
Přílohy 

Příloha 1: Informovaný souhlas  
 

Informovaný souhlas rodičů dětí, které se zúčastní lokalizace metody ACFS doplněné o 

část Kaufmanovy hodnotící baterie pro děti 

Vážení rodiče, 

chtěli bychom Vás požádat o účast Vašich dětí v procesu adaptace diagnostického 
nástroje ACFS pro jeho využití v České republice a zároveň ověřit praktické využití této 
metody v rámci diplomové práce na téma: Možnosti využití dynamické diagnostiky u dětí 
v mateřských školách – Škála využití kognitivních funkcí.  

Metoda ACFS je určena pro děti předškolního věku a zjišťuje jejich možnosti rozvoje 
poznávání a učení, především se zaměřením na předškolní přípravu. Děti splní šest úkolů, 
které souvisejí s tříděním předmětů, zapamatováním, vyprávěním, dodržováním správného 
pořadí apod. Kromě zadaného úkolu se budou také učit, jak mají problém vyřešit a naším 
úkolem je sledovat, jak jim mohou dospělí pomoci rozvinout jejich aktuální potenciál k učení, 
který samy ještě neumí zcela dobře využívat. V tomto je metoda ACFS unikátní a zcela 
odlišná od jiných metod dostupných na českém trhu. Celkové vyšetření by mělo být v rozsahu 
60 - 90 minut.  

Kaufmanova hodnotící baterie pro děti je v České republice již standardizovaná řada 
úkolů sledující inteligenční schopnosti dětí. Využijeme jen tři úkoly z baterie, z důvodu 
porovnání s platnými normami. Bude se jednat o rozpoznání obrázku, schopnost zopakovat 
sekvenci pohybů ruky a sekvenci čísel. Doplňující úkoly by měly být v rozsahu 10 - 30 minut. 

Informace získané ve výzkumu jsou považovány za důvěrné a zachází se s nimi tak 
jako s jinými důvěrnými informacemi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů. Přístup k podkladům mají jen členové pracovního týmu, kteří se na adaptaci 
metody podílejí. Veškeré získané údaje budou prezentovány tak, aby byla zajištěna anonymita 
účastníků projektu. Po jeho ukončení budou záznamy o dětech zlikvidovány. 

Rádi zodpovíme jakékoli Vaše dotazy a poskytneme Vám případné doplňující 
informace. Budete-li mít zájem o některé výsledky práce Vašeho dítěte, odborný pracovník, 
který bude diagnostiku provádět, Vám je rád poskytne ihned po vyšetření. 

 

S poděkováním  

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., email: lenka.krejcova@ff.cuni.cz (koordinátorka 
projektu) 

Alena Drápalová, email: alenadrapalova@gmail.com (odborná pracovnice projektu 
pověřená	  diagnostikou)	  
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Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami účasti své dcery/svého syna v 
lokalizaci metody ACFS doplněné o část Kaufmanovy hodnotící baterie pro děti, a že s touto 
účastí souhlasím: 

 

Jméno dítěte: ........................................................  

Datum narození dítěte: ……………………………………. 

Národnost rodičů: ……………………………………………. 

Počet a pořadí sourozenců: ……………………………… 

Rodina: úplná/neúplná 

         

 

Dne: ............................. 

     
................................................................. 

       podpis rodiče  

  



	  

Příloha 2: Vzor závěrečné zprávy 
Závěrečná zpráva z vyšetření metodou ACFS 

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

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

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

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

úkol opětovně plnit a přitom sledujeme, k jakému došlo pokroku v jeho schopnostech a 

dovednostech. Důležitý je nejen pokrok dítěte, ale také zjištění, jaké postupy musí dospělý 

zaujmout, jakou formu pomoci dítěti nabídnout, aby k pokroku docházelo. Metoda ACFS se 

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

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

školní docházky. 

MATĚJ: Matěj zpočátku pěkně spolupracoval, po delším učení začal být unavený a nebylo 

snadné ho motivovat k práci.  Prvním úkolem bylo třídit kostky podle různých kritérií, 

Matěj dokázal roztřídit všechny kostky podle barvy, tvaru a velikosti a nebylo nutné provádět 

nácvik. 

 V testu krátkodobé sluchové paměti, kdy měl Matěj převyprávět krátký příběh O 

vláčku, byl schopný vyjmenovat pouze 2 prvky, které se v příběhu vyskytly. Nezachytil 

dějovou zápletku. Pomohlo mu vizualizovat si celý příběh pomocí magnetických tvarů. Po 

nácviku se jeho výkon výrazně zlepšil a vyjmenoval skoro polovinu prvků, které se v příběhu 

vyskytly. Dále doporučuji trénovat sluchovou paměť, například vyprávěním příběhů, kdy 

bude mít Matěj prostor si vybrat za objekty příběhu hračky. Pomocí hraček si pak může 

příběh znovu přehrát. Nakonec Matěje znovu poproste, ať Vám příběh převypráví. 

Krátkodobá vizuální paměť je na dobré úrovni. Matěj pojmenoval všechny obrázky, 

které mu byly předloženy a také si je za využití různých strategií i zapamatoval. Zde jsme 

neprováděli nácvik. 

V testu, který zjišťuje schopnost doplňování sekvenčních vzorců, bylo jeho úkolem 

doplnit logické řady geometrických tvarů. Vedl si dobře, po společném nácviku doplnil 

správně všechny řady. Je možné tuto schopnost dále posilovat procvičováním, např. 

namalovat řadu: „kolečko-kolečko-čtverec-kolečko-kolečko“ a ptát se, co následuje? 



V testu přejímání perspektivy, kde měl Matěj roli pana učitele, mně vysvětloval, jak 

mám namalovat obrázek. Dokázal správně popsat, co a jakým způsobem mám namalovat, ale 

ani po společném nácviku nezařadil do instrukce, například jaký tvar má ruka, či kam na papír 

ji mám namalovat. Navrhuji v rámci konverzace dále procvičovat tvary (kolečko, trojúhelník, 

čtverec) a místa (nahoře, dole, pod, vpravo, vlevo).  

Při testu verbálního plánování mi Matěj vyprávěl, jak se připravuje chleba, vedl si 

dobře. Popsal některé kroky v logické posloupnosti, ale nezařadil do vyprávění časovou 

posloupnost (nejdříve, potom, nakonec). Matěj popsal postup čtyř kroků, jak si připravit 

chleba. Navrhuji se zaměřit na postupné rozvinutí plánu do více kroků. Můžete využít 

například komiksové příběhy. V kontrolních testech baterie K-ABC: Opakování pohybů 

ruky, Opakování čísel a Rozpoznání nedokreslených obrázků si vedl vzhledem ke svému 

věku průměrně. 

Závěr: Matěj má velmi dobře rozvinuté schopnosti: třídit kostky podle různých kritérií a 

krátkodobou vizuální paměť. V těchto testech nebylo potřeba provádět intervenci. Po 

společném nácviku u něj došlo k výraznému zlepšení i v oblasti, sluchové paměti a 

doplňování sekvenčních vzorců, což doporučuji i nadále procvičovat. Při domácí přípravě 

bych se zaměřila především na nácvik přejímání perspektivy a schopnosti verbálního 

plánování, jak je uvedeno výše. 

 Přeji hodně štěstí! 

  



 

Příloha 3: Porovnání normálního rozložení vzorku z hlediska věku a kognitivní 

úrovně 

Test normálního rozložení pro věk ve dnech 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Dny ,138 50 ,018 ,934 50 ,008 
a. LillieforsSignificanceCorrecti

on 
 
Graf normálního rozložení 
pro věk ve dnech 

   

 

   

 

Test normálního rozložení pro kognitivní schopnosti 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kaufman_sub3 ,129 50 ,038 ,977 50 ,452 
kaufman_sub4 ,100 50 ,200* ,981 50 ,597 
kaufman_sub5 ,106 50 ,200* ,979 50 ,518 
a. LillieforsSignificanceCorrection    



Test normálního rozložení pro kognitivní schopnosti 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kaufman_sub3 ,129 50 ,038 ,977 50 ,452 
kaufman_sub4 ,100 50 ,200* ,981 50 ,597 
kaufman_sub5 ,106 50 ,200* ,979 50 ,518 
*. Thisis a lowerboundofthetruesignificance. 
 
 
Grafy normálního rozložení pro kognitivní 
schopnosti za pro jednotlivé Kaufmanovy subtesty 3, 
4 a 5 

  

  



 

Porovnání obou skupin z hlediska věku a kognitivní úrovně - popis 

skupina kaufman_sub3 kaufman_sub4 kaufman_sub5 vek 

experimentální Median 11,0000 11,0000 11,0000 4,2932 

N 25 25 25 25 

srovnávací Median 10,0000 11,0000 10,0000 4,2356 

N 25 25 25 25 

celkem Median 11,0000 11,0000 11,0000 4,2432 

N 50 50 50 50 
 
Signifikance porovnání obou skupin z hlediska věku a kognitivní úrovně 
 kaufman_sub3 kaufman_sub4 kaufman_sub5 dny 

Mann-Whitney U 247,000 304,000 284,500 296,000 
Wilcoxon W 572,000 629,000 609,500 621,000 

Z -1,285 -,166 -,547 -,320 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,199 ,868 ,584 ,749 

a. GroupingVariable: skupina    
 

Příloha 4: Ověření srovnatelnosti výsledků z hlediska pretestů obou skupin 

Test normality rozložení výsledků pretestu a posttestu 



 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pre1 ,192 12 ,200* ,928 12 ,356 

post1 ,231 12 ,077 ,875 12 ,075 

pre2 ,190 12 ,200* ,911 12 ,220 

post2 ,208 12 ,159 ,902 12 ,170 

pre3 ,248 12 ,040 ,836 12 ,024 

post3 ,159 12 ,200* ,913 12 ,231 

pre4 ,263 12 ,022 ,895 12 ,138 

post4 ,238 12 ,060 ,852 12 ,039 

pre5 ,191 12 ,200* ,935 12 ,440 

post5 ,232 12 ,075 ,903 12 ,174 

pre6 ,153 12 ,200* ,922 12 ,301 

post6 ,151 12 ,200* ,941 12 ,506 

a. LillieforsSignificanceCorrection 

*. Thisis a lowerboundofthetruesignificance. 
 

Grafy normálního rozložení v pretestu a posttestu 

 



 

 

 



 

Signifikance porovnání  pretestů obou skupin 
 pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 

Mann-Whitney U 295,500 259,500 303,500 227,000 289,500 182,500 
Wilcoxon W 620,500 584,500 628,500 552,000 614,500 507,500 

Z -,358 -1,035 -,177 -1,689 -,453 -2,535 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,721 ,301 ,860 ,091 ,650 ,011 

a. GroupingVariable: skupina 
 

Příloha 5: Porovnání pretestů a postestů u obou skupin 

Porovnání rozdílů pretestu a posttestu u experimentální 
skupiny - popis 
  N Mean Rank Sum ofRanks 

post1 - pre1 Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 11b 6,00 66,00 

Ties 2c   

Total 13   

post2 - pre2 Negative Ranks 0d ,00 ,00 

Positive Ranks 24e 12,50 300,00 

Ties 1f   

Total 25   

post3 - pre3 Negative Ranks 2g 4,00 8,00 

Positive Ranks 15h 9,67 145,00 

Ties 1i   



Total 18   

post4 - pre4 Negative Ranks 0j ,00 ,00 

Positive Ranks 11k 6,00 66,00 

Ties 0l   

Total 11   

post5 - pre5 Negative Ranks 0m ,00 ,00 

Positive Ranks 14n 7,50 105,00 

Ties 5o   

Total 19   

post6 - pre6 Negative Ranks 2p 5,50 11,00 

Positive Ranks 7q 4,86 34,00 

Ties 1r   

Total 10   

a. post1 < pre1 
b. post1 > pre1 
c. post1 = pre1 
d. post2 < pre2 
e. post2 > pre2 
f. post2 = pre2 
g. post3 < pre3 
h. post3 > pre3 
i. post3 = pre3 
j. post4 < pre4 
k. post4 > pre4 
l. post4 = pre4 
m. post5 < pre5 
n. post5 > pre5 
o. post5 = pre5 
p. post6 < pre6 
q. post6 > pre6 
r. post6 = pre6 
 
Signifikance porovnání rozdílů pretestu a postestu u experimentální skupiny  
 post1 

- 
pre1 

post2 - pre2 post3 - pre3 post4 - pre4 post5 - pre5 post6 - pre6 

Z 
-

2,95
2a 

-4,310a -3,261a -2,943a -3,336a -1,370a 



Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,001 ,003 ,001 ,171 
a. Based on negative ranks. 
b. WilcoxonSignedRanks Test 

 
Porovnání rozdílů pretestu a posttestu u srovnávací skupiny - popis 

  N Mean Rank Sum ofRanks 

post1 - pre1 Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 1b 1,00 1,00 

Ties 11c   

Total 12   

post2 - pre2 Negative Ranks 3d 6,50 19,50 

Positive Ranks 21e 13,36 280,50 

Ties 1f   

Total 25   

post3 - pre3 Negative Ranks 2g 11,00 22,00 

Positive Ranks 15h 8,73 131,00 

Ties 3i   

Total 20   

post4 - pre4 Negative Ranks 3j 6,17 18,50 

Positive Ranks 14k 9,61 134,50 

Ties 2l   

Total 19   

post5 - pre5 Negative Ranks 3m 3,50 10,50 

Positive Ranks 8n 6,94 55,50 

Ties 10o   

Total 21   

post6 - pre6 Negative Ranks 5p 5,60 28,00 

Positive Ranks 7q 7,14 50,00 

Ties 7r   

Total 19   

a. post1 < pre1 
b. post1 > pre1 
c. post1 = pre1 
d. post2 < pre2 
e. post2 > pre2 



f. post2 = pre2 
g. post3 < pre3 
h. post3 > pre3 
i. post3 = pre3 
j. post4 < pre4 
Signitikance porovnání rozdílů pretestu a postestu u srovnávací skupiny  
 post1 - pre1 post2 - pre2 post3 - pre3 post4 - pre4 post5 - pre5 post6 - pre6 

Z -1,000a -3,748a -2,628a -2,776a -2,057a -,871a 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,317 ,000 ,009 ,006 ,040 ,384 

a. Based on negative ranks. 
b. WilcoxonSignedRanks Test 
 

Příloha 6: Porovnání rozdílů ve zlepšení experimentální oproti srovnávací 

skupině 

Porovnání normálního rozložení u rozdílů obou skupin 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

rozdil1 ,428 12 ,000 ,547 12 ,000 
rozdil2 ,093 12 ,200* ,979 12 ,980 
rozdil3 ,260 12 ,024 ,767 12 ,004 
rozdil4 ,239 12 ,057 ,895 12 ,137 
rozdil5 ,187 12 ,200* ,908 12 ,200 
rozdil6 ,239 12 ,056 ,832 12 ,022 
a. LillieforsSignificanceCorrection    

*. Thisis a lowerboundofthetruesignificance.   
 

 

 

 

 

 



 

 

Grafy rozložení rozdílů u jednotlivých subtestů 1- 6 

 

 

 

 



 

 

 

Rozdíly ve zlepšení experimentální oproti srovnávací skupině - popis 

 skupina N Mean Rank Sum ofRanks 

rozdil1 experimentální 13 17,96 233,50 

srovnávací 12 7,62 91,50 

celkem 25   

rozdil2 experimentální 25 30,08 752,00 

srovnávací 25 20,92 523,00 

celkem 50   

rozdil3 experimentální 18 23,44 422,00 

srovnávací 20 15,95 319,00 

celkem 38   

rozdil4 experimentální 11 21,82 240,00 

srovnávací 19 11,84 225,00 

celkem 30   

rozdil5 experimentální 19 25,76 489,50 

srovnávací 21 15,74 330,50 

celkem 40   

rozdil6 experimentální 10 18,05 180,50 

srovnávací 19 13,39 254,50 

celkem 29   
 

 

Signifikance rozdílů experimentálníoproti srovnávací skupině 
 rozdil1 rozdil2 rozdil3 rozdil4 rozdil5 rozdil6 

Mann-Whitney U 13,500 198,000 109,000 35,000 99,500 64,500 
Wilcoxon W 91,500 523,000 319,000 225,000 330,500 254,500 
Z -3,794 -2,254 -2,108 -3,030 -2,820 -1,423 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,024 ,035 ,002 ,005 ,155 
ExactSig. [2*(1-
tailedSig.)] 

,000a  ,038a ,002a ,006a ,164a 



Signifikance rozdílů experimentálníoproti srovnávací skupině 
 rozdil1 rozdil2 rozdil3 rozdil4 rozdil5 rozdil6 

Mann-Whitney U 13,500 198,000 109,000 35,000 99,500 64,500 
Wilcoxon W 91,500 523,000 319,000 225,000 330,500 254,500 
Z -3,794 -2,254 -2,108 -3,030 -2,820 -1,423 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,024 ,035 ,002 ,005 ,155 
ExactSig. [2*(1-
tailedSig.)] 

,000a  ,038a ,002a ,006a ,164a 

a. Not correctedforties.      

b. GroupingVariable: skupina      
 


