvedených v Tabulka 12 vyplývá, že mezi použitými testy zaměřenými na 

fonologické uvědomění existuje signifikantní závislost. Vzhledem k tomu zde popíši pouze 

některé významné, výrazné nebo zajímavé vztahy.  

Nejvyšší míru závislosti (mezi uvedenými testy) vykazují skóry vyjádřené časem u 

testu fonologické manipulace a skóry vyjádřené časem u testu sluchové diferenciace od 

Nováka, r = 0,620 na hladině významnosti α = 0,001. I když Novák ve své testové baterii 

nepočítal s měřením času, je vidět, že tato proměnná s jednotlivými testy vysoce koreluje. Na 

základě prezentovaných výsledků zamítáme nulovou hypotézu H70 a přijímáme hypotézu 

H7 – výsledky ve zkoušce fonologické manipulace a sluchové diferenciace od Nováka 

jsou na sobě signifikantně závislé. 

Z uvedených tří testů – fonologické manipulace, sluchové diferenciace a sluchové 

analýzy (pro každý test jsou dvě „škály“ – hodnoty vyjadřující dosažené HS a hodnoty 

vyjadřující naměřený čas) mezi sebou nejvíce korelují test fonologické manipulace a test 

sluchové diferenciace od Nováka – kromě již uvedené korelace mezi hodnotami času je 

signifikantní a poměrně vysoká i závislost mezi hodnotami hrubých skórů u těchto dvou testů, 

r = 0,535 na hladině významnosti α = 0,001. Vyšší míru vzájemné závislosti můžeme dále 

najít mezi testem fonologické manipulace a sluchové analýzy, oba měřeny HS, r = 0,409 na 

hladině významnosti α = 0,001. Korelace časů u těchto dvou testů je nižší, r = 0,287 na 

hladině významnosti α = 0,001. Tato zjištění nám dovolují zamítnout nulovou hypotézu H60 

a přijmout alternativní hypotézu H6 – výsledky ve zkoušce fonologické manipulace 

a sluchové analýzy jsou na sobě signifikantně závislé. 

Hodnoty v Tabulka 12 dále ukazují, že spolu korelují i test sluchové diferenciace od 

Nováka (měřeno časem) a test sluchové analýzy (měřeno časem), r = 0,358 na hladině 

významnosti α = 0,001. Můžeme tedy zamítnout nulovou hypotézu H80 a přijímáme 

výzkumnou hypotézu H8 – výsledky ve zkoušce sluchové analýzy a sluchové diferenciace 

od Nováka jsou na sobě signifikantně závislé. 

Tabulka 13: Korelace – Test rychlého jmenování a fonologické manipulace 

 
FMan HS FMan Čas 

RJ Čas Pearson Correlation -,434 ,430 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

Jak ukazuje Tabulka 13, mezi testem rychlého jmenování (měřený čas) a testem 

fonologické manipulace existuje signifikantní závislost. U „škály“ s hodnotami vyjádřenými 

dosaženým HS se jedná o zápornou závislost, r = -0,434 na hladině významnosti α = 0,001. 
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U „škály“ času je závislost téměř stejná, jenom samozřejmě opačná, r = 0,430 na hladině 

významnosti α = 0,001. S ohledem na uvedené výsledky zamítáme nulovou hypotézu H50 

a přijímáme hypotézu H5 – výsledky ve zkoušce fonologické manipulace a rychlého 

jmenování jsou na sobě signifikantně závislé. 

Na závěr jsou v Tabulka 14 ukázány korelace mezi jedním vybraným subtestem 

zrakového vnímání – počet slov řešených správně s ostatními použitými testy. Na základě 

těchto hodnot a informací uvedených v této kapitole následuje krátké celkové shrnutí ohledně 

interkorelací mezi jednotlivými testy. 

Tabulka 14: Korelace – Test zrakového vnímání s jednotlivými subtesty 

 
FMan HS FMan Čas SlAnal HS 

SlAnal 
Čas 

RJ Čas Novák HS 
Novák 

Čas 

ZR 
OK 

Pearson 
Correlation 

,516 -,499 ,147 -,053 -,479 ,262 -,303 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,068 ,511 ,000 ,001 ,000 

Shrnutí:
10

 

- Test zrakového vnímání – řešeno správně nejvíce koreluje s testem fonologické 

manipulace – celkový HS (r = 0,516; p = 0,001), s testem fonologické manipulace – 

celkový čas (r = -0,499; p = 0,001) a s testem rychlého jmenování (r = -0,479; 

p = 0,001). 

- Test fonologické manipulace – celkový HS ve všech čtyřech sériích koreluje 

významně a výrazně téměř se všemi testy: s testem sluchové diferenciace od Nováka – 

HS (r = 0,535; p = 0,001), s testem zrakového vnímání – řešeno správně (r = 0,516; 

p = 0,001), s testem sluchové diferenciace od Nováka – čas (r = -0,514; p = 0,001), 

s testem rychlého jmenování – čas (r = -0,434; p = 0,001) a s testem sluchové analýzy 

– HS (r = 0,409; p = 0,001). 

- Test fonologické manipulace – celkový čas ve všech čtyřech sériích nejvíce koreluje 

s testem sluchové diferenciace od Nováka – čas (r = 0,620; p = 0,001), s testem 

zrakového vnímání – řešeno správně (r = -0,499; p = 0,001), s testem sluchové 

diferenciace od Nováka – HS (r = -0,453; p = 0,001) a s testem rychlého jmenování – 

čas (r = 0,430; p = 0,001). 

- Test sluchové analýzy – HS nejvíce koreluje s testem fonologické manipulace – 

celkový HS (r = 0,409; p = 0,001) a s testem sluchové diferenciace od Nováka – HS 

(r = 0,352; p = 0,001). 

                                                 
10

 Pozn.: Nejsou zde uvedeny korelace v rámci jednoho testu, např. mezi testem fonologické manipulace – HS 

a testem fonologické manipulace – čas. 
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- Test sluchové analýzy – čas nejvíce koreluje s testem sluchové diferenciace od 

Nováka – čas (r = 0,358; p = 0,001) a s testem fonologické manipulace – celkový čas 

(r = 0,287; p = 0,001). 

- Test rychlého jmenování – čas nejvíce koreluje s testem zrakového vnímání – řešeno 

správně (r = -0,479; p = 0,001), s testem fonologické manipulace – celkový HS 

(r = -0,434; p = 0,001), s testem fonologické manipulace – celkový čas (r = 0,430; 

p = 0,001), s testem sluchové diferenciace od Nováka – čas (r = 0,424; p = 0,001) 

a s testem sluchové diferenciace od Nováka – HS (r = -0,354; p = 0,001). 

Uvedený přehled především demonstruje, že téměř všechny jednotlivé proměnné spolu 

více či méně souvisejí. Lze předpokládat, že u dyslektiků se budou manifestovat problémy ve 

více oblastech (v tomto případě ve zrakovém vnímání, sluchovém vnímání či specializovaněji 

fonologickém uvědomění a v rychlém jmenování). Toto shrnutí ukazuje, že s nejvíce testy 

(což může být do jisté míry zavádějící, vzhledem k tomu, že bylo použito nejvíce testů 

zaměřených na fonologické uvědomění), ale především nejsilněji koreluje test fonologické 

manipulace (ještě více měřeno pomocí HS než časem). Ukázalo se, že jeho výsledky souvisejí 

s výsledky v testech nejen sluchového vnímání, ale i zrakového vnímání a také rychlého 

jmenování. Zajímavé jsou výsledky testu rychlého jmenování, které zjevně velmi souvisejí 

s výkonem v ostatních testech sluchového i zrakového vnímání. Naopak testy sluchové 

analýzy souvisejí s ostatními testy zaměřenými na sluchové vnímání, ale již mnohem méně 

(dokonce nesignifikantně) souvisejí s testem zrakového vnímání a rychlého jmenování. 

4.3 Reliabilita 

Součástí standardizace testů bývá reliabilita testu (spolehlivost, konzistence výsledků 

měření), a proto ji zde také zařazuji, přestože se nedotýká žádné z výzkumných hypotéz. 

Existují různé způsoby, jak realibilitu zjistit. Mezi nejčastější patří test-retest reliabilita, 

která určuje shodu opakovaných měření v určitém časovém intervalu, dále reliabilita 

paralelních forem, která ukazuje shodu měření ekvivalentních testů (existují dvě verze), 

split-half reliabilita, která měří konzistenci mezi polovinami jednoho testu, a dále reliabilita 

jako vnitřní konzistence, která je nejčastěji udávaná koeficientem Cronbachovo alfa (Hendl, 

2006). 

Z důvodů časové náročnosti jednak pro administrátory, ale především pro žáky, pro 

které byla účast na testování vyrušením a zameškáním části vyučovací hodiny, by bylo příliš 

náročné realizovat opakované měření a použít test-retest reliabilitu. Vzhledem k zamýšlené 
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velikosti výzkumného souboru a také z organizačních důvodů, kdy zadavatelé předem 

nevěděli, zda se jedná o probanda v intaktní nebo v dyslektické skupině, nebylo možné 

administrovat dvě různé formy jednotlivých subtestů a uplatnit pak reliabilitu paralelních 

forem. Co se týče split-half reliability a realiability jako vnitřní konzistence, není možné tyto 

metody uplatnit ve výkonových testech s omezeným časem a jediným celkovým skórem. 

U fonologické manipulace a sluchové analýzy je pak málo položek a navíc u sluchové 

analýzy se jednotlivé položky liší z hlediska náročnosti. 

Rozhodla jsem se zde prezentovat alespoň reliabilitu vyjádřenou koeficientem vnitřní 

konzistence, Cronbachovo alfa, mezi jednotlivými subtesty/sériemi fonologické manipulace. 

Jedná se o čtyři série, rozdělené podle toho, kterou hlásku ve slově mají probandi vynechávat. 

Koeficient vnitřní konzistence je uveden zvlášť pro hrubé skóry a zvlášť pro čas. Jak je 

ukázáno v rámci analýzy validity, jednotlivé subtesty/série jsou nicméně různě náročné, což 

může výsledek ovlivnit. 

Vnitřní konzistence (Cronbachovo alfa) pro 4 subtesty fonologické manipulace (HS) je 

0,78 s 95% intervalem spolehlivosti: dolní hranice 0,71 a horní hranice 0,83. Vnitřní 

konzistence (Cronbachovo alfa) pro 4 subtesty fonologické manipulace (čas) je 0,77 s 95% 

intervalem spolehlivosti: dolní hranice 0,70 a horní hranice 0,82. Oba koeficienty jsou větší 

než 0,7. Můžeme tedy subtest fonologické manipulace skládající se ze čtyř sérií považovat za 

reliabilní. 

4.4 Standardizace 

V této kapitole je popsán výběr testů pro praktickou predikci dyslexie, tedy pro 

diagnostiku dyslexie. Dále jsou uvedeny normy pro některé vybrané relevantní testy. 

4.4.1 Predikční model 

V  kapitole zaměřené na analýzu validity jsem uvedla tabulku s přehledem hodnot 

bodově biseriálního koeficientu korelace, který umožňuje porovnat a seřadit jednotlivé testy 

na základě diskriminační síly vzhledem ke skupině – dyslexie / intaktní. Výsledky ukázaly, že 

u téměř všech testů existuje korelace, která je různě silná. Na základě těchto informací 

můžeme říct, že je užitečné dané testy využít pro možnost prakticky predikovat diagnózu 

dyslexie, dyslexii diagnostikovat. 

Do predikčního modelu nicméně není možné zahrnout všechny testy. Vzhledem 

k tomu, že (jak bylo ukázáno v předchozí kapitole o korelacích mezi jednotlivými testy) testy 

korelují i mezi sebou a měří tedy něco podobného, je potřeba určit rozumný kompromis mezi 
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formálními statistickými výsledky a ekonomickou racionalitou. I kdybych použila všechny 

testy, nezvýším tím informační přínos, protože některé proměnné či charakteristiky měří 

podobnou věc (například test zrakové vnímání HS a řešeno správně). Do predikčního modelu 

tedy nezahrnuji ty testy, které málo rozlišují mezi dyslektiky a intaktní skupinou a/nebo ty, 

jejichž informační hodnota je již obsažena v jiných informacích, resp. testech. Na základě 

těchto úvah jsem do predikčního modelu uvažovala tyto vybrané proměnné (přehledně viz 

Tabulka 15): test fonologické manipulace (celkový HS), test fonologické manipulace 

(celkový čas), test sluchové analýzy (HS), test zrakového vnímání (řešeno správně), test 

zrakového vnímání (chyby celkem) a test rychlého jmenování (čas). Zvažovala jsem, jestli do 

predikčního modelu zahrnout také subtest z původní diagnostické baterie od Nováka, 

vzhledem k tomu, že se nejedná o „moje vlastní testy“. Konkrétně jde o test sluchové 

diferenciace (čas, který ale v Novákovi měřen není) a test sluchové diferenciace (HS). 

Rozhodnutí jsem udělala na základě ověřování predikčního modelu, které je popsáno hned 

v následujících odstavcích. 

Tabulka 15: Korelace testových skórů s alternativním znakem dyslektici – intaktní 

skupina prezentované vzhledem k možnosti zařazení do predikčního modelu 

(r reprezentuje bodově biseriální korelační koeficient, p-hodnoty jsou popsány zvlášť pro 

jednostranný a dvoustranný test, přerušovaná čára určuje hranici p = 0,01 a plná tlustá čára 

určuje hranici p = 0,05, modrou barvou jsou označeny ty proměnné, které představují již 

používané testy) 

Test/proměnná 
Zařazení do 

predikčního 

modelu 
r 

p-hodnota 
(jednostranný) 

p-hodnota 
(dvoustranný) 

Fonol. manipulace 4. série HS  -,486 ,000 ,000 

Fonol. manipulace celkem HS ANO -,475 ,000 ,000 

Fonol. manipulace celkem ČAS ANO ,422 ,000 ,000 

Fonol. manipulace 4. série ČAS  ,416 ,000 ,000 

Fonol. manipulace 2. série HS  -,382 ,000 ,000 

Fonol. manipulace 3. série ČAS  ,362 ,000 ,000 

Fonol. manipulace 3. série HS  -,349 ,000 ,000 

Fonol. manipulace 2. série ČAS  ,341 ,000 ,000 

Sluch. diferenciace Novák ČAS ANO/NE ,305 ,000 ,000 

Sluch. analýza HS ANO -,297 ,000 ,000 

Zrak. vnímání HS-OK ANO -,261 ,001 ,001 

Zrak. vnímání HS-celkem  -,245 ,001 ,002 

Zrak. vnímání CHYBA-celkem ANO ,243 ,001 ,002 

Fonol. manipulace 1. série HS  -,241 ,001 ,002 

Sluch. diferenciace Novák HS ANO/NE -,238 ,001 ,003 

Fonol. manipulace 1. série ČAS  ,227 ,002 ,005 

Sluch. analýza ČAS  ,191 ,009 ,017 
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Test/proměnná 
Zařazení do 

predikčního 

modelu 
r 

p-hodnota 
(jednostranný) 

p-hodnota 
(dvoustranný) 

Rychlé jmenování ČAS ANO ,189 ,009 ,018 

W-Hledání symbolů HS-OK  -,189 ,009 ,019 

Zrak. vnímání CHYBA-A  ,183 ,011 ,023 

W-Hledání symbolů HS  -,179 ,013 ,026 

Zrak. vnímání CHYBA-B  ,159 ,024 ,048 

Rychlé jmenování CHYBA  ,147 ,034 ,069 

W-Hledání symbolů CHYBA  ,034 ,339 ,679 

 

 Pro ověření predikčního modelu byla použita logistická regrese a lineární 

diskriminační analýza. Výsledky predikční modelu logistické regrese jsou prezentovány 

v Tabulka 16. Pokud bychom kromě výše uvedených šesti testů (označené v Tabulka 15 

slovem ANO) do predikčního modelu zařadili i subtest sluchové diferenciace od Nováka (HS 

a čas), bylo by procento správně určených „případů“ ve vztahu ke kritériu dyslektici – intaktní 

skupina 78,1 %. Bez zahrnutí Novákova subtestu bychom získali jen o málo nižší číslo, 

77,4 %. Zahrnutí subtestu sluchové diferenciace od Nováka tedy procento správně určených 

„případů“ ve vztahu ke kritériu dyslektici – intaktní skupina příliš nezvýší. Důvodem je to, že 

jednotlivé testy jsou na sobě vzájemně závislé a že už do predikčního modelu byly zahrnuty 

jiné testy měřící fonologické uvědomění. Na základě těchto informací jsem se rozhodla do 

predikčního modelu subtesty sluchové diferenciace od Nováka nezahrnout. 

Tabulka 16: Predikční model logistické regrese (1 = intaktní skupina, 2 = dyslektická 

skupina) 

 Pozorované/skutečné Predikované 

 Dyslexie 

Procenta shody  1 2 

Predikční model včetně subtestu od Nováka 

 Dyslexie 1 82 12 87,2 

2 22 39 63,9 

Celkové procento shody   78,1 

Predikční model bez subtestu od Nováka 

 Dyslexie 1 82 12 87,2 

2 23 38 62,3 

Celkové procento shody   77,4 

a. Dělící hodnota je P = 0,5 

 Použitý predikční model logistické regrese dokáže správně predikovat 77,4 %, resp. 

120 „případů“, konkrétně správně predikuje 82 intaktních respondentů jako intaktních 
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(87,2 %) a 38 dyslektických respondentů jako dyslektických (62,3 %). Ve 23 případech 

respondenty špatně predikuje jako intaktní, přestože patří do dyslektické skupiny (37,7 % 

špatně predikovaných respondentů v rámci dyslektické skupiny). Ve 12 případech 

respondenty špatně predikuje jako dyslektické, přestože patří do intaktní skupiny (12,7 % 

špatně predikovaných respondentů v rámci intaktní skupiny). Predikční model tedy lépe 

predikuje respondenty v intaktní než v dyslektické skupině. 

Predikční model můžeme popsat z hlediska senzitivity a specifity. Senzitivita, tj. míra 

vyjadřující, jak velká část z těch, kteří danou diagnózu dyslexie mají, byla správně 

diagnosticky rozpoznána, je v tomto případě rovna 0,62. Specifita, tj. míra vyjadřující, jak 

velká část z těch, kteří danou diagnózu dyslexie nemají, byla správně diagnosticky 

rozpoznána, je v tomto případě rovna 0,87. Při použití tohoto modelu tedy bude větší specifita 

než senzitivita a je tedy více pravděpodobné, že žáka s dyslexií označíme jako intaktního než 

že intaktního žáka označíme jako dyslektického. 

Predikční model lineární diskriminační analýzy došel k velmi podobným výsledkům 

(viz Tabulka 17). Při zahrnutí subtestů sluchové diferenciace od Nováka (HS a čas) je 

procento shody 78,7 %. Pokud tyto subtesty do modelu zahrnuty nejsou, dojdeme ke stejným 

výsledkům jako v rámci predikčního modelu logistické regrese, 77, 4 % shody. 

Tabulka 17: Predikční model lineární diskriminační analýzy (1 = intaktní skupina, 2 = 

dyslektická skupina) 

  Dyslexie Predikované zařazení do skupiny 

Celkem   1 2 

Predikční model včetně subtestu od Nováka 

Původní Počet 
dimension2 

1 84 10 94 

2 23 38 61 

% 
dimension2 

1 89,4 10,6 100,0 

2 37,7 62,3 100,0 

a. 78,7% případů správně určeno. 

Predikční model bez subtestu od Nováka 

Původní Počet 
dimension2 

1 82 12 94 

2 23 38 61 

% 
dimension2 

1 87,2 12,8 100,0 

2 37,7 62,3 100,0 

a. 77,4% případů správně určeno. 

 

Jak lineární diskriminační analýza, tak logistická regrese poskytují rozhodovací funkci 

a je potřeba je dále opakovaně evaluovat na větším souboru. 
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4.4.2 Normy pro vybrané testy 

U vybraných proměnných, které byly zařazeny do predikčního modelu, byly 

vytvořeny normy – zvlášť pro dyslektickou a pro intaktní populaci. Pro vytvoření norem byly 

použity výsledky celého výzkumného souboru popsaného výše, tedy 155 respondentů, z toho 

je 94 zařazeno v intaktní skupině a 61 respondentů v dyslektické skupině. Byla použita 

McCallova plošná transformace (viz Příloha 6), získané Z-skóry byly následně převedeny na 

steny (střední hodnota 5,5, směrodatná odchylka 2). Jednotlivé údaje jsou uvedeny 

v tabulkách. Kromě hodnot stenů je při interpretaci užitečné mít na vědomí hodnoty průměrů 

dosažených skórů v jednotlivých testech pro každou skupinu (viz Tabulka 9).  

Tabulka 18: Steny – Test zrakového vnímání – řešeno správně 

Steny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dyslexie 0 – 72 73 – 88 89 – 121 122 – 140 141 – 157 158 – 176 177 – 200 201 – 217 218 – 241 242 - 

Intaktní 0 - 87 88 – 115 116 – 141 142 – 162 163 – 181 182 – 198 199 – 216 217 – 264  265 – 280 281 - 

 V testu zrakového vnímání, kde je možné dosáhnout hrubého skóru správně řešených 

slov 1 – 330 bodů, je průměrný hrubý skór správně řešených slov u intaktní skupiny 180 bodů 

a u dyslektické skupiny je nižší, 156 bodů. Tabulka 18 uvádí ve sloupcích transformované 

skóry – počet správných řešení pro obě skupiny probandů pro steny 1 až 10. Se stoupajícím 

skórem, čili se stoupající hodnotou stenu, se zvyšuje kvalita výkonu. „Sten 5“ dosahuje pro 

intaktní skupinu 163 – 181 bodů (řešeno správně).  Respondenti s dyslexií dosahují významně 

nižšího výkonu než intaktní skupina, 141 – 157 bodů (řešeno správně). Hodnoty v Tabulka 18 

dále ukazují, že dosažený skór rozlišuje mezi skupinou intaktní a dyslektickou poměrně 

vyrovnaně v jednotlivých hodnotách stenů.  

Tabulka 19: Steny – Test zrakového vnímání – chyby celkem 

Steny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dyslexie 12 - 9 – 11 7 – 8 5 – 6 3 – 4 2 1 0 
  

Intaktní 9 - 6 – 8  4 – 5 3 2 1 
 

 0 
  

 V testu zrakového vnímání je průměrný hrubý skór celkové chybovosti, resp. 

nesprávně řešených slov u intaktní skupiny 2,0 bodů a u dyslektické skupiny je vyšší, 3,4 

bodů. Tabulka 19 uvádí ve sloupcích transformované skóry – počet chyb, nesprávných řešení 

pro obě skupiny probandů pro steny 1 až 10. Se stoupající chybovostí se zhoršuje kvalita 

výkonu a pozice vůči skupině (nižší sten). „Sten 5“ dosahuje pro intaktní skupinu 2 body 

(počet chyb). Respondenti s dyslexií dosahují významně větší chybovosti než intaktní 

skupina, 3 – 4 body. Hodnoty v Tabulka 19 dále ukazují, že test zrakového vnímání – 
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chybovost rozlišuje mezi skupinou intaktní a dyslektickou až od počtu dvou chyb. Pokud 

respondent v testu chybu neudělá, neznamená to, že nemůže být diagnostikován jako 

dyslektik, ale je potřeba se podívat i na výsledky dalších testů, zejména na celkový počet 

řešených slov v tomto testu. 

Tabulka 20: Steny – Test fonologické manipulace – HS 

Steny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dyslexie 0 – 12 13 – 20 21 – 23 24 – 25 26 – 28 29 – 32 33 – 34 35 – 37 38 – 39 40 

Intaktní 0 – 24 25 – 26 27 – 30 31 – 32 33 – 34 35 – 36 37 – 38 
 

39 40 

 V testu fonologické manipulace, kde je možné dosáhnout hrubého skóru 0 – 40 bodů, 

je průměrný celkový dosažený hrubý skór u intaktní skupiny 34,0 bodů a u dyslektické 

skupiny je nižší, pouze 28,4 bodů. Tabulka 20 uvádí ve sloupcích transformované skóry – 

počet dosažených bodů pro obě skupiny probandů pro steny 1 až 10. Se stoupajícím skórem, 

čili se stoupající hodnotou stenu, se zvyšuje kvalita výkonu. „Sten 5“ dosahuje pro intaktní 

skupinu 33 – 34 bodů. Respondenti s dyslexií dosahují významně nižšího výkonu než intaktní 

skupina, pouze 26 – 28 bodů. Hodnoty v Tabulka 20 dále ukazují, že test fonologické 

manipulace – HS rozlišuje mezi skupinou intaktní a dyslektickou hlavně v nižších hodnotách 

HS, ve vyšších hodnotách již rozlišuje méně.  

Tabulka 21: Steny – Test fonologické manipulace – čas (v sekundách) 

Steny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dyslexie 202 – 171 – 201  140 – 170  121 – 139  108 – 120  95 – 107 82 – 94  67 – 81 52 – 66  0 – 51 

Intaktní 132 – 131 – 115 114 – 108 92 – 107  85 – 91  75 – 84  69 – 74  63 – 68  51 – 62 0 – 50 

V testu fonologické manipulace je průměrný celkový dosažený čas potřebný pro 

vyřešení daných úloh u intaktní skupiny 86 sekund a u dyslektické skupiny je vyšší, 

113 sekund. Tabulka 21 uvádí ve sloupcích transformované skóry – celkový dosažený čas 

v sekundách pro obě skupiny probandů pro steny 1 až 10. Se stoupajícím časem se zhoršuje 

pozice vůči skupině (nižší sten). „Sten 5“ dosahuje pro intaktní skupinu 85 – 91 sekund. 

Respondenti s dyslexií dosahují významně slabšího výkonu (vyššího času) než intaktní 

skupina, 108 – 120 sekund. Hodnoty v Tabulka 21 dále ukazují, že test fonologické 

manipulace – čas s prodlužující se dobou řešení lépe rozlišuje mezi skupinou intaktní 

a dyslektickou. 
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Tabulka 22: Steny – Test sluchové analýzy – HS 

Steny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dyslexie 0 – 4 5 – 6 7 8 – 11 12 – 13 14 – 15 16 – 17 18 19 
 

Intaktní 0 – 7 8 – 9 10 – 11 12 – 14 15 16 – 17 18 19 20 
 

V testu sluchové analýzy, kde je možné dosáhnout hrubého skóru 0 – 20 bodů, je 

průměrný dosažený hrubý skór u intaktní skupiny 15,2 bodů a u dyslektické skupiny je nižší, 

pouze 13,0 bodů. Tabulka 22 uvádí ve sloupcích transformované skóry – počet dosažených 

bodů pro obě skupiny probandů pro steny 1 až 10. Se stoupajícím skórem, čili se stoupající 

hodnotou stenu, se zvyšuje kvalita výkonu. „Sten 5“ dosahuje pro intaktní skupinu 15 bodů. 

Respondenti s dyslexií dosahují významně nižšího výkonu než intaktní skupina, 12 – 13 bodů. 

Hodnoty v Tabulka 22 dále ukazují, že dosažený skór rozlišuje mezi skupinou intaktní 

a dyslektickou poměrně vyrovnaně v jednotlivých hodnotách stenů. Zajímavé je, že 

maximálního skóru 20 bodů nedosahuje ani intaktní skupina na „stenu 10“. 

Tabulka 23: Steny – Test rychlého jmenování – čas (v sekundách) 

Steny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dyslexie 74 – 71 – 73  63 – 70 57 – 62 52 – 56 47 – 51 42 – 46 40 – 41 36 – 39 0 – 35 

Intaktní 68 – 64 – 67 58 – 63  52 – 57  47 – 51  44 – 46  41 – 43  37 – 40  33 – 36 0 – 32 

V testu rychlého jmenování je průměrný dosažený čas potřebný pro vyřešení daných 

úloh u intaktní skupiny 48,5 sekundy a u dyslektické skupiny je vyšší, 52,5 sekundy. Tabulka 

23 uvádí ve sloupcích transformované skóry – celkový dosažený čas v sekundách pro obě 

skupiny probandů pro steny 1 až 10. Se stoupajícím časem se zhoršuje pozice vůči skupině 

(nižší sten).  „Sten 5“ dosahuje pro intaktní skupinu 47 – 51 sekund. Respondenti s dyslexií 

dosahují významně slabšího výkonu (vyššího času) než intaktní skupina, 52 – 56 sekund. 

Hodnoty v Tabulka 23 dále ukazují, že dosažený skór rozlišuje mezi skupinou intaktní 

a dyslektickou poměrně vyrovnaně v jednotlivých hodnotách stenů. 

5. Diskuze 

Výzkumná studie je zaměřena na metody diagnostiky dyslexie na druhém stupni ZŠ, 

a proto bylo hlavním výzkumným předpokladem, že se výkon v jednotlivých zkouškách, resp. 

v měřených oblastech bude mezi dyslektickou a intaktní skupinou signifikantně lišit. V rámci 

analýzy výsledků (přehledně zpracováno v Tabulka 8) jsem došla k závěrům, že se výkon u 

všech nově vytvořených testů mezi dyslektiky a intaktní skupinou skutečně signifikantně liší 

(při použití jednostranného testování byl u všech testů zjištěn rozdíl na hladině významnosti 
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α alespoň 0,05). Při tvorbě testů jsem vycházela z metod, které se už používají – ačkoli je 

jejich současná podoba pro starší žáky příliš jednoduchá a dostatečně nerozlišuje (Novák, 

2002) nebo se jedná o materiál používaný pro reedukaci, ne diagnostiku (Bednářová, 2003, 

2005) nebo o metody zaměřené na jiné věkové skupiny (Cravolas & Volín, 2005; Cimlerová, 

Pokorná, Chalupová a kol., 2007) nebo používané v zahraničí, které nejsou adaptovány 

a standardizovány v našich podmínkách (Wolf & Denckla, 2005). Nicméně i zmíněné testy 

vycházejí z  teoretických základů, a proto si myslím, že není překvapením, že se hlavní 

výzkumný předpoklad a odpovídající výzkumné hypotézy (H1 až H4) potvrdily. To je 

výchozím krokem další analýzy a zpracování získaných dat. 

Mnohem zajímavější údaje poskytuje bodově biseriální korelační koeficient, který 

udává hodnotu korelace subtestových skórů s alternativním znakem dyslektici – intaktní 

skupina a který hlavně umožňuje seřadit jednotlivé subtesty dle diskriminační síly (vzhledem 

ke kritériu dyslektici – intaktní skupina). Výsledky ukázaly, že nejvíce mezi skupinami 

dokážou diferencovat testy fonologické manipulace, ať už jsou měřeny časem nebo HS. 

V teoretické části jsem popsala současné hlavní teorie dyslexie – fonologickou, 

magnocelulární a cerebelární, s tím že v poslední době převládá fonologická teorie (Hulme 

& Snowling, 2009; Ramus et. al, 2003; Snowling, 2000), vzhledem ke svému nespornému 

propojení s osvojováním čtení, s grafém-fonémovou korespondencí (Jošt, 2011). Do 

výzkumného souboru, do dyslektické skupiny byli zařazeni žáci, kterým byla pedagogicko-

psychologickou poradnou diagnostikována dyslexie, dysortografie a/nebo dysgrafie (mohlo se 

jednat i o kombinaci, často i kombinaci s dalšími poruchami, jako je ADHD apod.). To, že 

test fonologické manipulace dokáže dle výsledků nejlépe rozlišit mezi intaktní a dyslektickou 

skupinou, může být interpretováno tak, že mezi dětmi s různými dyslektickými obtížemi se 

obtíže ve fonologické manipulaci a potažmo i ve fonologickém uvědomění objevují nejčastěji 

nebo nejvážněji. Ke stejnému zjištění dospěl Ramus s kolegy (2003), když testovali šestnáct 

dyslektických a šestnáct kontrolních vysokoškolských studentů různými psychometrickými, 

fonologickými, sluchovými, zrakovými a cerebelárními testy. Následná analýza odhalila, že 

šestnáct probandů vykazovalo fonologický deficit, deset sluchový deficit, čtyři motorický 

deficit a dva vizuální magnocelulární deficit. Na druhou stranu, nejsilnější korelace 

fonologické manipulace s kritériem dyslektik – intaktní skupina také může znamenat, že se 

fonologický deficit vyskytuje u méně dětí, nicméně rozdíly jsou pak mnohem výraznější. 

U fonologické manipulace ještě zůstaneme a podíváme se na její korelace s ostatními 

testy. Testy fonologické manipulace, sluchové diferenciace a sluchové analýzy měří určitou 
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část fonologického uvědomění (např. Wagner, Torgesen & Rashotte, 1999), test rychlého 

jmenování z pohledu teorie fonologického deficitu s fonologickým uvědoměním taktéž silně 

souvisí, společně jsou součástí fonologických schopností (Hulme & Snowling, 2003). 

Výzkumné hypotézy H5, H6, H7 a H10 tedy očekávaly signifikantní závislost mezi zkouškou 

fonologické manipulace a vybranými subtesty, které jsou také zaměřeny na fonologické 

schopnosti. Všechny hypotézy byly potvrzeny (na hladině významnosti α 0,001) a navíc se 

ukázal i vztah mezi testem fonologické manipulace a zrakového vnímání. Toto zjištění opět 

nahrává myšlence, že fonologické dovednosti jsou komplexní konstrukt, který se promítá do 

více oblastí. 

Nejsilnější vztah se projevil mezi testem fonologické manipulace a sluchové 

diferenciace od Nováka. Fonologická manipulace a sluchová diferenciace jsou si blízké, ale 

fonologická manipulace je obtížnější. Z praxe se hovoří o tom, že děti, kterým je věnována 

nápravná péče, často s přibývajícím věkem dokážou trénovat a lépe zvládat sluchovou 

analýzu, syntézu a postupně také diferenciaci, přesto však fonologický deficit a další 

dyslektické obtíže přetrvávají (Zelinková, 2003). Tento trend se dá pozorovat i ve výsledcích 

výzkumné studie. Jednak sluchová analýza a diferenciace rozlišují mezi dyslektiky a intaktní 

skupinou oproti fonologické manipulaci méně a jednak u sluchové diferenciace je 

důležitějším ukazatelem čas, což podporuje názor, že s vyšším věkem je dítě schopné tyto 

úkoly řešit přesněji než dříve, nicméně bude stále potřebovat více času oproti intaktní 

skupině. Zajímavé je, že u sluchové analýzy je lepším prediktorem dyslexie HS než čas. 

Důvodem může být, že u sluchové analýzy hraje větší roli krátkodobá paměť a že i děti 

z intaktní skupiny mohou potřebovat na vyřešení více času, ale v celkovém pohledu jsou 

schopné úlohu řešit přesněji oproti dyslektické skupině. 

K tomuto tématu je potřeba ještě zmínit, že výsledky interkorelační matice ukázaly, že 

testy sluchové analýzy souvisejí s ostatními testy zaměřenými na fonologické uvědomění, 

resp. sluchové vnímání, ale již mnohem méně (dokonce nesignifikantně) souvisejí s testem 

zrakového vnímání a rychlého jmenování. Sluchová analýza je jen součástí fonologického 

uvědomění a jak jsem uvedla v předchozím odstavci, je možné, že je u dětí s dyslexií častěji 

a snadněji trénována, zlepšuje se, ale obtíže v dalších oblastech stále přetrvávají. 

U testu sluchové analýzy nicméně dále vnímám jako problematické použití slova 

„chřadzul“ jako podnětu v testu sluchové analýzy. Všimla jsem si, že v něm často chybovali 

i intaktní žáci. Pro další práci by bylo dobré tuto položku vyměnit nebo vypustit. Je možné 

hodnocení položky „vymazat“ i ze sebraných dat, nicméně její projev stejně zůstane zahrnut 

ve skóru času, který není možné „poměrně“ zkrátit. U testu sluchové analýzy je dále potřeba 
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zvážit, do jaké míry hraje roli sluchové vnímání a kdy už se více projevuje i paměť. Pro 

krátkodobou paměť se většinou uvažuje o magickém čísle 7 ± 2, které představuje počet 

prvků informací, které jsme schopni po určitou krátkou dobu v paměti uchovat (Baddeley, 

1999). Použitý test obsahoval až desetihlásková pseudoslova. Neúspěch v těchto položkách 

pak může souviset více s kapacitou krátkodobé paměti než se schopností sluchové analýzy. 

Uvedené komentáře mohou souviset s nejasnými výsledky testu sluchové analýzy. 

Vrátíme se nyní k testu fonologické manipulace, který dále koreluje s testem 

zrakového vnímání. O něco méně výrazný je pak vztah testu fonologické manipulace s testy 

sluchové analýzy a rychlého jmenování (konkrétní hodnoty viz kapitola Vzájemné vazby 

mezi jednotlivými testy). To je zajímavé zjištění, předpokládali jsme primárně vzájemnou 

silnější korelaci mezi testy zaměřenými na fonologické uvědomění. Protože korelace nám 

neurčuje kauzalitu vztahu dvou proměnných, vystává otázka, jak tato zjištění interpretovat. 

Na jednu stranu, jak už jsem řekla, poměrně silná korelace testu fonologické manipulace se 

všemi zahrnutými testy může opravdu ukazovat na komplexitu fonologických schopností 

a fonologického deficitu. Na druhou stranu u testu zrakového vnímání byla zjištěna poměrně 

vysoká korelace i s testem rychlého jmenování, což do jisté míry podporuje magnocelulární 

teorii a myšlenky některých výzkumníků, že podobný proces, jaký probíhá ve zrakovém 

vnímání, se může vyskytovat i ve zpracování sluchové informace a v dalších oblastech (např. 

Stein & Talcott, 1999; Stein & Walsh, 1997). 

Co se týče testu rychlého jmenování, zahraniční výzkumy a studie přinášejí robustní 

důkazy, že tento test diferencuje mezi dyslektiky a intaktní skupinou (Denckla & Rudel, 

1975; Nicolson & Fawcett, 1995; Norton & Wolf, 2012; Wagner, Torgesen & Rashotte, 1999; 

Wolf, 1986). Překvapením tedy bylo, že výsledky uskutečněné studie sice potvrdily vztah 

mezi rychlým jmenováním a dyslexií, nicméně při nízkém korelačním koeficientu. Důvody 

mohou být různé, jednak jsem nepoužila stejné tabule jako autoři současných 

nejpoužívanějších a standardizovaných testů na rychlé jmenování v USA (Denckla & Rudel, 

2005; Wagner, Torgesen & Rashotte, 1999) a navíc jsem použila „smíšené tabule“, kde se 

najednou vyskytovaly různé typy podnětů (obrázky, barvy a písmena) a větší množství 

podnětů. Na druhou stranu i autoři RAN-RAS testů zahrnuli do testové baterie několik 

„smíšených“ testů a výsledky zůstávají podobné (Wolf & Denckla, 2005). Přiznám se, že 

jsem s tímto testem dosud neměla praktické zkušenosti a po vyšetření velkého počtu dětí se 

domnívám, že hlavní roli hraje především to, že některé děti vyslovovaly písmena – „a“, „b“, 

„c“, ale někteří vyslovovaly názvy písmen – „á“, „bé“, „cé“. Navíc často jedno dítě používalo 
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různý způsob u různých písmen. Pokud jsou na to upozorněny, neumí s tím pracovat a naopak 

to může neúměrně zpomalit jejich práci. Některé děti dále říkaly kytička místo kytka, 

sluníčko místo slunce, i když byly upozorněny, ať používají krátkou formu. V celkovém 

počtu 80 podnětů hraje velkou roli, jakým způsobem jsou písmena vyslovována, protože to 

může velmi ovlivnit celkový čas. Pro budoucí výzkum v českém prostředí tedy doporučuji 

místo písmen používat barvy a obrázky, ve který tolik rozdílů není. Možností jsou také 

číslice, ale i u nich může někdo říkat „čtyři“ nebo „čtyřka“ apod. 

Na závěr bych chtěla zmínit, že moje testová baterie, která obsahuje zkoušky 

zaměřené na fonologické uvědomění, zrakové vnímání a rychlé jmenování, konkrétně: test 

fonologické manipulace (celkový HS), test fonologické manipulace (celkový čas), test 

sluchové analýzy (HS), test zrakového vnímání (řešeno správně), test zrakového vnímání 

(chyby celkem) a test rychlého jmenování (čas), ale jejíž součástí nejsou zkoušky zaměřené 

na čtení a psaní, dokáže správně určit 77,4 % „případů“ ve vztahu ke kritériu dyslektici – 

intaktní skupina. Chci upozornit, že součástí nebyl ani rozhovor s dětmi. Věřím, že 

anamnestický rozhovor a individuální přístup by dokázal uvedené procento zvýšit. Jak je 

vidět, existují tedy testy, které neměří přímo čtení a psaní, ale dokážou zjistit, predikovat 

jejich výkon. 

5.1 Limity výzkumu 

Prezentovaný výzkum vykazuje i jisté limity a tedy určitá omezení, co se týče použití 

výsledků. Hlavním limitem je výzkumný soubor – malý počet respondentů, pokud uvažujeme 

využití testu pro standardizaci. Vzorek není reprezentativní, jsou použiti pouze žáci z Prahy 

a z několika málo vybraných lokalit. Na druhou stranu můžeme vzorek považovat za poměrně 

reprezentativní, z hlediska pohlaví, třídy a věku. 

Vzhledem k menšímu počtu respondentů a ve shodě se zahraniční literaturou jsem pro 

diagnostiku nerozlišovala mezi dyslektiky, dysgrafiky a dysortografiky, přestože se to 

v našich podmínkách uplatňuje. Často se nevyskytují pouze „čisté formy“, ale jedná se 

o různé kombinace jednotlivých poruch a v uvedeném výzkumném vzorku by nemělo smysl 

je dále rozdělovat. Nicméně je potřeba na to upozornit. Jako další omezení vnímám také to, že 

v jedné škole mi nebylo řečeno, jaké přesně obtíže děti mají. Do vzorku tak mohly být 

zařazeny i děti bez dyslexie, ale například z ADHD. Také se mohl vyskytnout opačný 

problém, po poradě s psycholožkou na jedné ze škol jsem zjistila, že samozřejmě existují děti, 

které mohou mít dyslektické obtíže, ale jejich rodiče se o to nestarají, a proto nejsou vedeni 
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jako dyslektici. U některých starších žáků jsem dále neměla přístup k dřívější diagnostice – 

věřím, že se vyskytují děti, které dříve měli diagnostikovanou dyslexii, ale nyní již nejsou 

v evidenci školy v souladu s tradičním modelem, že dyslexii lze kompenzovat a „odstranit“, 

a protože jsem to nemohla nijak zjistit, nejsou do souboru zahrnuty. 

Přestože jsem se snažila, aby se jednalo o „slepý výzkum“, kdy zadavatelé při 

testování neví, zda respondent má nebo nemá dyslexii, nebylo to vždy možné. Jasným 

příkladem je ZŠ U Boroviček, která je zaměřená na žáky se specifickými poruchami učení, 

někdy se také stávalo, že dítě vběhlo do vyšetřovny s tím, že je dyslektik, nebo to samo 

v průběhu vyšetřování zmínilo. Snažila jsem se to nicméně eliminovat tím, že jsem děti 

v rámci úvodní instruktáže poprosila, aby mi tuto informaci neříkali. Roli při sběru dat také 

hrálo zapojení více administrátorů. Tento rušivý vliv jsem se nicméně snažila zmírnit 

poctivou přípravou a školením administrátorů a pomocí „shody posuzovatelů“, kterou jsme 

společně trénovali. Kromě různého hodnocení se mohou administrátoři lišit ve výslovnosti 

a v tom, jak jim je rozumět. Tuto proměnou je možné eliminovat prostřednictvím používání 

nahrávek místo mluvené řeči. 

Výsledky ve výkonech dětí dále mohla ovlivnit různá denní doba (od osmi do dvou 

hodin) a s tím související úroveň pozornosti a bdělosti a prostředí, ve kterém testování 

probíhalo (klidná izolovaná místnost, větší učebna). Jedná se o intervenující proměnné, které 

vzhledem k rozsahu výzkumu nebylo v mé moci ovlivnit. 

Co se týče použitých metod, některé limity a možná doporučení ohledně testu 

sluchového vnímání a rychlého jmenování jsou již uvedeny v rámci diskuze. U testu 

sluchového vnímání je pravděpodobně výhodné vyřadit slovo „chřadzul“ a zkrátit použité 

podněty. Pro test rychlého jmenování doporučuji vypuštění / nezařazení písmen a zaměření se 

například na barvy a obrázky. V tom případě bude zároveň potřeba test zkrátit, aby nedošlo 

k únavě a přílišnému snížení koncentrace respondentů. 

5.2 Doporučení pro další výzkum 

Výsledky výzkumné studie ukazují, že vytvořené metody mohou být užitečné při 

diagnostice dyslexie. Je potřeba je dále opakovaně evaluovat na větším souboru. Ráda bych 

tedy na tuto práci navázala komplexnějším výzkumem, se zahrnutím většího vzorku 

respondentů. Pro další výzkum je potřeba využít získané znalosti a revidovat některé použité 

testy – především sluchovou analýzu a rychlé jmenování, jak bylo popsáno v předcházejících 

částech. Vzhledem k predikční hodnotě použitého modelu 77,4 % správně určených 
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„případů“, je určitě potřeba testy dále rozvinout, aby se míra predikce zvýšila. Je možné 

zahrnout již používané testy čtení a psaní nebo se více zaměřit na individuální přístup a využít 

anamnestický rozhovor či dotazník, který je ale náročnější na statistické zpracování. Další 

možností je použití testů a zkoušek jiných vlastností a schopností, které vycházejí z nových 

poznatků o dyslexii, jako například diagnostiku pracovní paměti a automatizace (Nicolson & 

Fawcett, 2007;  Nicolson, Fawcett, Brookes & Needle, 2010). 
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IV ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na metody diagnostiky dyslexie u žáků na druhém 

stupni základních škol. Výsledkem je popis vypracovaných nových metod zaměřených na 

vybranou věkovou skupinu, dále jsou prezentovány zpracované normy pro vybrané zkoušky, 

které mají nicméně omezenou platnost vzhledem k velikosti a reprezentativnosti vzorku. 

Závěrem jsou možná doporučení pro další výzkum, bylo by vhodné navázat dalším 

výzkumným projektem a vytvořit odpovídající testovou baterii, s normami pro českou 

populaci. 

V teoretické části byl vymezen pojem dyslexie. Byly zde prezentovány vybrané 

definice v historickém vývoji, který reflektuje pohled na dyslexii. Pojetí dyslexie se 

samozřejmě odráží i v používané diagnostice. Dále byly vysvětleny aktuální nejznámější 

teorie dyslexie, které se zaměřují na různé projevy a různě vysvětlují příčiny dyslexie. 

Sjednocující pojetí nabízí Frithová (1999) svým kauzálním modelem, který celou kapitolu 

uvedl a je dále protkán v jednotlivých popsaných teoriích. Poslední kapitola teoretické části 

přiblížila současné metody pro diagnostiku dyslexie pro různé věkové skupiny a zaměřené na 

různé oblasti, ve kterých se dyslexie projevuje. Součástí byla také zmínka o některých 

zahraničních testech, které jsou zaměřené hlavně na fonologický deficit, o kterém se ve 

spojitosti s dyslexií velmi mluví (Hulme & Snowling, 2009). Diplomová práce se snažila 

ukázat nejnovější poznatky. 

Na základě teoretických východisek, zájmu o danou problematiku a konzultací 

s odborníky byly vytvořeny nové metody, diagnostické nástroje pro zjišťování dyslexie u dětí 

na druhém stupni základních škol. Výzkumný projekt byl zaměřen na pilotní standardizaci 

nových metod. Byla prokázána jejich kriteriální validita, uvedené zkoušky a testy jsou tedy 

schopné rozlišovat mezi dyslektiky a intaktní skupinou. Součástí empirické části nebyla jen 

prezentace norem, pro další výzkum jsou zajímavá také data ohledně korelace, resp. vztahů 

jednotlivých testů mezi sebou. Nejdříve byla objasněna a vyložena analýza dat, která byla 

dále interpretována v rámci diskuze. Výsledky ukázaly, že test fonologické manipulace 

z použitých testů nejlépe diferencuje mezi dyslektiky a intaktní skupinou a také nejvíc 

koreluje s ostatními testy. Tato zjištění mohou být vnímána jako podpora teorie 

fonologického deficitu. Součástí diskuze bylo i zamyšlení nad možnými limity výzkumného 

projektu, ale především nad dalšími možnými výzkumy. Výsledky vyzývají, aby byly testy 
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dále rozšířeny a evaluovány na větším výzkumném souboru. Cílem je především další rozvoj 

diagnostiky a intervenční péče v oblasti dyslexie u druhostupňových dětí. 
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VI PŘÍLOHY 

1. Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas rodičů žáků, kteří se zúčastní výzkumného projektu 

 
Vážení rodiče, 

katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy řeší výzkumný projekt nazvaný 

„Možnosti diagnostiky dyslexie u dětí“. 

Současné diagnostické nástroje používané pro diagnostiku dyslexie (poruchy osvojování čtení 

a psaní) jsou zaměřené spíše na žáky prvního stupně základních škol a ve vyšších třídách, respektive 

ve vyšším věku špatně diferencují. Navíc se v porovnání se zahraničím jeví částečně zastaralé a jejich 

nabídka je značně limitovaná. Cílem výzkumného záměru je adaptace některé ze zahraničních metod 

pro diagnostiku dyslexie na české prostředí a provedení její pilotní standardizace. Projekt bude 

zpracován formou diplomové práce studentkou psychologie Lucií Matějovskou pod vedením PhDr. 

Lenky Krejčové, Ph.D. Do projektu budou zařazeni jak žáci s diagnostikovanou dyslexií, dysgrafií 

a dysortografií, tak žáci nevykazující tyto charakteristiky. 

 Škola Vašeho syna /Vaší dcery projevila zájem o účast na výzkumu, proto Vás tímto prosíme 

o souhlas se zařazením Vaší dcery/Vašeho syna do projektu. Žákům bude zadáno několik testů 

zaměřených na diagnostiku dyslexie, na tzv. zrakové a sluchové vnímání. Celková délka testování 

nepřesáhne jednu vyučovací hodinu. Informace získané ve výzkumu jsou považovány za důvěrné 

a zachází se s nimi jako s jinými důvěrnými informacemi v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. Při testování budou zaznamenávána jména studentů, která poslouží pouze 

ke spárování výsledků z jednotlivých testů (všechny testy nebudou zadávány jednomu žákovi 

najednou). Po zanesení do elektronické podoby budou jména nahrazena pořadovými čísly a už se 

nikde neobjeví. Výsledky budou anonymní a přístup k podkladům budou mít jen řešitelé 

výzkumného úkolu. Další informace o výzkumu Vám může podat odborný garant projektu PhDr. 

Lenka Krejčová, Ph.D., tel. 221619669. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami výzkumného úkolu, kterého se účastní moje 

dcera/můj syn, a že s touto účastí souhlasím: 

Jméno žáka:          třída:       

Dne:     podpis zákon. zástupce:        

 

  



98 

 

2. Záznamové listy použitých testů 

Jsou zde prezentovány pouze nově vytvořené či adaptované testy a jsou zahrnuty 

i instrukce k administraci a ke skórování. Na závěr je uveden kompletní záznamový list 

pro individuálně administrované testy. 

Z důvodu tisku do vazby došlo k mírnému posunutí některých testů. 
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2.1 Test zrakového vnímání 

TEST ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ 

záznamový list 

 

Jméno:        Datum narození:     

Škola, roč.:       Datum vyšetření:     

 

 

Na každém řádku zakroužkuj slova, která se shodují se vzorem – prvním slovem. 

 

 

Příklady: 

 

vlad vlad vled lvad vlad vlad vlab vlap vlod vlad vlad vlád 

citr citr citr cítr citr cjtr citr cifr citr cilr citr cirt 

stol stol stql stol stel stof stol tsol stol stol slot stot 

durl durl durl dulr  dnrl dyrl burl durl durl durl darl purl 

mžif mžif nžif mžif mžíf mžif mžif užif mžfi mžif mžif mžjf 

 

Pět zácvičných řádků: 

 

sbur sbur sbur shur sbnr sbyr 

nodš noďs nodš nobš ndoš nodš 

gred gred gred grod ared gred 

vazl uazl valz vezl vazl vuzl 

bník bníh bnik bník bník bníb 

 

!!! Zatím neotáčej, vyčkej na pokyn !!! 

 

 

 

Řešeno celkem   Počet chyb typu A 

 

 

Řešeno správně  Počet chyb typu B 

 

Poznámky: 
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Na každém řádku zakroužkuj slova, která se shodují se vzorem – prvním slovem. 

 

klov hlov klov ktov klov lkov klev klov kfov hfov klov klov 

štúj štúj  štúj štúi stúj štúj  štúj štúj šfúj šlúi  štúj tšúj 

fmep fneb fmeb fmep fmpe fmep fmep fnep fned fmad fmep fmed 

dryh dryh druh dryh druk dryh dryh dryk drgh dryh dryb dryh 

glan glna glan glen glan glau glan glam glem glan glgn glan 

 

síjn síjn síin síjn sjín síin sijn síyn siin síjn síjn síjn 

čavš čauš čavš čevš šavč čavš čavš čavč čayš čašv čanš čavš 

gymk gymk gymk gymk aymk gymh gyhm gymk gymk aymk gymk gykm 

punl punl pnul pvnl pynl punl puml punl pulm punl puvl bunl 

fokř fekř fokř fokř fohř lohř fokř fořk fokř lokř tokř fokř 

 

hmov hmov hmov hnov hmov mhov hmov nhov hmov bmov hmou hmov 

snip snip sinp snep snip snyp snip sníp snid snip snip snjp 

proz proz pnoz pmoz proz pioz proz proz proz broz proz pros 

člub člud člub člbu člub člnb bulč člyb člub člub šlub člab 

kšam kšam kšma kšam kčan kčam kšam bšam lšam kšau kšam kšam 

 

nedl nedl nodl neld nedl nedl nadl napl nepl nedl nedl medl 

vark vark varh vahk vark vark vark vaik varh vark verk vakr 

lomš lemš lomš lamš lomč lomš lemš lomš lomš šmol lonš lomš 

kubm kubn kubm kubm kmbu kubu kubm kubm kukn kuhn kubm kumb 

bízr bízr bjzr dízr bízr bízr bizr hízr bízr bízr bízr bizr 

 

plér plér lpér plér pler plár plér pfer plér plér rélp ptér 

mrob mrob mrob nrob mroh mreb mrop mrob mrob rmob rnob mrob 

hlaj hlaj hlaj hlai hlaj klaj blaj hlaj hlaj lhaj hlaj hlai 

sřed sřad sred sřeq sřed sřed sřod sřde sřed řsed sřed srod 

kvoz kvez hvez kvoz kvaz kovz kvos kvoz kvoz kyoz kvez kvoz 

 

mesk nesk nesh mesk meks mesk mask mesk ksem nesk hesk mesk 

dojl dojl doil doíl dojt dojl dojl dolj dojf dojl dojl doil 

tagr tagr tgar tggr tagr tegr tagr taqr tagr togr tagt tagr 

vipn vipm vipn vipn vípn vidn vipn vipn vipn npiv vipu vipn 

hašt hašf hašt hašt hatš hešl hašt hašt hešt hušt hašt hošt  
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TEST ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ 

instrukce 

 

Pomůcky: stopky (měříme 3,5 minuty, tj. 210 sekund), záznamový list 

 

Zadání: 

Budeme si hrát s napsanými slovy. Ta slova nebudou nic znamenat, třeba jako hraš, dlap 

nebo křín, aby nás to nemátlo. Budou seřazená do řádků. Ty se vždy podíváš na první, 

tučně napsané slovo na řádku a tvým úkolem bude na každém řádku nalézt všechna slova, 

která se s tím prvním – vzorovým shodují, a zakroužkovat je. 

 

Tam, kde máš napsáno příklady, se můžeš podívat, jak to bude vypadat. Podívej se na 

první řádek. První slovo na řádku – vzorové slovo je vlad. Druhé slovo je také vlad, 

shoduje se tedy s prvním – vzorovým slovem, a proto je zakroužkované. Třetí slovo 

na řádku je vled, je tam e místo a, a proto to slovo není zakroužkované. A tak dále. 

Pokud omylem zakroužkuješ nesprávné slovo a budeš to chtít opravit, dané slovo podtrhni 

vlnovkou, tak poznám, že sis to opravil/a. Jako u příkladu na posledním řádku, u slova 

nžif. 

 

Na tento úkol, zakroužkování stejných slov, budeš mít daný čas. Proto se snaž pracovat 

co nejrychleji, ale zároveň co nejsprávněji. 

 

Teď si to můžeš vyzkoušet sám/sama na zácvičných řádcích, zatím ještě bez časového 

limitu. Až skončíš s těmito zácvičnými příklady, neotáčej ještě stránku, počkej, 

než tě vyzvu. 

Necháme dítě samo pracovat. Nyní si to společně projdeme. Dítěti řekneme správné 

řešení, ujistíme se, že pochopilo zadání. 

 

Za chvíli otočíš na druhou stranu a pokusíš se ji celou sám/sama vyplnit. Budeš na to mít 

tři a půl minuty. V tomto čase se málokomu podaří udělat celou stránku, takže nemusíš 

mít strach, že to celé nestihneš, to je naprosto běžné. Schválně, jak se ti to podaří. Snaž 

se pracovat co nejrychleji, ale zároveň co nejsprávněji. Až ti řeknu, že čas vypršel, udělej 

svislou čáru za posledním slovem, které jsi „zpracoval/a“, přečetl/a, i když třeba není 

zakroužkované. 

 

Nyní můžeš začít.  
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2.2 Test fonologické manipulace 

TEST FONOLOGICKÉ MANIPULACE 

záznamový list 

 

Jméno:        Datum narození:     

Škola, roč.:       Datum vyšetření:     

 

1. série: CCVC       Body: 

1) stól  t – ó – l         

2) rvon  v – o – n         

3) čvap  v – a – p         

4) pšul  š – u – l         

5) vrýš  r – ý – š         

2. série: CCVC 

6) zreň  z – e – ň         

7) dnat  d – a – t         

8) mnát m – á – t         

9) hlír  h – í – r         

10) trál  t – á – l         

3. série: CVCC 

11) šerk š – e – r         

12) dafl d – a – f         

13) hešt h – e – š         

14) dolk d – o – l         

15) béfr b – é – f         

4. série: CVCC 

16) jusk j – u – k         

17) čipr č – i – r         

18) helt h – e – t         

19) ťulm ť – u – m         

20) šagr š – a – r         

  

Čas – 1. série: 

   

 

Čas – 2. série: 

   

Čas – 3. série: 

   

Čas – 4. série: 

   

Celkový čas: 

   

Celkové skóre: 
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TEST FONOLOGICKÉ MANIPULACE 

instrukce 

 

Pomůcky: stopky, záznamový list 

 

Zadání: 

Nyní si budeme hrát se slovy. Ta slova nebudou nic znamenat, třeba jako plér, kanz nebo 

vežp, aby nás to nemátlo. Já vždy řeknu nějaké slovo a ty ho po mě celé zopakuješ, pak ho 

řekneš ještě jednou, ale tentokrát z něj vynecháš určitou část, nějakou hlásku. 

 

 PRVNÍ SÉRIE 

 příklady: 

Nejdříve budeme vynechávat první hlásku. 

1. Máme například slovo sláp, první hláska je s, když ji vynecháme, vznikne láp. 

Slyšíš to? Sláp bez s je láp. 

 zácvičné položky: 

Teď to zkusíme spolu. Řeknu ti slovo, ty ho po mně zopakuješ, a potom řekneš, co zbude, 

když vynecháš první hlásku. 

1. První slovo je prům. Zopakuj ho: _____. 

A co zbude, když vynecháš první hlásku? _____. 

a. Pokud dítě odpoví správně, zopakujte: „Ano, prům bez p je rům.“ 

a pochvalte ho. Pokračujte na dalším příkladě. 

b. Pokud dítě neodpoví správně, řekněte: „Pozor, to není úplně ono. 

Poslouchej: prům – první hláska je p, prům bez p je rům. Zkus to: _____.“ 

2. Další slovo je blér. Zopakuj ho: _____. 

A co zbude, když vynecháš první hlásku? _____. 

a. Pokud dítě odpoví správně, zopakujte: „Ano, blér bez b je lér.“ 

a pochvalte ho. Pokračujte v zadání/administraci testu. 

b. Pokud dítě neodpoví správně, opravte ho podle předchozího vzoru. 

3. Pokud dítě zjevně nechápe zadání, dále s ním trénujte, dokud mu to není jasné. 

Můžete využít slova: dnoš, hrým. Pokud zácvičné příklady zvládlo, můžete přejít 

k zadání/administraci testu. 

 zadání testu: 

A teď to zkus úplně sám/sama. Já řeknu slovo, ty ho po mě zopakuj, a potom řekni, 

co zbude, když vynecháš první hlásku, jak jsme si to teď zkoušeli. Dobře? Už to budeš 

dělat úplně sám/sama. 

Je nezbytné, aby dítě nejdříve zopakovalo celé slovo po examinátorovi, a teprve potom 

vynechalo danou hlásku. Musíte si ověřit, že dítě slovo dobře slyšelo, jinak výsledky 

nebudou průkazné a vypovídající. Dítě v průběhu testu neopravujte, ani nepotvrzujte, jestli 

odpovědělo správně, pouze průběžně povzbuzujte. 
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 U druhé až čtvrté série vysvětlete a procvičte znovu zadání (jiná hláska) – opakujte podle 

vzoru z první série. Pokud dítě zadání chápe, procvičte jen na jedné zácvičné položce. 

Další příklady se využijí, pouze pokud dítě očividně nechápe nové zadání. 

 

DRUHÁ SÉRIE (druhá hláska) 

 špón, (mřek, kvar) 

TŘETÍ SÉRIE 

(čtvrtá, poslední hláska) 

 móst, (tojk, helk) 

ČTVRTÁ SÉRIE 

(třetí, předposlední hláska) 

 řáps, (jukl, dejk) 

 

Skórování: 

2 body = správně slovo opakuje i vynechá hlásku a reaguje přiměřeně rychle 

1 bod = potřebuje slovo zopakovat, případně vynechání hlásky probíhá s obtížemi, nejistě, 

pomalu (nebo obojí) 

Poznámka: Když dítě řekne slovo špatně, slovo ještě zopakujeme (maximálně dvakrát). 

Pokud slovo poté zopakuje správně a správně vynechá hlásku, skórujeme jedním 

bodem. Pokud slovo i po celkově třetí prezentaci opakuje chybně, pokračujeme 

k dalšímu slovu (a skórujeme nulou). Jeden bod skórujeme za správnou odpověď po 

opakování slova i kdykoli v průběhu administrace (některé děti dělají to, že slovo 

zopakují, zamyslí se a pak se dožadují opakování slova od administrátora a ujišťují se, 

že si ho pamatují správně). 

0 bodů = chybné vynechání hlásky (pokud dítě slovo zopakuje správně, ale chybně 

vynechá hlásku, neopravujeme, skórujeme nulou a jdeme na další položku), chybné 

zopakování slova i po třetím pokusu 

 

Poznámky, zkratky: 

 OP (1x, 2x) = dítě potřebuje slovo zopakovat 

 PO = dítě hláskuje pomalu 

 CH = chyba (+ zaznamenat typ chyby do záznamového listu) 
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2.3 Test sluchového vnímání – sluchové analýzy 

TEST SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ 

záznamový list 

 

Jméno:        Datum narození:     

Škola, roč.:       Datum vyšetření:     

 

          Body: 

1) řebá           

2) mifuc           

3) trélis           

4) dlostýk           

5) chřadzul          

6) nišehudý          

7) kofuřínal          

8) špohlínot          

9) dnaprustěl          

10) hřebovešín          

 

 

 

 

  

Čas: 

   

Celkové skóre: 
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TEST SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ 

instrukce 

Pomůcky: stopky, záznamový list 

 

Zadání: 

Nyní si budeme hrát se slovy, která nebudou nic znamenat. Vždy ti řeknu nějaké 

bezesmyslné slovo a ty ho po mě zopakuješ a pak postupně vyjmenuješ, z jakých hlásek se 

slovo skládá. 

Teď si to spolu vyzkoušíme. Opakuj po mně: vřáp – vřáp. Pokud dítě slovo zopakuje 

špatně, řekneme: poslouchej pozorně – vřáp. Slovo opakujeme, dokud to dítě nezopakuje 

správně, ale přehnaně neartikulujeme. Tak je to správně! A nyní to zkus hláskovat – 

v-ř-á-p. Pokud se nedaří analýza hlásek, postupujeme obdobně jako při opakování slova. 

Zkusíme ještě další slovo: tihů (lehčí varianta), tihelo (těžší varianta). POZOR: ť-i-h-ů 

(ne t – měkké i). Stejně dě: ď-e atd. Dále ch je „ch“, ne c-h. 

To je ono. Dej pozor, abys vždy vyhláskoval/a všechny hlásky. Teď ti budu číst jednotlivá 

slova a ty každé slovo vždy rovnou zopakuješ a i vyhláskuješ. Postupně budou slova delší 

a těžší. Schválně, jak nám to půjde. Je všechno jasné? Ujistíme se, že dítě chápe zadání. 

 

Skórování: 

2 body = správně slovo opakuje i vyhláskuje a reaguje přiměřeně rychle 

1 bod = potřebuje slovo zopakovat, případně hláskuje s obtížemi, nejistě, pomalu (nebo 

obojí) 

Poznámka: Když dítě řekne slovo špatně, slovo ještě zopakujeme (maximálně dvakrát). 

Pokud slovo poté zopakuje správně a správně ho i vyhláskuje, skórujeme jedním 

bodem. Pokud slovo i po celkově třetí prezentaci opakuje chybně, pokračujeme 

k dalšímu slovu (a skórujeme nulou). Jeden bod skórujeme za správnou odpověď po 

opakování slova i kdykoli v průběhu administrace (některé děti dělají to, že slovo 

zopakují, zamyslí se a pak se dožadují opakování slova od administrátora a ujišťují se, 

že si ho pamatují správně). 

0 bodů = dopustí se v analýze chyb (pokud dítě slovo zopakuje správně, ale chybně 

vynechá hlásku, neopravujeme, skórujeme nulou a jdeme na další položku), chybné 

zopakování slova i po třetím pokusu 

 

Poznámky, zkratky: 

Dítě občas vyhláskuje několik prvních písmen ve slově, ale např. poslední tři řekne 

dohromady jako slabiku. Upozorníme: „musíš vyhláskovat všechna písmena“, a necháme 

na něm, jestli bude slovo znovu celé opakovat nebo dohláskuje poslední slabiku 

(hláskování celého slova dítěti zabere víc času, ale dítě často není schopné slabiku 

„dohláskovat" a musí pro sebe začít celé znovu). 

 OP (1x, 2x) = dítě potřebuje slovo zopakovat 

 PO = dítě hláskuje pomalu 

 CH = chyba (+ zaznamenat typ chyby do záznamového listu) 
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2.4 Test rychlého jmenování 

 

TEST – RYCHLÉ JMENOVÁNÍ 

zácvičný list 

 

C   H  Ť     B   Ř   

M  Z      S  G    P   CH 

   K  Ž  F      A  I    
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TEST – RYCHLÉ JMENOVÁNÍ 
testový list 

 

  N  A  P     D    Ť    

S  B   F    E  O  L    K 

T    H  L    S    R   

   U      M  Q      I  

V    J    Ž  N  Č    U 

C    Š  Z  A    D    Y 

 O      G    Ř   K   

B  S  CH  U      P     
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TEST – RYCHLÉ JMENOVÁNÍ 

zadání (pro administrátora) 

Čv N A P  D  Ť Ze  

S B F Mo E O L Čv K 

T  H L Žlu S  R Če 

Mo U Ze  M Q Čv Ze I  

V J Če Ž N Č Žlu U 

C Čv Š Z A  D Y 

 O  Če G Žlu Ř K Mo 

B S CH U  Ze P Žlu  

 

 

 

Poznámky: 

             

             

 

instrukce 

 

Pomůcky: stopky, zácvičný a testový list, záznamový list 

 

Zadání: 

Ukážu ti teď několik řádek obrázků, barev a písmen, která jsou seřazená náhodně, ne podle 

abecedy. Tvým úkolem bude co nejrychleji pojmenovat jednotlivé obrázky a barvy 

a přečíst jednotlivá písmenka. Společně si to teď vyzkoušíme (zácvičný list): tady se 

podívej a můžeš začít – teď. 

Sledujeme dítě, jestli dobře pochopilo zadání, případně ho korigujeme. Musí číst jednotlivá 

písmena zvlášť, ne je např. dávat dohromady do slov. Ujistíme se o použití „standardních“ 

slov a barev: počítač, kytka, auto, dům, slunce, kočka, kůň a žlutá, červená, modrá, zelená, 

černá. 

Výborně, to ti šlo skvěle! Teď to vyzkoušíme znovu. Máš ten samý úkol, ale tentokrát 

tě čeká více obrázků, barev a písmen. Bude tam ale jen těchto sedm obrázků a těchto pět 

barev a potom různá písmena. Zkus to všechno pojmenovat a přečíst co nejrychleji 

a nejsprávněji. Můžeš začít teď. 

  

Čas: 

   

Počet chyb: 
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2.5 Kompletní záznamový list individuálně administrovaných testů 

záznamový list 

Jméno:        Datum narození:     

Škola, roč.:       Datum vyšetření:     

 

TEST FONOLOGICKÉ MANIPULACE 

 

1. série CCVC Body 

 

3. série CVCC Body 

stól t – ó – l  šerk š – e – r  

rvon v – o – n  dafl d – a – f  

čvap v – a – p  hešt h – e – š  

pšul š – u – l  dolk d – o – l  

vrýš r – ý – š  béfr b – é – f  

 

2. série CCVC Body 

 

4. série CVCC Body 

zreň z – e – ň  jusk j – u – k  

dnat d – a – t  čipr č – i – r  

mnát m – á – t  helt h – e – t  

hlír h – í – r  ťulm ť – u – m  

trál t – á – l  šagr š – a – r  

 

SHRNUTÍ 1. série 2. série 3. série 4. série Celkem 

Čas      

Body      

 

TEST SLUCHOVÉ DIFERENCIACE 
 

 Body 

 

 Body 

vočl – vošl   nyvl – nyvl   

dynt – dint   tmes – dmes   

plef – mlef   kniš – knyš   

tost – tost   typ – tip   

brát – prát   mnět – mnět   

ším – žím   nýst – níst   

  

 Celkové skóre Celkový čas 

SHRNUTÍ   

 

Poznámky: 
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TEST SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ 
 

  Body 

řebá ř – e – b – á  

mifuc m – i – f – u – c  

trélis t – r – é – l – i – s  

dlostýk d – l – o – s – t – ý – k  

chřadzul ch – ř – a – d – z – u – l  

nišehudý ň – i – š – e – h – u – d – ý  

kofuřínal k – o – f – u – ř – í – n – a – l   

špohlínot š – p – o – h – l – í – n – o – t  

dnaprustěl d – n – a – p – r – u – s – ť – e – l  

hřebovešín h – ř – e – b – o – v – e – š – í – n  

 

 Celkové skóre Celkový čas 

SHRNUTÍ   

 

TEST – RYCHLÉ JMENOVÁNÍ 

 

Čv N A P  D  Ť Ze  

S B F Mo E O L Čv K 

T  H L Žlu S  R Če 

Mo U Ze  M Q Čv Ze I  

V J Če Ž N Č Žlu U 

C Čv Š Z A  D Y 

 O  Če G Žlu Ř K Mo 

B S CH U  Ze P Žlu  

 

 

 

Poznámky: 

             

             

 

Počet chyb: 

   

Čas: 
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3. Charakteristika výzkumného souboru 

Tabulka 24: Výzkumný soubor – přehledné rozdělení respondentů podle věku, 

třídy/ročníku a skupiny (dyslexie/intaktní) 

Skupina Třída 

Celkem 6 7 8 9 

Dyslexie Věk 11 3 0 0 0 3 

12 8 1 0 0 9 

13 7 9 3 0 19 

14 0 1 11 7 19 

15 0 0 3 7 10 

16 0 0 0 1 1 

Celkem 18 11 17 15 61 

Intaktní Věk 11 2 0 0 0 2 

12 24 4 0 0 28 

13 3 16 11 1 31 

14 0 1 16 6 23 

15 0 0 1 9 10 

Celkem 29 21 28 16 94 
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4. Kompletní interkorelační matice mezi proměnnými 

Tabulka 25: Interkorelační matice: Část 1 A (celkem 6 částí – 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B 

– dohromady skládají jednu korelační matici)  

 
Dysl Pohl Třída Věk 

ZR 
HS 

ZR CH 
A 

ZR CH 
B 

ZR CH 
SUMA 

ZR 
OK 

W 
HS 

Dysl Pear. Corr. 1 -.156 .064 .148 -.245 .183 .159 .243 -.261 -.179 

Sig. (2-t)   .052 .430 .066 .002 .023 .048 .002 .001 .026 

Pohl Pear. Corr. -.156 1 .007 -.104 .034 .054 .019 .053 .031 .054 

Sig. (2-t) .052   .934 .199 .676 .508 .811 .511 .705 .506 

Třída Pear. Corr. .064 .007 1 .853 .406 -.091 -.066 -.112 .414 .344 

Sig. (2-t) .430 .934   .000 .000 .259 .416 .165 .000 .000 

Věk Pear. Corr. .148 -.104 .853 1 .286 -.071 -.083 -.108 .293 .233 

Sig. (2-t) .066 .199 .000   .000 .377 .306 .180 .000 .003 

ZR HS Pear. Corr. -.245 .034 .406 .286 1 .049 .052 .071 .998 .579 

Sig. (2-t) .002 .676 .000 .000   .543 .520 .378 .000 .000 

ZR CH 
A 

Pear. Corr. .183 .054 -.091 -.071 .049 1 -.001 .757 .003 -.060 

Sig. (2-t) .023 .508 .259 .377 .543   .986 .000 .973 .458 

ZR CH 
B 

Pear. Corr. .159 .019 -.066 -.083 .052 -.001 1 .652 .012 .023 

Sig. (2-t) .048 .811 .416 .306 .520 .986   .000 .883 .776 

ZR CH 
SUMA 

Pear. Corr. .243 .053 -.112 -.108 .071 .757 .652 1 .010 -.030 

Sig. (2-t) .002 .511 .165 .180 .378 .000 .000   .903 .707 

ZR OK Pear. Corr. -.261 .031 .414 .293 .998 .003 .012 .010 1 .583 

Sig. (2-t) .001 .705 .000 .000 .000 .973 .883 .903   .000 

W HS Pear. Corr. -.179 .054 .344 .233 .579 -.060 .023 -.030 .583 1 

Sig. (2-t) .026 .506 .000 .003 .000 .458 .776 .707 .000   

W CH Pear. Corr. .034 -.054 .029 .034 .138 .069 .183 .172 .127 .154 

Sig. (2-t) .679 .503 .723 .670 .088 .396 .023 .033 .114 .056 

W OK Pear. Corr. -.189 .068 .339 .226 .548 -.078 -.024 -.075 .554 .967 

Sig. (2-t) .019 .401 .000 .005 .000 .335 .770 .356 .000 .000 

FMan 
HS 1. s 

Pear. Corr. -.241 .089 .362 .306 .430 -.162 -.048 -.154 .440 .331 

Sig. (2-t) .002 .269 .000 .000 .000 .044 .554 .056 .000 .000 

FMan 
HS 2. s 

Pear. Corr. -.382 -.075 .206 .123 .400 -.135 -.112 -.175 .412 .213 

Sig. (2-t) .000 .353 .010 .127 .000 .095 .164 .029 .000 .008 

FMan 
HS 3. s 

Pear. Corr. -.349 -.036 .165 .116 .350 -.208 -.071 -.204 .364 .311 

Sig. (2-t) .000 .658 .040 .152 .000 .009 .382 .011 .000 .000 

FMan 
HS 4. s 

Pear. Corr. -.486 -.025 .226 .135 .380 -.274 -.138 -.298 .400 .257 

Sig. (2-t) .000 .757 .005 .093 .000 .001 .088 .000 .000 .001 

FMan 
Čas 1. s 

Pear. Corr. .227 -.005 -.118 -.062 -.309 .077 .151 .158 -.320 -.409 

Sig. (2-t) .005 .949 .144 .445 .000 .338 .060 .050 .000 .000 

FMan 
Čas 2. s 

Pear. Corr. .341 .070 -.109 -.014 -.393 .150 .202 .245 -.409 -.105 

Sig. (2-t) .000 .384 .175 .859 .000 .063 .012 .002 .000 .195 

FMan 
Čas 3. s 

Pear. Corr. .362 .017 -.098 -.014 -.440 .076 .095 .120 -.448 -.335 

Sig. (2-t) .000 .833 .224 .866 .000 .344 .237 .136 .000 .000 
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Část 1 B 

 
Dysl Pohl Třída Věk 

ZR 
HS 

ZR CH 
A 

ZR CH 
B 

ZR CH 
SUMA 

ZR 
OK 

W 
HS 

FMan Čas 
4. s 

Pear. 
Corr. 

.416 .039 -.083 -.030 -.397 .199 .263 .322 -.418 -.202 

Sig. (2-t) .000 .633 .307 .711 .000 .013 .001 .000 .000 .012 

FMan HS Pear. 
Corr. 

-.475 -.022 .303 .211 .498 -.247 -.123 -.268 .516 .344 

Sig. (2-t) .000 .785 .000 .009 .000 .002 .126 .001 .000 .000 

FMan Čas Pear. 
Corr. 

.422 .039 -.131 -.042 -.481 .164 .236 .279 -.499 -.333 

Sig. (2-t) .000 .633 .103 .606 .000 .041 .003 .000 .000 .000 

Novák HS Pear. 
Corr. 

-.238 .159 .159 .143 .256 -.085 -.048 -.096 .262 .159 

Sig. (2-t) .003 .049 .049 .076 .001 .296 .550 .236 .001 .048 

Novák 
Čas 

Pear. 
Corr. 

.305 -.038 -.034 .021 -.290 .112 .171 .197 -.303 -.345 

Sig. (2-t) .000 .638 .673 .794 .000 .167 .033 .014 .000 .000 

SlAnal HS Pear. 
Corr. 

-.297 .005 .063 -.018 .138 -.143 -.051 -.142 .147 .160 

Sig. (2-t) .000 .950 .433 .828 .087 .076 .531 .079 .068 .047 

SlAnal 
Čas 

Pear. 
Corr. 

.191 .034 .169 .199 -.045 .051 .153 .139 -.053 -.010 

Sig. (2-t) .017 .677 .035 .013 .582 .525 .057 .085 .511 .898 

RJ Čas Pear. 
Corr. 

.189 .063 -.325 -.274 -.465 .086 .214 .205 -.479 -.385 

Sig. (2-t) .018 .439 .000 .001 .000 .288 .007 .010 .000 .000 

RJ CH Pear. 
Corr. 

.147 -.013 -.072 -.013 -.140 .067 .364 .289 -.158 -.093 

Sig. (2-t) .069 .871 .373 .869 .083 .404 .000 .000 .050 .249 
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Část 2 A 

 
W 
CH 

W 
OK 

FMan 
HS 1. s 

FMan 
HS 2. s 

FMan 
HS 3. s 

FMan 
HS 4. s 

FMan 
Čas 1. 

s 

FMan 
Čas 2. 

s 

FMan 
Čas 3. 

s 

Dysl Pear. Corr. .034 -.189 -.241 -.382 -.349 -.486 .227 .341 .362 

Sig. (2-t) .679 .019 .002 .000 .000 .000 .005 .000 .000 

Pohl Pear. Corr. -.054 .068 .089 -.075 -.036 -.025 -.005 .070 .017 

Sig. (2-t) .503 .401 .269 .353 .658 .757 .949 .384 .833 

Třída Pear. Corr. .029 .339 .362 .206 .165 .226 -.118 -.109 -.098 

Sig. (2-t) .723 .000 .000 .010 .040 .005 .144 .175 .224 

Věk Pear. Corr. .034 .226 .306 .123 .116 .135 -.062 -.014 -.014 

Sig. (2-t) .670 .005 .000 .127 .152 .093 .445 .859 .866 

ZR HS Pear. Corr. .138 .548 .430 .400 .350 .380 -.309 -.393 -.440 

Sig. (2-t) .088 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

ZR CH 
A 

Pear. Corr. .069 -.078 -.162 -.135 -.208 -.274 .077 .150 .076 

Sig. (2-t) .396 .335 .044 .095 .009 .001 .338 .063 .344 

ZR CH 
B 

Pear. Corr. .183 -.024 -.048 -.112 -.071 -.138 .151 .202 .095 

Sig. (2-t) .023 .770 .554 .164 .382 .088 .060 .012 .237 

ZR CH 
SUMA 

Pear. Corr. .172 -.075 -.154 -.175 -.204 -.298 .158 .245 .120 

Sig. (2-t) .033 .356 .056 .029 .011 .000 .050 .002 .136 

ZR OK Pear. Corr. .127 .554 .440 .412 .364 .400 -.320 -.409 -.448 

Sig. (2-t) .114 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

W HS Pear. Corr. .154 .967 .331 .213 .311 .257 -.409 -.105 -.335 

Sig. (2-t) .056 .000 .000 .008 .000 .001 .000 .195 .000 

W CH Pear. Corr. 1 -.101 -.040 .013 .051 .076 .067 .021 -.019 

Sig. (2-t)   .211 .620 .869 .532 .349 .407 .795 .818 

W OK Pear. Corr. -.101 1 .343 .211 .300 .239 -.429 -.111 -.332 

Sig. (2-t) .211   .000 .008 .000 .003 .000 .170 .000 

FMan 
HS 1. s 

Pear. Corr. -.040 .343 1 .446 .340 .424 -.544 -.354 -.379 

Sig. (2-t) .620 .000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

FMan 
HS 2. s 

Pear. Corr. .013 .211 .446 1 .404 .661 -.430 -.655 -.463 

Sig. (2-t) .869 .008 .000   .000 .000 .000 .000 .000 

FMan 
HS 3. s 

Pear. Corr. .051 .300 .340 .404 1 .526 -.424 -.289 -.696 

Sig. (2-t) .532 .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 

FMan 
HS 4. s 

Pear. Corr. .076 .239 .424 .661 .526 1 -.432 -.402 -.464 

Sig. (2-t) .349 .003 .000 .000 .000   .000 .000 .000 

FMan 
Čas 1. s 

Pear. Corr. .067 -.429 -.544 -.430 -.424 -.432 1 .338 .585 

Sig. (2-t) .407 .000 .000 .000 .000 .000   .000 .000 

FMan 
Čas 2. s 

Pear. Corr. .021 -.111 -.354 -.655 -.289 -.402 .338 1 .511 

Sig. (2-t) .795 .170 .000 .000 .000 .000 .000   .000 

FMan 
Čas 3. s 

Pear. Corr. -.019 -.332 -.379 -.463 -.696 -.464 .585 .511 1 

Sig. (2-t) .818 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
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Část 2 B 

 
W 
CH 

W 
OK 

FMan 
HS 1. s 

FMan 
HS 2. s 

FMan 
HS 3. s 

FMan 
HS 4. s 

FMan 
Čas 1. 

s 

FMan 
Čas 2. 

s 

FMan 
Čas 3. 

s 

FMan Čas 
4. s 

Pear. 
Corr. 

-.001 -.203 -.295 -.497 -.386 -.642 .345 .628 .579 

Sig. (2-t) .987 .011 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

FMan HS Pear. 
Corr. 

.033 .338 .689 .848 .691 .860 -.579 -.569 -.626 

Sig. (2-t) .680 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

FMan Čas Pear. 
Corr. 

.028 -.342 -.510 -.655 -.541 -.619 .741 .791 .808 

Sig. (2-t) .725 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Novák HS Pear. 
Corr. 

.006 .158 .350 .410 .385 .513 -.315 -.299 -.431 

Sig. (2-t) .936 .049 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Novák 
Čas 

Pear. 
Corr. 

.020 -.352 -.340 -.360 -.447 -.471 .614 .346 .567 

Sig. (2-t) .806 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

SlAnal HS Pear. 
Corr. 

-.027 .168 .276 .434 .174 .338 -.231 -.241 -.222 

Sig. (2-t) .743 .037 .000 .000 .031 .000 .004 .002 .005 

SlAnal 
Čas 

Pear. 
Corr. 

.045 -.022 -.055 -.202 -.159 -.188 .189 .236 .302 

Sig. (2-t) .575 .785 .494 .012 .048 .019 .019 .003 .000 

RJ Čas Pear. 
Corr. 

.065 -.404 -.349 -.342 -.323 -.345 .318 .341 .346 

Sig. (2-t) .419 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

RJ CH Pear. 
Corr. 

.086 -.116 -.145 -.224 -.220 -.261 .083 .209 .238 

Sig. (2-t) .286 .151 .071 .005 .006 .001 .304 .009 .003 
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Část 3 A 

 

FMan 
Čas 4. 

S 

FMan 
HS 

FMan 
Čas 

Novák 
HS 

Novák 
Čas 

SlAnal 
HS 

SlAnal 
Čas 

RJ 
Čas 

RJ 
CH 

Dysl Pear. Corr. .416 -.475 .422 -.238 .305 -.297 .191 .189 .147 

Sig. (2-t) .000 .000 .000 .003 .000 .000 .017 .018 .069 

Pohl Pear. Corr. .039 -.022 .039 .159 -.038 .005 .034 .063 -.013 

Sig. (2-t) .633 .785 .633 .049 .638 .950 .677 .439 .871 

Třída Pear. Corr. -.083 .303 -.131 .159 -.034 .063 .169 -.325 -.072 

Sig. (2-t) .307 .000 .103 .049 .673 .433 .035 .000 .373 

Věk Pear. Corr. -.030 .211 -.042 .143 .021 -.018 .199 -.274 -.013 

Sig. (2-t) .711 .009 .606 .076 .794 .828 .013 .001 .869 

ZR HS Pear. Corr. -.397 .498 -.481 .256 -.290 .138 -.045 -.465 -.140 

Sig. (2-t) .000 .000 .000 .001 .000 .087 .582 .000 .083 

ZR CH 
A 

Pear. Corr. .199 -.247 .164 -.085 .112 -.143 .051 .086 .067 

Sig. (2-t) .013 .002 .041 .296 .167 .076 .525 .288 .404 

ZR CH 
B 

Pear. Corr. .263 -.123 .236 -.048 .171 -.051 .153 .214 .364 

Sig. (2-t) .001 .126 .003 .550 .033 .531 .057 .007 .000 

ZR CH 
SUMA 

Pear. Corr. .322 -.268 .279 -.096 .197 -.142 .139 .205 .289 

Sig. (2-t) .000 .001 .000 .236 .014 .079 .085 .010 .000 

ZR OK Pear. Corr. -.418 .516 -.499 .262 -.303 .147 -.053 -.479 -.158 

Sig. (2-t) .000 .000 .000 .001 .000 .068 .511 .000 .050 

W HS Pear. Corr. -.202 .344 -.333 .159 -.345 .160 -.010 -.385 -.093 

Sig. (2-t) .012 .000 .000 .048 .000 .047 .898 .000 .249 

W CH Pear. Corr. -.001 .033 .028 .006 .020 -.027 .045 .065 .086 

Sig. (2-t) .987 .680 .725 .936 .806 .743 .575 .419 .286 

W OK Pear. Corr. -.203 .338 -.342 .158 -.352 .168 -.022 -.404 -.116 

Sig. (2-t) .011 .000 .000 .049 .000 .037 .785 .000 .151 

FMan 
HS 1. s 

Pear. Corr. -.295 .689 -.510 .350 -.340 .276 -.055 -.349 -.145 

Sig. (2-t) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .494 .000 .071 

FMan 
HS 2. s 

Pear. Corr. -.497 .848 -.655 .410 -.360 .434 -.202 -.342 -.224 

Sig. (2-t) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .012 .000 .005 

FMan 
HS 3. s 

Pear. Corr. -.386 .691 -.541 .385 -.447 .174 -.159 -.323 -.220 

Sig. (2-t) .000 .000 .000 .000 .000 .031 .048 .000 .006 

FMan 
HS 4. s 

Pear. Corr. -.642 .860 -.619 .513 -.471 .338 -.188 -.345 -.261 

Sig. (2-t) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .019 .000 .001 

FMan 
Čas 1. s 

Pear. Corr. .345 -.579 .741 -.315 .614 -.231 .189 .318 .083 

Sig. (2-t) .000 .000 .000 .000 .000 .004 .019 .000 .304 

FMan 
Čas 2. s 

Pear. Corr. .628 -.569 .791 -.299 .346 -.241 .236 .341 .209 

Sig. (2-t) .000 .000 .000 .000 .000 .002 .003 .000 .009 

FMan 
Čas 3. s 

Pear. Corr. .579 -.626 .808 -.431 .567 -.222 .302 .346 .238 

Sig. (2-t) .000 .000 .000 .000 .000 .005 .000 .000 .003 
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Část 3 B 

 

FMan 
Čas 4. 

s 

FMan 
HS 

FMan 
Čas 

Novák 
HS 

Novák 
Čas 

SlAnal 
HS 

SlAnal 
Čas 

RJ 
Čas 

RJ 
CH 

FMan Čas 
4. s 

Pear. 
Corr. 

1 -.599 .809 -.406 .430 -.125 .206 .350 .299 

Sig. (2-t)   .000 .000 .000 .000 .120 .010 .000 .000 

FMan HS Pear. 
Corr. 

-.599 1 -.752 .535 -.514 .409 -.200 -.434 -.276 

Sig. (2-t) .000   .000 .000 .000 .000 .012 .000 .001 

FMan Čas Pear. 
Corr. 

.809 -.752 1 -.453 .620 -.261 .287 .430 .255 

Sig. (2-t) .000 .000   .000 .000 .001 .000 .000 .001 

Novák HS Pear. 
Corr. 

-.406 .535 -.453 1 -.574 .352 -.246 -.354 -.141 

Sig. (2-t) .000 .000 .000   .000 .000 .002 .000 .079 

Novák 
Čas 

Pear. 
Corr. 

.430 -.514 .620 -.574 1 -.333 .358 .424 .167 

Sig. (2-t) .000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 .037 

SlAnal HS Pear. 
Corr. 

-.125 .409 -.261 .352 -.333 1 -.629 -.172 -.129 

Sig. (2-t) .120 .000 .001 .000 .000   .000 .032 .109 

SlAnal 
Čas 

Pear. 
Corr. 

.206 -.200 .287 -.246 .358 -.629 1 .164 .048 

Sig. (2-t) .010 .012 .000 .002 .000 .000   .042 .550 

RJ Čas Pear. 
Corr. 

.350 -.434 .430 -.354 .424 -.172 .164 1 .097 

Sig. (2-t) .000 .000 .000 .000 .000 .032 .042   .230 

RJ CH Pear. 
Corr. 

.299 -.276 .255 -.141 .167 -.129 .048 .097 1 

Sig. (2-t) .000 .001 .001 .079 .037 .109 .550 .230   
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5. Krabicové grafy 

Graf 11: Skóry “správně řešených podnětů” v testu zrakového vnímání – pro skupinu 

dyslexie, intaktní a pro skupinu „dyslexie“ (bez ZŠ U Boroviček), intaktní a ZŠ U 

Boroviček 

 

Graf 12: Skóry chyb v testu zrakového vnímání – pro skupinu dyslexie, intaktní 
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Graf 13: Celkový čas v testu fonologické manipulace – pro skupinu dyslexie, intaktní a 

pro skupinu „dyslexie“ (bez ZŠ U Boroviček), intaktní a ZŠ U Boroviček 
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Graf 14: Celkové hrubé skóry v testu sluchové diferenciace od Nováka – pro skupinu 

dyslexie a intaktní 

 

Graf 15: Celkový čas v testu sluchové diferenciace od Nováka – pro skupinu dyslexie a 

intaktní 
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Graf 16: Celkové hrubé skóry v testu sluchové analýzy – pro skupinu dyslexie, intaktní 

a pro skupinu „dyslexie“ (bez ZŠ U Boroviček), intaktní a ZŠ U Boroviček 

 

Graf 17: Celkový čas v testu sluchové analýzy – pro skupinu dyslexie a intaktní 
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6. McCallova plošná transformace 

Tabulka 26: McCallova plošná transformace: Test zrakového vnímání – řešeno správně 

– dyslektická skupina 

HS Četnost 
Relat. 

četnost 
Kum. rel. 
četnost 

Korig. kum. 
rel. četnost 

Z-skór Steny 

52 1 0,02 0,02 0,01 -2,40 1 

73 1 0,02 0,03 0,02 -1,97 2 

81 1 0,02 0,05 0,04 -1,74 2 

86 1 0,02 0,07 0,06 -1,58 2 

89 1 0,02 0,08 0,07 -1,45 3 

90 1 0,02 0,10 0,09 -1,34 3 

109 2 0,03 0,13 0,11 -1,20 3 

110 1 0,02 0,15 0,14 -1,08 3 

116 1 0,02 0,16 0,16 -1,01 3 

122 1 0,02 0,18 0,17 -0,95 4 

124 1 0,02 0,20 0,19 -0,88 4 

125 1 0,02 0,21 0,20 -0,82 4 

126 1 0,02 0,23 0,22 -0,77 4 

128 2 0,03 0,26 0,25 -0,69 4 

131 1 0,02 0,28 0,27 -0,61 4 

135 1 0,02 0,30 0,29 -0,56 4 

137 1 0,02 0,31 0,30 -0,51 4 

141 1 0,02 0,33 0,32 -0,47 5 

142 1 0,02 0,34 0,34 -0,42 5 

144 3 0,05 0,39 0,37 -0,33 5 

148 1 0,02 0,41 0,40 -0,25 5 

150 2 0,03 0,44 0,43 -0,19 5 

152 1 0,02 0,46 0,45 -0,12 5 

153 1 0,02 0,48 0,47 -0,08 5 

156 1 0,02 0,49 0,48 -0,04 5 

158 1 0,02 0,51 0,50 0,00 6 

159 2 0,03 0,54 0,52 0,06 6 

160 1 0,02 0,56 0,55 0,12 6 

165 1 0,02 0,57 0,57 0,17 6 

166 1 0,02 0,59 0,58 0,21 6 

168 1 0,02 0,61 0,60 0,25 6 

169 1 0,02 0,62 0,61 0,29 6 

173 1 0,02 0,64 0,63 0,33 6 

174 1 0,02 0,66 0,65 0,38 6 

176 3 0,05 0,70 0,68 0,47 6 

177 2 0,03 0,74 0,72 0,59 7 

180 1 0,02 0,75 0,75 0,66 7 

182 1 0,02 0,77 0,76 0,71 7 

184 1 0,02 0,79 0,78 0,77 7 
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185 1 0,02 0,80 0,80 0,82 7 

195 1 0,02 0,82 0,81 0,88 7 

200 1 0,02 0,84 0,83 0,95 7 

201 1 0,02 0,85 0,84 1,01 8 

203 1 0,02 0,87 0,86 1,08 8 

207 1 0,02 0,89 0,88 1,16 8 

212 1 0,02 0,90 0,89 1,25 8 

216 1 0,02 0,92 0,91 1,34 8 

218 2 0,03 0,95 0,93 1,51 9 

237 1 0,02 0,97 0,96 1,74 9 

240 1 0,02 0,98 0,98 1,97 9 

242 1 0,02 1,00 0,99 2,40 10 

Tabulka 27: McCallova plošná transformace: Test zrakového vnímání – řešeno správně 

– intaktní skupina 

HS Četnost 
Relat. 

četnost 
Kum. rel. 
četnost 

Korig. kum. 
rel. četnost 

Z-skór Steny 

77 1 0,01 0,01 0,01 -2,55 1 

81 1 0,01 0,02 0,02 -2,15 1 

88 1 0,01 0,03 0,03 -1,93 2 

103 1 0,01 0,04 0,04 -1,78 2 

112 2 0,02 0,06 0,05 -1,61 2 

116 1 0,01 0,07 0,07 -1,48 3 

118 2 0,02 0,10 0,09 -1,37 3 

119 1 0,01 0,11 0,10 -1,28 3 

127 1 0,01 0,12 0,11 -1,22 3 

129 1 0,01 0,13 0,12 -1,16 3 

138 1 0,01 0,14 0,13 -1,11 3 

140 3 0,03 0,17 0,15 -1,02 3 

142 1 0,01 0,18 0,18 -0,93 4 

144 1 0,01 0,19 0,19 -0,89 4 

146 2 0,02 0,21 0,20 -0,83 4 

149 1 0,01 0,22 0,22 -0,78 4 

150 1 0,01 0,23 0,23 -0,74 4 

151 1 0,01 0,24 0,24 -0,71 4 

152 1 0,01 0,26 0,25 -0,67 4 

158 2 0,02 0,28 0,27 -0,63 4 

160 3 0,03 0,31 0,29 -0,55 4 

163 2 0,02 0,33 0,32 -0,47 5 

164 3 0,03 0,36 0,35 -0,40 5 

165 1 0,01 0,37 0,37 -0,34 5 

167 3 0,03 0,40 0,39 -0,28 5 

169 1 0,01 0,41 0,41 -0,23 5 

170 2 0,02 0,44 0,43 -0,19 5 

172 1 0,01 0,45 0,44 -0,15 5 
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174 2 0,02 0,47 0,46 -0,11 5 

181 2 0,02 0,49 0,48 -0,05 5 

182 3 0,03 0,52 0,51 0,01 6 

183 1 0,01 0,53 0,53 0,07 6 

184 1 0,01 0,54 0,54 0,09 6 

185 1 0,01 0,55 0,55 0,12 6 

186 1 0,01 0,56 0,56 0,15 6 

187 2 0,02 0,59 0,57 0,19 6 

188 1 0,01 0,60 0,59 0,23 6 

189 1 0,01 0,61 0,60 0,26 6 

190 1 0,01 0,62 0,61 0,28 6 

191 1 0,01 0,63 0,62 0,31 6 

194 2 0,02 0,65 0,64 0,35 6 

195 1 0,01 0,66 0,65 0,40 6 

197 2 0,02 0,68 0,67 0,44 6 

198 1 0,01 0,69 0,69 0,49 6 

199 1 0,01 0,70 0,70 0,52 7 

202 1 0,01 0,71 0,71 0,55 7 

203 1 0,01 0,72 0,72 0,58 7 

204 3 0,03 0,76 0,74 0,64 7 

205 3 0,03 0,79 0,77 0,74 7 

206 2 0,02 0,81 0,80 0,83 7 

207 1 0,01 0,82 0,81 0,89 7 

209 1 0,01 0,83 0,82 0,93 7 

212 1 0,01 0,84 0,84 0,97 7 

217 1 0,01 0,85 0,85 1,02 8 

221 1 0,01 0,86 0,86 1,06 8 

223 1 0,01 0,87 0,87 1,11 8 

229 1 0,01 0,88 0,88 1,16 8 

232 1 0,01 0,89 0,89 1,22 8 

235 1 0,01 0,90 0,90 1,28 8 

256 1 0,01 0,91 0,91 1,34 8 

257 1 0,01 0,93 0,92 1,41 8 

264 1 0,01 0,94 0,93 1,48 8 

265 1 0,01 0,95 0,94 1,57 9 

268 2 0,02 0,97 0,96 1,72 9 

278 1 0,01 0,98 0,97 1,93 9 

281 2 0,02 1,00 0,99 2,30 10 
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Tabulka 28: McCallova plošná transformace: Test zrakového vnímání – chyby celkem – 

dyslektická skupina 

HS - 
chyby 

Četnost 
Relat. 

četnost 
Kum. rel. 
četnost 

Korig. kum. 
rel. četnost 

Z-skór Steny 

17 1 0,02 0,02 0,01 -2,40 1 

11 1 0,02 0,03 0,02 -1,97 2 

10 1 0,02 0,05 0,04 -1,74 2 

9 1 0,02 0,07 0,06 -1,58 2 

8 1 0,02 0,08 0,07 -1,45 3 

7 4 0,07 0,15 0,11 -1,20 3 

6 5 0,08 0,23 0,19 -0,88 4 

5 5 0,08 0,31 0,27 -0,61 4 

4 5 0,08 0,39 0,35 -0,38 5 

3 4 0,07 0,46 0,43 -0,19 5 

2 11 0,18 0,64 0,55 0,12 6 

1 13 0,21 0,85 0,75 0,66 7 

0 9 0,15 1,00 0,93 1,45 8 

Tabulka 29: McCallova plošná transformace: Test zrakového vnímání – chyby celkem – 

intaktní skupina 

HS - 
chyby 

Četnost 
Relat. 

četnost 
Kum. rel. 
četnost 

Korig. kum. 
rel. četnost 

Z-skór Steny 

12 1 0,01 0,01 0,01 -2,55 0 

9 1 0,01 0,02 0,02 -2,15 1 

8 1 0,01 0,03 0,03 -1,93 2 

7 3 0,03 0,06 0,05 -1,67 2 

5 4 0,04 0,11 0,09 -1,37 3 

4 7 0,07 0,18 0,14 -1,06 3 

3 10 0,11 0,29 0,23 -0,73 4 

2 17 0,18 0,47 0,38 -0,31 5 

1 26 0,28 0,74 0,61 0,27 6 

0 24 0,26 1,00 0,87 1,14 8 

Tabulka 30: McCallova plošná transformace: Test fonologické manipulace – HS – 

dyslektická skupina 

HS Četnost 
Relat. 

četnost 
Kum. rel. 
četnost 

Korig. kum. 
rel. četnost 

Z-skór Steny 

7 1 0,02 0,02 0,01 -2,40 1 

13 1 0,02 0,03 0,02 -1,97 2 

15 1 0,02 0,05 0,04 -1,74 2 

20 1 0,02 0,07 0,06 -1,58 2 

21 2 0,03 0,10 0,08 -1,39 3 

22 2 0,03 0,13 0,11 -1,20 3 

24 4 0,07 0,20 0,16 -0,98 4 

25 11 0,18 0,38 0,29 -0,56 4 
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26 2 0,03 0,41 0,39 -0,27 5 

27 1 0,02 0,43 0,42 -0,21 5 

28 3 0,05 0,48 0,45 -0,12 5 

29 4 0,07 0,54 0,51 0,02 6 

30 4 0,07 0,61 0,57 0,19 6 

31 3 0,05 0,66 0,63 0,33 6 

32 4 0,07 0,72 0,69 0,49 6 

33 5 0,08 0,80 0,76 0,71 7 

34 3 0,05 0,85 0,83 0,95 7 

35 3 0,05 0,90 0,88 1,16 8 

37 2 0,03 0,93 0,92 1,39 8 

38 1 0,02 0,95 0,94 1,58 9 

39 1 0,02 0,97 0,96 1,74 9 

40 2 0,03 1,00 0,98 2,13 10 

Tabulka 31: McCallova plošná transformace: Test fonologické manipulace – HS – 

intaktní skupina 

HS Četnost 
Relat. 

četnost 
Kum. rel. 
četnost 

Korig. kum. 
rel. četnost 

Z-skór Steny 

24 3 0,03 0,03 0,02 -2,15 1 

25 2 0,02 0,05 0,04 -1,72 2 

26 1 0,01 0,06 0,06 -1,57 2 

27 2 0,02 0,09 0,07 -1,44 3 

28 2 0,02 0,11 0,10 -1,31 3 

29 3 0,03 0,14 0,12 -1,16 3 

30 3 0,03 0,17 0,15 -1,02 3 

31 8 0,09 0,26 0,21 -0,80 4 

32 7 0,07 0,33 0,29 -0,55 4 

33 8 0,09 0,41 0,37 -0,33 5 

34 6 0,06 0,48 0,45 -0,13 5 

35 9 0,10 0,57 0,53 0,07 6 

36 9 0,10 0,67 0,62 0,31 6 

37 8 0,09 0,76 0,71 0,56 7 

38 13 0,14 0,89 0,82 0,93 7 

39 8 0,09 0,98 0,94 1,52 9 

40 2 0,02 1,00 0,99 2,30 10 

Tabulka 32: McCallova plošná transformace: Test fonologické manipulace – čas – 

dyslektická skupina 

Čas Četnost 
Relat. 

četnost 
Kum. rel. 
četnost 

Korig. kum. 
rel. četnost 

Z-skór Steny 

255 1 0,02 0,02 0,01 -2,40 1 

201 1 0,02 0,03 0,02 -1,97 2 

178 1 0,02 0,05 0,04 -1,74 2 

176 1 0,02 0,07 0,06 -1,58 2 

170 1 0,02 0,08 0,07 -1,45 3 
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165 1 0,02 0,10 0,09 -1,34 3 

162 1 0,02 0,11 0,11 -1,25 3 

144 1 0,02 0,13 0,12 -1,16 3 

143 1 0,02 0,15 0,14 -1,08 3 

141 1 0,02 0,16 0,16 -1,01 3 

139 2 0,03 0,20 0,18 -0,91 4 

137 1 0,02 0,21 0,20 -0,82 4 

133 1 0,02 0,23 0,22 -0,77 4 

130 1 0,02 0,25 0,24 -0,71 4 

129 1 0,02 0,26 0,25 -0,66 4 

128 2 0,03 0,30 0,28 -0,59 4 

121 1 0,02 0,31 0,30 -0,51 4 

120 2 0,03 0,34 0,33 -0,45 5 

118 1 0,02 0,36 0,35 -0,38 5 

117 1 0,02 0,38 0,37 -0,33 5 

115 1 0,02 0,39 0,39 -0,29 5 

114 2 0,03 0,43 0,41 -0,23 5 

112 2 0,03 0,46 0,44 -0,14 5 

110 1 0,02 0,48 0,47 -0,08 5 

108 1 0,02 0,49 0,48 -0,04 5 

107 1 0,02 0,51 0,50 0,00 6 

106 2 0,03 0,54 0,52 0,06 6 

104 1 0,02 0,56 0,55 0,12 6 

100 3 0,05 0,61 0,58 0,21 6 

99 1 0,02 0,62 0,61 0,29 6 

98 1 0,02 0,64 0,63 0,33 6 

97 2 0,03 0,67 0,66 0,40 6 

96 1 0,02 0,69 0,68 0,47 6 

94 1 0,02 0,70 0,70 0,51 7 

89 1 0,02 0,72 0,71 0,56 7 

88 1 0,02 0,74 0,73 0,61 7 

86 2 0,03 0,77 0,75 0,69 7 

85 1 0,02 0,79 0,78 0,77 7 

84 2 0,03 0,82 0,80 0,85 7 

83 1 0,02 0,84 0,83 0,95 7 

81 2 0,03 0,87 0,85 1,05 8 

80 1 0,02 0,89 0,88 1,16 8 

74 1 0,02 0,90 0,89 1,25 8 

69 1 0,02 0,92 0,91 1,34 8 

67 1 0,02 0,93 0,93 1,45 8 

66 1 0,02 0,95 0,94 1,58 9 

65 1 0,02 0,97 0,96 1,74 9 

58 1 0,02 0,98 0,98 1,97 9 

51 1 0,02 1,00 0,99 2,40 10 
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Tabulka 33: McCallova plošná transformace: Test fonologické manipulace – čas – 

dyslektická skupina 

Čas Četnost 
Relat. 

četnost 
Kum. rel. 
četnost 

Korig. kum. 
rel. četnost 

Z-skór Steny 

172 1 0,01 0,01 0,01 -2,55 1 

145 1 0,01 0,02 0,02 -2,15 1 

131 1 0,01 0,03 0,03 -1,93 2 

117 2 0,02 0,05 0,04 -1,72 2 

115 1 0,01 0,06 0,06 -1,57 2 

114 4 0,04 0,11 0,09 -1,37 3 

113 2 0,02 0,13 0,12 -1,19 3 

112 1 0,01 0,14 0,13 -1,11 3 

111 1 0,01 0,15 0,14 -1,06 3 

109 1 0,01 0,16 0,15 -1,02 3 

107 1 0,01 0,17 0,16 -0,97 4 

104 1 0,01 0,18 0,18 -0,93 4 

103 1 0,01 0,19 0,19 -0,89 4 

102 3 0,03 0,22 0,21 -0,82 4 

99 1 0,01 0,23 0,23 -0,74 4 

96 2 0,02 0,26 0,24 -0,69 4 

94 1 0,01 0,27 0,26 -0,64 4 

93 3 0,03 0,30 0,28 -0,58 4 

92 2 0,02 0,32 0,31 -0,50 4 

91 3 0,03 0,35 0,34 -0,43 5 

90 1 0,01 0,36 0,36 -0,37 5 

89 2 0,02 0,38 0,37 -0,33 5 

88 3 0,03 0,41 0,40 -0,26 5 

86 3 0,03 0,45 0,43 -0,17 5 

85 4 0,04 0,49 0,47 -0,08 5 

84 2 0,02 0,51 0,50 0,00 6 

83 2 0,02 0,53 0,52 0,05 6 

82 2 0,02 0,55 0,54 0,11 6 

79 1 0,01 0,56 0,56 0,15 6 

77 8 0,09 0,65 0,61 0,27 6 

75 3 0,03 0,68 0,66 0,43 6 

74 5 0,05 0,73 0,71 0,55 7 

73 3 0,03 0,77 0,75 0,67 7 

72 2 0,02 0,79 0,78 0,76 7 

70 3 0,03 0,82 0,80 0,85 7 

69 1 0,01 0,83 0,82 0,93 7 

68 4 0,04 0,87 0,85 1,04 8 

67 1 0,01 0,88 0,88 1,16 8 

65 1 0,01 0,89 0,89 1,22 8 

64 2 0,02 0,91 0,90 1,31 8 

63 2 0,02 0,94 0,93 1,44 8 
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62 2 0,02 0,96 0,95 1,61 9 

59 3 0,03 0,99 0,97 1,93 9 

50 1 0,01 1,00 0,99 2,55 10 

Tabulka 34: McCallova plošná transformace: Test sluchové analýzy – HS – dyslektická 

skupina 

HS Četnost 
Relat. 

četnost 
Kum. rel. 
četnost 

Korig. kum. 
rel. četnost 

Z-skór Steny 

4 1 0,02 0,02 0,01 -2,40 1 

5 1 0,02 0,03 0,02 -1,97 2 

6 3 0,05 0,08 0,06 -1,58 2 

7 4 0,07 0,15 0,11 -1,20 3 

8 2 0,03 0,18 0,16 -0,98 4 

9 1 0,02 0,20 0,19 -0,88 4 

10 4 0,07 0,26 0,23 -0,74 4 

11 4 0,07 0,33 0,30 -0,54 4 

12 5 0,08 0,41 0,37 -0,33 5 

13 3 0,05 0,46 0,43 -0,17 5 

14 7 0,11 0,57 0,52 0,04 6 

15 10 0,16 0,74 0,66 0,40 6 

16 5 0,08 0,82 0,78 0,77 7 

17 2 0,03 0,85 0,84 0,98 7 

18 6 0,10 0,95 0,90 1,29 8 

19 3 0,05 1,00 0,98 1,97 9 

Tabulka 35: McCallova plošná transformace: Test sluchové analýzy – HS – intaktní 

skupina 

HS Četnost 
Relat. 

četnost 
Kum. rel. 
četnost 

Korig. kum. 
rel. četnost 

Z-skór Steny 

6 1 0,01 0,01 0,01 -2,55 1 

7 1 0,01 0,02 0,02 -2,15 1 

8 2 0,02 0,04 0,03 -1,85 2 

9 2 0,02 0,06 0,05 -1,61 2 

10 3 0,03 0,10 0,08 -1,41 3 

11 5 0,05 0,15 0,12 -1,16 3 

12 4 0,04 0,19 0,17 -0,95 4 

13 7 0,07 0,27 0,23 -0,74 4 

14 8 0,09 0,35 0,31 -0,50 4 

15 12 0,13 0,48 0,41 -0,21 5 

16 14 0,15 0,63 0,55 0,13 6 

17 11 0,12 0,74 0,69 0,49 6 

18 9 0,10 0,84 0,79 0,82 7 

19 8 0,09 0,93 0,88 1,19 8 

20 7 0,07 1,00 0,96 1,78 9 
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Tabulka 36: McCallova plošná transformace: Test rychlého jmenování – čas – 

dyslektická skupina 

Čas Četnost 
Relat. 

četnost 
Kum. rel. 
četnost 

Korig. kum. 
rel. četnost 

Z-skór Steny 

85 1 0,02 0,02 0,01 -2,40 1 

73 1 0,02 0,03 0,02 -1,97 2 

72 1 0,02 0,05 0,04 -1,74 2 

71 1 0,02 0,07 0,06 -1,58 2 

70 1 0,02 0,08 0,07 -1,45 3 

66 2 0,03 0,11 0,10 -1,29 3 

65 1 0,02 0,13 0,12 -1,16 3 

64 3 0,05 0,18 0,16 -1,01 3 

62 2 0,03 0,21 0,20 -0,85 4 

61 2 0,03 0,25 0,23 -0,74 4 

60 2 0,03 0,28 0,26 -0,64 4 

57 2 0,03 0,31 0,30 -0,54 4 

56 1 0,02 0,33 0,32 -0,47 5 

54 4 0,07 0,39 0,36 -0,36 5 

53 3 0,05 0,44 0,42 -0,21 5 

52 3 0,05 0,49 0,47 -0,08 5 

51 1 0,02 0,51 0,50 0,00 6 

50 2 0,03 0,54 0,52 0,06 6 

49 2 0,03 0,57 0,56 0,14 6 

48 5 0,08 0,66 0,61 0,29 6 

47 2 0,03 0,69 0,67 0,45 6 

46 3 0,05 0,74 0,71 0,56 7 

45 1 0,02 0,75 0,75 0,66 7 

44 2 0,03 0,79 0,77 0,74 7 

43 2 0,03 0,82 0,80 0,85 7 

42 1 0,02 0,84 0,83 0,95 7 

41 2 0,03 0,87 0,85 1,05 8 

40 3 0,05 0,92 0,89 1,25 8 

39 2 0,03 0,95 0,93 1,51 9 

38 2 0,03 0,98 0,97 1,84 9 

35 1 0,02 1,00 0,99 2,40 10 

Tabulka 37: McCallova plošná transformace: Test rychlého jmenování – čas – intaktní 

skupina 

Čas Četnost 
Relat. 

četnost 
Kum. rel. 
četnost 

Korig. kum. 
rel. četnost 

Z-skór Steny 

99 1 0,01 0,01 0,01 -2,55 1 

69 1 0,01 0,02 0,02 -2,15 1 

67 1 0,01 0,03 0,03 -1,93 2 

65 2 0,02 0,05 0,04 -1,72 2 

64 1 0,01 0,06 0,06 -1,57 2 

63 2 0,02 0,09 0,07 -1,44 3 
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62 1 0,01 0,10 0,09 -1,34 3 

61 1 0,01 0,11 0,10 -1,28 3 

60 1 0,01 0,12 0,11 -1,22 3 

59 2 0,02 0,14 0,13 -1,14 3 

58 2 0,02 0,16 0,15 -1,04 3 

57 2 0,02 0,18 0,17 -0,95 4 

56 3 0,03 0,21 0,20 -0,85 4 

55 3 0,03 0,24 0,23 -0,74 4 

54 4 0,04 0,29 0,27 -0,63 4 

52 1 0,01 0,30 0,29 -0,55 4 

51 4 0,04 0,34 0,32 -0,47 5 

50 3 0,03 0,37 0,36 -0,37 5 

49 3 0,03 0,40 0,39 -0,28 5 

48 5 0,05 0,46 0,43 -0,17 5 

47 5 0,05 0,51 0,48 -0,04 5 

46 5 0,05 0,56 0,54 0,09 6 

45 1 0,01 0,57 0,57 0,17 6 

44 11 0,12 0,69 0,63 0,34 6 

43 4 0,04 0,73 0,71 0,56 7 

42 3 0,03 0,77 0,75 0,67 7 

41 7 0,07 0,84 0,80 0,85 7 

40 2 0,02 0,86 0,85 1,04 8 

39 3 0,03 0,89 0,88 1,16 8 

38 3 0,03 0,93 0,91 1,34 8 

37 1 0,01 0,94 0,93 1,48 8 

36 2 0,02 0,96 0,95 1,61 9 

35 1 0,01 0,97 0,96 1,78 9 

34 1 0,01 0,98 0,97 1,93 9 

32 1 0,01 0,99 0,98 2,15 10 

31 1 0,01 1,00 0,99 2,55 10 

 

 


