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V současné kanonické učebnici Psychodiagnostika dětí a dospívajících z roku 2001 
M. Svoboda, D. Krejčířová a M. Vágnerová vyčleňují samostatnou kapitolu 9. Diagnostika 
školní zralosti (s. 624–630). Autor kapitoly, M. Svoboda, pak zvláště vyjmenovává 15 
standardizovaných metod. Konkrétně, v abecedním pořadí, se jedná o následující: Depistážny 
test školskej zrelosti od Vanka; Frakfurtská zkouška školní zralosti; Göppingenská zkouška; 
Kettwigský test školní zralosti; Obrázkovo slovníková skúška od Kondáše; Orientáčná skúška 
pripravenosti na školu od Kollárika; Orientační test školní zralosti od Jiráska; Pozorovacia 
schéma na posudzovanie školskej spôsobilosti; Reutlingerský test pro začínající školáky od 
Kratzmeiera; Reverzní test od Edfeldta; Test duševního obzoru a informovanosti; 
Vinelandská škála sociální zralosti; Vývojový test zrakového vnímání Frostigové; 
Weilburgské testové úlohy pro začínající školáky od Hetzerové a Tauba; Zkouška vědomostí 
předškolních dětí Matějčka a Vágnerové. O Jiráskově Orientačním testu školní zralosti pak 
tvrdí, že je nejznámějším a neužívanějším, tedy u nás (s. 625). Dodejme, že Jiráskův test patří 
k těm čtyřem (spolu s Reverzním testem od Edfeldta, Obrázkovo slovníkovou skúškou od 
Kondáše a Zkouškou vědomostí (znalostí) předškolních dětí Matějčka a Vágnerové), které 
jsou v současnosti komerčně nabízené, a to Psychodiagnostikou s. r. o. Brno. (A dodejme, že 
tato firma k testování školní zralosti nabízí též Test obkreslování od Matějčka a Vágnerové.)

Zajímavá je pak teorie toho, co se Orientačním testem školní zralosti vlastně testuje. 
Manuál z roku 1992 (shodný s vydáním z roku 1970) ji souhrnně prezentuje ve čtyřech 
odstavcích (s. 8–9), přičemž vyčleňuje následující schopnosti. Pro všechny tři úlohy platí, že 
kladou nároky na jemnou motoriku a koordinaci vidění a pohybů ruky. Při skupinovém zadání 
se testuje též schopnost podřídit se práci v kolektivních podmínkách. V těch třech úkolech se 
pak údajně napodobení psacího písma a obkreslení skupiny bodů odlišuje od kresby mužské 
postavy v tom, že se dítě musí přimět vůlí ke splnění instrukce v málo přitažlivém úkolu; což 
je schopnost považovaná za důležitou pro zapojení do školního vyučování. Konečně 
napodobení psacího písma a obkreslení skupiny bodů se odlišuje od kresby mužské postavy i 
co se týče dětského intelektu. Společně testují dílčí schopnost pochopit a zvládnout 
napodobení grafické předlohy tvarů písma a geometrických tvarů. Zatímco kresba mužské 
postavy testuje povšechnou rozumovou úroveň, resp. integraci v psychické činnosti (byť jen 
orientačně).

Jirásek sám pak tematizoval otázku souvislostí testované „integrace v psychické 
činnosti“ s testovanými schopnostmi „nápodoby grafické předlohy tvarů písma a 
geometrických tvarů“. A to když prozkoumal korelace výsledků jednotlivých testových úloh 
navzájem: hodnota korelačního koeficientu výkonů v kresbě mužské postavy a v napodobení 
psacího písma mu vyšla 0,45; v kresbě mužské postavy a v obkreslení skupiny bodů 0,40; v 
napodobení psacího písma a v obkreslení skupiny bodů 0,53. Manuál z roku 1992 však více o 
souvislostech testované „integrace v psychické činnosti“ s testovanými schopnostmi 
„nápodoby grafické předlohy tvarů písma a geometrických tvarů“ neuvádí. A zdá se, že 
zevrubnějšímu zmapování terénu souvislostí mezi schopnostmi, testovanými tím naším 
nejznámějším a nejužívanějším testem školní zralosti, se nevěnovaly ani žádné další 
výzkumy. Například, na základě zběžné prohlídky obsahů Československé psychologie to 
vypadá, že Jiráskově testu za těch 40 let od jeho první publikace nebyl věnován ani jediný 
článek.

Takže, když se autorka ve své bakalářské práci rozhodla provést nějaké ty kroky z 
chybějícího zevrubnějšího zmapování terénu souvislostí mezi schopnostmi, testovanými tím 
naším nejznámějším a nejužívanějším testem školní zralosti, jedná se nesporně o cenný počin. 
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Srozumitelné pak je i to, že si ty možné obory úvah omezuje soustředěním se na souvislosti, 
ve kterých schopnost kresby mužské postavy, jako vyjadřující integraci v psychické činnosti, 
vystupuje na jedné straně a na druhé straně vystupují ty dílčí schopnosti nápodoby grafické 
předlohy tvarů písma a geometrických tvarů. Jako cenné lze ohodnotit to, že navíc do hry 
naopak vtáhla též Jiráskův orientační test verbálního myšlení, který publikoval v Diagnostice  
psychického vývoje (kanonická učebnice 70. a 80. let minulého století od autorského kolektivu 
vedeného J. Švancarou).

Ke spolupráci na empirickém výzkumu autorka získala 25 žáků předškolního věku (v 
užším slova smyslu), 25 žáků 1. ročníku a 29 žáků 2. ročníku ze dvou základních škol a jejich 
škol mateřských (s přijatelnými podíly dívek a chlapců). Děti testovala vždy dvakrát; nejdříve 
v září, pak na přelomu února a března daného školního roku. Ocenit je třeba, že v mezích 
možností bakalářské práce design výzkumu kombinuje princip průřezový s principem 
longitudinálním. Ocenit je dále třeba, že veškerou produkci dětí prezentuje autorka přehledně 
v Příloze. A že zde také vždy prezentuje, jak výkony dětí třídí a hodnotí dle Jiráskových 
instrukcí – tedy, že kvalitativní rozbor dat prezentuje kontrolovatelným způsobem.

Statistický rozbor dat, jeho výsledky a komentáře k nim autorka prezentuje 
systematicky, krok za krokem, na 27 stranách kapitoly 3. Rozbor dat. Z těch zjištění 
vyzdvihněme následující.

Za prvé, že míra korelace kresbou testované integrace v psychické činnosti s 
testovanými schopnostmi nápodoby grafické předlohy tvarů písma a geometrických tvarů 
nebo s testovaným verbálním myšlením může výrazně oscilovat, a to jak z hlediska 
průřezového, tak z hlediska longitudinálního. Přičemž se nadá říct, že by tyto oscilace dávaly 
nějaký vývojový smysl. (Viz tabulky na s. 42.)

Za druhé, nějaký vývojový smysl naopak dávají korelace, které v rámci těch 
longitudinálních intervalů 5 měsíců umožňují úvahy o tom, zda se testovaná schopnost–
neschopnost integrace v psychické činnosti ze září uplatňuje ve schopnosti–neschopnosti 
nápodoby grafické předlohy tvarů písma a geometrických tvarů nebo verbálního myšlení, 
když byly testované na přelomu února a března. A opačně, zda se testovaná schopnost–
neschopnost nápodoby grafické předlohy tvarů písma a geometrických tvarů nebo verbálního 
myšlení ze září uplatňuje ve schopnosti–neschopnosti integrace v psychické činnosti na konci 
února.

Podle tabulek na s. 47 to vypadá, že v mateřské škole spíše předpovídají schopnosti 
nápodoby tvarů písma a geometrických tvarů a verbálního myšlení testované v září kresbou 
testovanou schopnost integrace v psychické činnosti na konci února, než naopak. V 1. a 2. 
ročníku se pak na jedné straně zcela uvolňuje souvislost verbálního myšlení a nápodoby 
geometrických tvarů s kresbou testovanou integrací v psychické činnosti. Na druhé straně 
souvislost nápodoby tvarů písma s kresbou testovanou integrací v psychické činnosti se 
nejdříve stává ještě těsnější v 1. ročníku, aby se ve 2. ročníku změnila její orientace: takže 
kresbou testovaná integrace v psychické činnosti ze září spíše předpovídá nápodobu tvarů 
písma na konci února, než naopak.

Když pak autorka v tabulkách č. 24–28 (s. 48–51) ještě ty statisticky významné 
korelace konkretizuje pomocí procentuálních podílů dětí v kategoriích druhého třídění, 
provádí vlastně první krok na cestě, která vede ke kvalitativnímu rozboru zmíněných 
souvislostí. Ten by mohl hledat odpovědi na otázky srovnatelné s tou následující: Co 
konkrétně ze schopnosti (či neschopnosti) nápodoby tvarů psacího písma v září se uplatňuje 
ve schopnosti (či neschopnosti) kresbou testované integrace v psychické činnosti na konci 
února? Za pochopitelné lze považovat to, že tento rozbor už autorka v rámci standardního 
času na zpracování bakalářské práce již neprovedla.
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V souhrnu tedy soudím, že ten rozsah práce, který autorka odvedla na chybějícím 
zevrubnějšího zmapování terénu souvislostí mezi schopnostmi, testovanými tím naším 
nejznámějším a nejužívanějším testem školní zralosti, je takový, že mne opravňuje doporučit 
její bakalářskou práci k obhajobě.

V Praze 28. 8. 2014 PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
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