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AABBSSTTRRAAKKTT  
 

Diplomová práce je zaměřena na využití testu Rey-Osterriethovy komplexní 

figury u osmiletých dětí. Teoretická část obsahuje popis vývoje kognitivních funkcí.  

Dále představení Rey-Osterriethovy a Taylorovy komplexní figury, možnosti 

administrace, skórování a interpretace. Významná část prezentuje Vývojový systém 

hodnocení (DSS – ROCF). Empirická část přináší nové orientační normy pro děti ve 

věku osmi let, srovnání Rey-Osterriethovy a Taylorovy komplexní figury, analýzu 

jednotlivých fází testu a elementů figury a srovnání Osterriethova přístupu 

k hodnocení s Vývojovým systémem hodnocení (DSS – ROCF). Provedená studie 

odhalila následující zjištění. Nebyl prokázán Flynnův efekt v Rey-Osterriethově 

komplexní figuře, naopak byl sledován opačný trend. Osmileté děti podávají ve figuře 

Taylora lepších výsledků než ve figuře Reye ve fázi reprodukce. Ve fázi kopie lze obě 

figury s opatrností považovat za ekvivalentní. Analýza jednotlivých fází testu přináší 

vodítka k interpretaci. Srovnání dvou přístupů k hodnocení poskytuje přehled  

o možnostech Vývojového systému hodnocení (DSS – ROCF).  
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AABBSSTTRRAACCTT  
 

The thesis is focused on the use of the test Rey-Osterrieth Complex Figure at 

eight years old children. The theoretical part contains a description of the 

development of cognitive functions. Further presentation of Rey-Osterrieth and 

Taylor Complex Figures, the possibility of administration, scoring and interpretation. 

A significant part presents Developmental Scoring System (DSS - ROCF). Empirical 

part introduces new tentative standards for children aged eight years, comparison of 

Rey-Osterrieth and Taylor complex figure, analysis of each phase of the test and 

elements, and comparison of  Osterrieth´s  scoring system with Developmental 

Scoring System (DSS - ROCF). Our study revealed the following findings. Flynn effect 

has not been demonstrated in the Rey-Osterrieth complex figure, while the opposite 

trend was observed. There were found significant differences between Rey-Osterrieth 

and Taylor Complex Figures at eight years old children in recall trial, in copy trial can 

be both figures regarded as equivalent. Analysis of the various phases of the test gives 

guide for interpretation. A comparison of the two approaches provides an overview 

of the Development scoring system (DSS - ROCF). 
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11  ÚÚVVOODD  
 

Diplomová práce je inspirována možnostmi psychologické diagnostiky a to ve 

smyslu výzkumném i klinickém. Domnívám se, že oba tyto aspekty jsou v této oblasti 

komplementární a je třeba věnovat pozornost aktualizaci poznatků psychologické 

diagnostiky. Téma diplomové práce tedy bylo zvoleno se záměrem prohloubit znalost 

o konkrétní psychologické metodě a přispět tak do neustále se rozvíjejících diskusí na 

téma psychologického testování a jeho přínosů a omezení. Jedná se o metodu Rey-

Osterriethovy komplexní figury, která má v psychologické diagnostice dlouholetou 

tradici a je mezi psychology oblíbená pro svou snadnou administraci a souhrnné 

informace, které poskytuje o kognitivní kapacitě jedince. Právě tato charakteristika 

z ní činí nejen užitečnou psychologicko-diagnostickou metodu, ale také originální 

metodu výzkumnou. Souhrnné informace, které Rey-Osterriethova komplexní figura 

nabízí, však mohou vést při nedostatečné znalosti kognitivních procesů a samotné 

metody k chybným interpretacím. Zmíněné tvrzení se pak stalo základním 

východiskem předkládané diplomové práce.  

 

 Aktuálním tématem současné psychologické diagnostiky je adekvátnost 

používaných diagnostických nástrojů a jejich psychometrické vlastnosti. Do popředí 

se dostává problematika Flynnova efektu, dle kterého nejsou určité kognitivní 

kapacity jedince v čase a populaci stálé a dochází k jejich zvyšování. Tomuto efektu 

byla věnována výzkumná pozornost zejména u inteligenčních testů. V současnosti se 

pozornost obrací i k testům neuropsychologickým, mezi něž Rey-Osterriethova figura 

neodmyslitelně patří. Ověření Flynnova efektu u tohoto typu testu se stalo prvotní 

motivací k realizaci výzkumné práce. Následně však vyvstaly i další okruhy témat 

k empirickému ověření, které vycházely z omezeného množství informací o této 

metodě v českém prostředí. Jednalo se především o validitu zmíněné metody. 

Vzhledem k tomu, že u nás dostupný manuál k testu je zaměřen především na 

dětskou populaci, byl za tímto účelem zvolen výzkumný soubor osmiletých dětí. U 

zvolené věkové kategorie je cílem ověřit adekvátnost norem dostupných v českém 

prostředí a zhodnotit tak Flynnův efekt u tohoto typu testu. Dále pak pomocí 

statistické analýzy přinést informace o typickém výkonu takto starých dětí.  
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 Jak již bylo zmíněno Rey-Osterriethova komplexní figura má své místo ve 

výzkumném i praktickém kontextu. Zejména zahraniční studie se v posledních letech 

této metodě intenzivně věnovaly a přinesly mnoho cenných informací o její 

užitečnosti u dospělých. Výzkumů věnovaných dětskému výkonu v testu a jeho 

charakteristickým projevům je však o poznání méně. Z tohoto zjištění vychází dílčí 

cíle práce, které se snaží přispět do mozaiky informací o komplexní figuře  

a zodpovědět tak otázky, které vyvstaly v předchozích studiích. Jednou z nich je 

srovnání Rey-Osterriethovy komplexní figury s její alternativní verzí figurou Taylora. 

Pro praktické využití diplomové práce je uváděn do souvislosti Osterriethův systém 

k hodnocení figury v české adaptaci a Vývojový systém hodnocení (DSS – ROCF), 

který není u nás dostupný. Rey-Osterriethova komplexní figura je testem, ke kterému 

je v zahraničních pramenech k dispozici několik standardizovaných systémů 

hodnocení. Tato skutečnost vyplynula z četných validizačních studií na toto téma. 

Pouze jediný z nich (DSS – ROCF) je určen pro hodnocení dětského výkonu a tímto se 

mezi dostupnými systémy stává unikátním. Rozhodla jsem se tedy seznámit se s tímto 

systémem a souhrnné informace o něm prezentuji ve své práci.  

 

Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly. První kapitola s názvem 

Kognitivní vývoj dítěte raného školního věku je věnována ontogenezi kognitivních 

funkcí s cílem jejich popisu u osmiletých dětí. Druhá kapitola prezentuje  

Rey-Osterriethovu komplexní figuru. Zde je uveden kontext jejího vývoje, přístupů 

k administraci a hodnocení. Dále pak dosavadní studie o srovnání s komplexní figurou 

Taylora. Stěžejní část kapitoly je věnována popisu Vývojového systému hodnocení 

(DSS – ROCF). Třetí kapitola sjednocuje dvě kapitoly předchozí a pojednává o  

Rey-Osterriethově komplexní figuře v dětské psychologické diagnostice. Kapitola 

přináší ucelené informace o jejím aktuálním využití a především její interpretaci.  

 

Empirická část prezentuje závěry výzkumného šetření u osmiletých dětí  

a zodpovídá tak na otázky předeslané již realizovanými studiemi na podobné téma.  

 

 Ústředním cílem předkládané diplomové práce je postihnout  

Rey-Osterriethovu komplexní figuru v kontextu výzkumném i klinickém a poukázat 

na její specifické možnosti i charakteristiky ve vztahu ke kognitivnímu vývoji.  
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22  TTEEOORREETTIICCKKÁÁ   ČČÁÁSSTT  

 

V teoretické části práce bude pojednáno o kognitivním vývoji osmiletého 

dítěte ve vztahu k jednotlivým funkcím, které lze hodnotit pomocí Rey-Osterriethovy 

komplexní figury. Dále bude zmíněna Rey-Osterriethova komplexní figura, její 

historie a přístupy k hodnocení. Pozornost bude věnována především Vývojovému 

přístupu k hodnocení dětského výkonu. Část této kapitoly bude prezentovat 

alternativní Taylorovu komplexní figuru a studie, které srovnávaly obě zmíněné 

psychologické metody. Závěr kapitoly propojuje problematiku kognitivního vývoje 

v dětském věku a Rey-Osterriethovu komplexní figuru a shrnuje tak dosavadní 

poznatky o využitelnosti tohoto typu testu u dětí.  

 

22..11  KKooggnniittiivvnníí   vvýývvoojj  ddííttěěttee  rraannééhhoo  šškkoollnnííhhoo  vvěěkkuu    
 

Kognitivisticky orientované vývojové teorie popisují, jak se mentální 

schopnosti konstituují a mění v závislosti na fyziologické zralosti dítěte. Vývoj je 

v tomto pojetí vnímán jako interakce mezi procesem zrání a učení (Sternberg, 2002).  

 

Holmesová (2003) poukazuje na skutečnost, že kognitivní vývoj není lineární. 

„Vztah mezi mozkem a chováním ve vývoji není statický ani modulární tak jako 

v případě dospělých. Děti jsou neodmyslitelně dynamické, mají proměnlivé projevy 

vzhledem ke zrání specifických mozkových systémů a dětský rapidně expandující 

repertoár chování a interakcí mezi nimi.“ (Waber & Holmes, 1996, s. 49).  

 

22..11..11  VVyymmeezzeenníí   vvýývvoojjoovvééhhoo  oobbddoobbíí   

 

Dle Vágnerové (2012) je osmileté dítě v období raného školního věku. Toto 

období začíná nástupem do školy, tedy přibližně v šesti letech a končí ve věku devíti 

let. Pro toto období je typická změna sociálního postavení, která podněcuje další 

vývoj. Úkolem dítěte na prahu této vývojové etapy je především osvojení trivia  

a zvládnutí nové sociální role.  

Langmeier a Krejčířová (2006) zařazují osmileté dítě do období mladšího 

školního věku, které trvá od šestého do jedenáctého až dvanáctého roku.  
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Literatura hovoří o zmíněné etapě jako o období střízlivého realismu 

(Langmeier, Krejčířová; 2006; Říčan, 2014). Jedná se o období klidné oproti tomu, co 

mu předcházelo a bude následovat. Dítě již není tolik závislé na vlastních přáních  

a fantaziích a je zaměřeno na konkrétní realitu. Tuto kvalitativní změnu lze pozorovat 

v jeho spontánních výtvorech jako i ve hře a komunikaci. Matějček  

(1986 in Vágnerová, 2012) charakterizuje toto období jako přechod mezi hravým 

předškolním věkem a vyspělým chováním školáka.  

 

22..11..22   MMyyššlleenníí   
 

V období mladšího školního věku dítě opouští prelogické myšlení, které bylo 

ovládáno aktuálními potřebami, pocity, egocentrismem a fantazií (Vágnerová, 2012). 

Piaget a Inhelderová (2010) nazývají toto období fází konkrétních logických operací, 

které umisťují mezi šestý až dvanáctý rok věku dítěte. Myšlení takto starého dítěte je 

vázáno na realitu a konkrétní situace. Dítě je schopno uvažovat i o předmětech  

a jevech, které nejsou aktuálně přítomny. V myšlení dítěte mladšího školního věku 

dochází k jistým výkyvům a výkon dítěte pak může oscilovat mezi prelogickými  

a intuitivnějšími způsoby uvažování a to zejména v zátěžových a nových situacích  

a mezi formami více rozvinutými (Vágnerová, 2012).  

 

Dle Piageta a Inhelderové (2010) je duševní růst ovlivněn zráním a učením. 

Tento vývoj začíná již v prenatálním období. Dítě se rodí na svět predisponováno ke 

specifické interakci s ním. Přes proces postupné decentrace od vlastních somatických 

prožitků vnímá svět v celé jeho komplexitě přes schopnost konzervace (pochopení 

trvalosti a neměnnosti objektů), reverzibility (vratnosti nejprve konkrétní, později  

i abstraktní) až po reciprocitu (oboustrannost). McDonald a Stuart-Hamilton  

(2003 in Thorová, 2015) poukazují na limity Piagetovy teorie, která je příliš 

biologizující a opomíjí ve vývoji faktory sociální, jakož i další kognitivní faktory, jako 

je motivace nebo paměť. I přesto je Piagetova teorie v oblasti vývoje myšlení dítěte 

jedinečná a zatím nepřekonaná, proto ji uvádím k dokreslení specifického přístupu 

k realitě u osmiletého dítěte.  

 

Dítě ve věku osmi let se dle Piagetovy teorie nachází ve stadiu konkrétních 

operací. V myšlení se přestává opírat výhradně o vlastní zkušenost a začíná logicky 
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uvažovat o konkrétních fyzických objektech. Dítě chápe reverzibilitu (vratnost) akce. 

Uvědomuje si, že proces lze vrátit na začátek a opakovat jej. Tato schopnost se 

uplatňuje zejména při řešení problémů. Dítě rozumí i principu konzervace, tedy 

stálosti některých vlastností jevů (váha, množství) i za předpokladu změny vzhledu. 

Vývoj této schopnosti je však pomalý a děti jej dosahují individuálně mezi pátým  

a osmým rokem. V osmi letech je dítě obecně schopno konzervovat délku a objem 

tekutin. Teprve později kolem devátého roku konzervuje váhu a až kolem 

jedenáctého roku plochu. Dítě v tomto období také dokáže klasifikovat předměty  

a třídit je do kategorií. Dále se rozvíjí schopnost induktivní logiky, dítě ve věku osmi 

až deseti let je schopné řešit sylogismy konkrétní povahy. Také je dítě schopno řadit 

předměty a chápat logické posloupnosti dle dané vlastnosti (Thorová, 2015).  

 

Dle Brunera (1966 in Thorová, 2015) dítě od sedmi let věku více využívá 

abstraktní způsob reprezentace reality. Začíná do paměti ukládat verbální  

a numerické informace a rozumět matematickým symbolům. Také chápe pojmy  

a jejich obecnost a existenci tříd a kategorií. Zvažuje v mysli různé alternativy, aniž by 

mělo k dispozici obrázky nebo konkrétní zkušenost.  

  

22..11..33   MMeettaakkooggnniiccee    
 

Metakognicí rozumíme znalost a zkušenost s kognitivními funkcemi, 

schopnost o nich uvažovat a hodnotit je. Jde o jisté poznání toho, jak poznáváme 

(Hartl, 2009). Dítě mladšího školního věku nedokáže adekvátně posoudit vlastní 

schopnosti a výkony. Mladším dětem prozatím chybí dostatečně rozvinuté 

metakognitivní schopnosti, což vede k závěru, že na výkon v dětských paměťových 

testech má vliv věk (Sternberg, 2002). Appelová (1972 in Sternberg, 2002) provedla 

experiment s dětmi z prvního a pátého ročníku. Cílem experimentu bylo právě 

zhodnocení metakognitivních schopností u dětí mladšího a středního školního věku. 

Dětem ukázala patnáct barevných obrázků běžných předmětů. První skupina si měla 

obrázky pouze prohlédnout, druhá skupina si měla obrázky i zapamatovat s tím, že na 

jejich názvy bude později test. Výkony dětí mladších, které si měly obrázky 

zapamatovat s výkony stejně starých dětí, které si je měly pouze prohlédnout, byly 

téměř srovnatelné. Jen velmi malá část takto starých dětí si uvědomila, že pokud se 
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mají předkládané obrázky naučit, měly by si je opakovat nahlas. Rozdíl mezi oběma 

skupinami starších dětí byl významnější. Hlavní rozdíl mezi pamětí mladších  

a starších dětí spočívá v tom, že děti starší si uvědomují, že aby byly informace 

uloženy do paměti, musí se opakovat (Flavell, Wellman, 1997 in Sternberg; 2002). 

Říčan a Krejčířová (2006) uvádí, že mezi šestým a sedmým rokem děti začínají 

vytvářet paměťové strategie – zejména opakování. Vývoj metakognitivních strategií je 

dokončen mezi jedenáctým a dvanáctým rokem (Flavell, 1975 in Schneider  

& Bjorklund, 1998). Jiné studie však poukazují na skutečnost, že u některých 

adolescentů či dospělých jsou tyto strategie rozvinuté nedostatečně (Schneider  

& Pressley, 1997 in Schneider & Bjorklund, 1998).  

 

22..11..44   EExxeekkuuttiivvnníí   ffuunnkkccee  
 

Groth-Marnat (2003) definuje exekutivní funkce jako schopnost efektivně 

regulovat a řídit vlastní chování. Dále doplňuje, že exekutivní funkce mohou být 

poškozeny, ale funkce kognitivní mohou zůstat intaktní. Richards (2005) exekutivní 

funkce popisuje jako psychickou aktivitu, která kontroluje chování, rozděluje 

kognitivní zdroje, hodnotí chování a usměrňuje aktivitu tak, aby byla cílená  

a plánovaná. Jedním z důležitých aspektů exekutivních funkcí je rozdělování 

pozornosti tak, aby byla v souladu se zájmy a plány jedince. Pennington a Ozonoff 

(1996 in Henry & Battenay, 2010) rozdělují exekutivní funkce na následující oblasti: 

plánování, pracovní paměť, řešení problémů, sebeřízení, mentální flexibilitu, 

plynulost a inhibici.  

 

Exekutivní funkce se rozvíjí od osmnáctého měsíce věku dítěte do adolescence 

(Richards, 2005; Hughes, 2005). Dle Fustera (2002) vývoj exekutivní funkcí koreluje 

s vývojem prefrontální kůry mozkové. K největšímu rozvoji dochází mezi devátým  

a třináctým rokem. Welsh (1991) rozděluje vývoj exekutivních funkcí do tří oblastí. 

Kolem šestého roku dítě dokáže odolávat rušivým vlivům. Schopnost testovat 

hypotézy a utlumovat impulzivní chování se objevuje kolem desátého roku. Až kolem 

dvanáctého roku se objevuje schopnost plánovat. Hughes (2005) doplňuje, že 

exekutivní funkce má vliv i na další kognitivní funkce jako například na rozvoj řeči, 
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kdy je například rozvoj slovní zásoby predikován individuálními rozdíly v pracovní 

paměti.  

 

22..11..55   PPaamměěťť     
 

Paměť lze rozdělit na paměť pracovní, deklarativní a autobiografickou.  

Deklarativní paměť je paměť pro fakta a události. Autobiografická paměť pak 

zahrnuje osobní události v čase a prostoru (Koukolík, 2002). Pro účely práce uvádím 

podrobnější popis paměti pracovní, která má zásadní vliv na výkon v testu  

Rey-Osterriethovy komplexní figury.  

 

Pracovní paměť je termín v současné době užívaný pro krátkodobou paměť. 

Z neuropsychologického hlediska má tři složky – fonologickou smyčku, spaciální 

náčrtník a centrální řídící složku (Baddeley, 1996; 2003 in Koukolík, 2002). 

Fonologická smyčka ukládá zvukové verbální a neverbální informace, které se během 

dvou až tří sekund ztrácejí, pokud nejsou opakovány. Například pro vývoj řeči  

je funkce fonologické složky nezbytným předpokladem. Vizuospaciální náčrtník  

je popisován jako „tabulka, na kterou se křídou napíší nějaká data, která jsou po 

krátké době smazána, čímž se uvolní zápis dat jiných“ (tamtéž, s. 120). Centrální řídící 

složka se podílí na zpracovávání a integraci různých druhů informací (zrakové, 

sluchové, somatosenzorické).  

 

Pracovní paměť funkčně vyzrává. Její vývoj je ovlivněn rozvojem řeči, o kterou 

může dítě opírat systém slovních výpovědí. Zlepšování paměti je ovlivněno rovněž 

zvyšováním znalostí, do nichž se nové lépe integrují a lze je pak snadněji 

reprodukovat (Langmeier, Krejčířová, 2006). Dle Siegera (1998; 2003 in Vágnerová, 

Klégrová; 2008, s. 239) lze sledovat vývoj paměti ve třech oblastech, kterými jsou: 

„zvýšená kapacita paměti a rychlost zpracování informací, osvojení paměťových 

strategií a jejich efektivnější a flexibilnější využívání a rozvoj metapaměti“.  

 

Metapaměť zahrnuje znalosti a zkušenosti se zapamatováním a schopnost 

paměť hodnotit, což výrazně ovlivňuje užívání paměťových strategií při řešení 

různých typů paměťových úloh (Vágnerová, 2012). Znalost paměťových postupů  

a schopnost jejich aplikace se s postupem věku zvyšuje (Sternberg, 2002). Osmileté 

děti chápou základní mechanismus paměti – tedy že paměť je zásobníkem informací  
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a začínají chápat, že opakování a čas věnovaný učení zvyšuje jejich zapamatování. 

Takto staré dítě však nepozná, kdy je naučené, tedy kdy látku ovládá. Toto dítě však 

již posuzuje paměťové schopnosti ostatních individuálně. Uvědomuje si, že ostatní si 

nemusí pamatovat kvantitativně stejně jako ono samo. Stále však neovládá strategie 

učení a neumí je efektivně používat, tato schopnost objevuje až kolem jedenáctého 

roku (Vágnerová, 2012). Flavell (1975 in Schneider & Bjorklund, 1998) zmiňuje, že 

malé děti se zřídka dostávají do situace, kdy si mají záměrně něco zapamatovat. Tato 

změna nastává až s nástupem do školy, kde je dítě neustále konfrontováno 

s paměťovými úkoly. Tyto úkoly mu pak pomáhají odkrývat výhody paměťových 

strategií a podporují rozvoj metapaměti. 

 

Děti ve věku osm až dvanáct let zvládají úlohy náročné na pracovní paměť 

hůře a to zejména v manipulaci s daty, které je třeba uchovat v paměti. Autoři se 

shodují, že až do devátého či desátého roku nemá dítě dostatečnou kapacitu pracovní 

paměti (Vasta et al. 1995; Sieger, 1998; Sieger et al., 2003 in Vágnerová, Klégrová; 

2008; Crone et al., 2006 in Vágnerová, 2012). Tato funkční nevyzrálost je spojena 

s nedostatečnou aktivací určitých oblastní prefrontální kůry. Úroveň pracovní paměti 

je předpokladem školního výkonu. Její kapacitu lze měřit počtem písmen, který si je 

dítě schopno zapamatovat. Ve věku osmi let jich dítě zvládne v paměti udržet pět. 

Fungování pracovní paměti je významně ovlivněno také pozorností. Ta se pak 

projevuje jako schopnost pracovní paměť selektivně aktivizovat či tlumit (Vágnerová, 

Klégrová, 2008).  

 

Dále lze paměť dělit na verbální a neverbální čili vizuoprostorovou, přičemž 

každý ze subsystémů paměti má odlišnou anatomickou strukturu (Groth-Marnat; 

2003). Vizuoprostorová paměť se vyvíjí dříve a je lepší než paměť verbální 

(Schneider & Bjorklund; 1998). Vágnerová a Klégrová (2008) hovoří o paměti 

vizuální, která je pro školní dítě zásadní, neboť se uplatňuje především při opisování 

či obkreslování z tabule.  

 

Velice důležitý je vztah mezi pamětí a pozorností. Pozornost je jistým 

předpokladem učení a tedy i paměti, neboť procesy paměti a učení jsou komplexní. 

Dítě, které je snadno vyrušitelné se není schopno efektivně učit a relevantně 

vybavovat z paměti (Richards, 2005).  
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Neméně zajímavý je i vztah paměti, inteligenčního kvocientu a úrovní školních 

dovedností. Na základě provedených studií (Borkowski & Peck, 1986; Bray & Turner, 

1986 in Schneider & Bjorklund; 1998) si děti s vyšší naměřenou hodnotou IQ 

pamatují lépe než děti s nižším IQ. Podobně děti s nižší úrovní školních dovedností 

(například slabí čtenáři) si pamatují méně než děti bez těchto nedostatků (Bauer, 

1979; Worden, 1983; tamtéž). 

 

22..11..66   PPoozzoorrnnoosstt  
 

Dle Sternberga (2002; s. 90) je „pozornost nástroj, jehož prostřednictvím 

aktivně zpracováváme omezené množství informace z obrovské zásoby údajů 

v dlouhodobé paměti, jakož i informací dopadajících na naše smyslové systémy, 

případně informace pocházející z dalších kognitivních procesů.“  

 

Richards (2005) pojímá pozornost z vývojového hlediska jako separátní 

kognitivní proces, který se vyvíjí nezávisle na ostatních mechanismech. Vývoj 

pozornosti je obvykle spojován s vývojem určitých mozkových částí, zejména 

prefrontální oblastí. Pozornost jako psychická funkce je integrální součástí funkce 

exekutivní. Vágnerová a Klégrová (2008) zmiňují, že pozornost se zlepšuje učením  

a ovlivňuje ji zkušenost. Na začátku období školní docházky se zlepšuje schopnost 

koncentrace pozornosti, sedmileté dítě je schopné kvalitního soustředění na úkol 

v délce sedmi až deseti minut. Matějček (1986 in Vágnerová, Klégrová; 2008) hovoří  

o délce koncentrace pozornosti mezi šestým a osmým rokem v délce deseti minut. 

Kolem osmého roku se rozvíjí selektivita pozornosti, dítě umí rozlišit podstatné  

od nepodstatného. Flexibilita pozornosti dozrává až kolem devátého či desátého roku, 

to znamená, že až později je dítě schopno pozornost přesouvat. Osmileté dítě  

je schopno lepší koncentrace pozornosti na vizuální než na auditivní podněty. Tato 

schopnost koncentrace se zlepšuje mezi osmým a jedenáctým rokem. Koncentrace na 

vizuální podněty dosahuje dospělé úrovně již v jedenácti letech, oproti tomu 

koncentrace na auditivní podněty až ve třinácti letech (Vasta et al., 1995; Mirsky, 

Duncan, 2004 in Vágnerová, Klégrová; 2008).  
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22..11..77   PPeerrcceeppccee    
 

Percepce je nezbytným předpokladem školní úspěšnosti, neboť má zásadní 

vliv na proces osvojování trivia (Vágnerová, 2012). Z obecného hlediska je vnímání 

dítěte v mladším školním věku méně závislé na okamžitých přáních a potřebách. 

Začíná prozkoumávat věci po částech a ne jako celek, jak tomu činilo doposud. 

Vnímání se stává zaměřeným aktem – pozorováním (Langmeier, Krejčířová; 2006).  

 

 Vývoj zrakové percepce souvisí s lepší schopností akomodace čočky  

a koordinací očních pohybů. Tato funkce dozrává kolem šestého roku dítěte 

(Matějček, 1987 in Vágnerová, Klégrová, 2008).  V předškolním věku dítě vidí lépe na 

dálku než nablízko. Ve věku osmi let je vidění nablízko již dobře rozvinuto. Takto 

staré dítě je rovněž schopno rozlišit a identifikovat určitý tvar bez ohledu na jeho 

polohu, což usnadňuje orientaci v tištěném materiálu. Mezi pátým a sedmým rokem 

dochází k rozvoji zpracování ortografické informace. Dítě je tedy schopné vnímat 

celek jako soubor částí, mezi kterými jsou vzájemné vztahy. Je ale již schopné  

i opačného postupu - identifikovat jednotlivé detaily v celku. Ve věku osmi let je 

rovněž dobře rozvinuta zraková diferenciace, tzn. schopnost rozlišovat mezi 

zrcadlovými grafickými tvary. Dítě zvládá nejprve diferencovat vertikálně a až později 

horizontálně. Tato funkce dozrává mezi šestým a sedmým rokem (Vágnerová, 2012).  

 

22..11..88   PPrroossttoorroovváá   aannaallýýzzaa  
 

Prostorová analýza je schopnost přesně určit celkovou konfiguraci vizuálně 

prezentovaného materiálu a porozumět, v jakém vztahu jsou jeho části k celku. 

Zahrnuje schopnost rozložit tento materiál na jednotlivé části a integrovat tyto části 

do koherentního celku. Rozvoj prostorového zpracování informací je dlouhodobý 

proces začínající v prvním roce života a trvající až do prvních let školní docházky 

(Stiles, 2005). 

 

N. A. Akshoomoffová  a J. Stilesová (1995a) zkoumaly přesnost kopie kresby 

komplexní figury a došly k závěru, že mezi 6 a 12 rokem dochází  

k systematickým změnám ve strategii zpracování vizuoprostorových informací. 

V průběhu vývoje tedy dochází ke kvalitativní změně interpretace předkládaného 

obrazce a děti jsou schopny používat více komplexní a flexibilní strategie k řešení 
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vizuoprostorového úkolu. Tato interpretační změna je patrna právě při řešení 

komplexní figury. Strategie, které dítě užívá, se v průběhu vývoje mění. Dle autorek 

tato zjištění naznačují, že změny ve schopnosti zpracovávat různá množství informací 

mohou být klíčem k pochopení vizuoprostorového vývoje. Jedná se však  

o komplexnější vývojový proces než jen o vizuprostorový vývoj.  

 

Mezi šestým a sedmým rokem je polovina děti obecně schopna kopírovat 

geometrické obrazce v zásadě podobně jako dospělí. Například, zadáme-li tříletému 

dítěti za úkol provést kopii čtverce, který je vertikální a horizontální linií rozdělen na 

čtyři stejně velké menší čtverce, takto staré dítě nakreslí čtyři polokulaté obrazce 

blízko u sebe. Později zakreslí obvod velkého čtverce, do nějž vloží čtyři čtverce 

menší. Teprve v šesti letech provede správnou kopii prezentovaného geometrického 

materiálu (Akshoommoff & Stiles, 2003).  

 

Vývojově podmíněná je prostorová analýza a její grafické znázornění ve vztahu 

i k jednotlivým liniím. Například pro dítě je mnohem snadnější provést kopii 

znaménka + než provést kopii tiskacího X. Z vývojového hlediska je snazší dělat linie 

vertikální než horizontální a především linie diagonální. Správnou kopii tiskacího 

písmene X ve studii Akshoomoffová a Stilesové (1995a) zvládla polovina dětí ve věku 

čtyř let a jedenácti měsíců.  

 

22..11..99   JJeemmnnáá   mmoottoorriikkaa    
 

Úroveň jemné motoriky je dalším důležitým předpokladem školní úspěšnosti, 

neboť je nedílnou součástí školního výkonu a to zejména v mladším školním věku 

(Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009). V období osmi let dochází k výraznému 

rozvoji koordinace oka a ruky. Tato schopnost se rozvíjí na začátku školní docházky  

a již sedmileté děti této koordinaci věnují pozornost. Postupem času se koordinace 

oko-ruka stává více automatizovanou (Vágnerová, 2012). Ve věku osmi let nelze 

zobecňovat kvalitu této koordinace a mezi dětmi se pravděpodobně vyskytují značné 

individuální rozdíly. Posouzení úrovně jemné motoriky je důležité z hlediska 

diferenciální diagnostiky a to především vzhledem k poruchám centrální nervové 

soustavy (Svoboda et al., 2009).  
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22..22  RReeyy  ––   OOsstteerrrriieetthhoovvaa  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurraa    

 

Rey-Osterriethova komplexní figura (ROCF) je světově známou výzkumnou  

a klinickou metodou. V následující kapitole bude zmíněna její historie, vývoj i její 

autoři André Rey a Paul A. Osterrieth. Dále bude uveden popis testové metody, 

přístupy k administraci i hodnocení. Větší pozornost bude věnována Vývojovému 

systému hodnocení Rey-Osterriethovy komplexní figury (DSS-ROCF), neboť tento 

přístup poskytuje cenné informace o dětském výkonu a je součástí empirické části 

práce. V závěru kapitoly budou popsány rozdíly mezi systémem hodnocení 

Osterrietha, který je v české adaptaci dostupný v příručce k testu (Košč, Novák, 1997) 

a zmíněným Vývojovým systém hodnocení (Bernstein & Waber, 1996). Bude také 

pojednáno o alternativní verzi této psychologické metody a to Taylorově komplexní 

figuře včetně souhrnu dostupných studií na téma vzájemné ekvivalence obou forem 

komplexních figur.  

 

22..22..11  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvaa  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurraa  jjaakkoo  vvýýzzkkuummnnáá   mmeettooddaa    
 

Využití Rey-Osterriethovy figury ve výzkumných podmínkách je poměrně 

široké. Zahrnuje výzkumy záměrného a nezáměrného procesu paměti především 

v souvislosti s alternativní Taylorovou verzí komplexní figury. Dále pak měření 

neurokognitivního fungování u normálních osob ve všech věkových kategoriích a také 

široké spektrum výzkumů na klinickém souboru u medicínské, neurologické  

a psychiatrické populace (Knight, 2003). Nedílnou součástí výzkumné práce jsou 

rovněž studie zaměřené na vývojové aspekty dětského výkonu v testu (Waber  

& Holmes, 1985; 1986).  

 

Zájem o výzkum Rey-Osterriethovy komplexní zaznamenal prudký vzestup 

v 70. letech 20. století v souvislosti s vydáním publikace Neuropsychological 

Assesment v roce 1976, jehož autorkou je Lezaková. Od této doby bylo uveřejněno 

velké množství různě orientovaných studií převážně v zahraničních publikacích. Na 

dětské populaci byly na komplexní figuře sledovány projevy akutní lymfoblastické 

leukémie, autismu, mozkové obrny, cystické fibrózy, hluchoty, hydrocefalu, 

Turnerova syndromu, Williamsova syndromu, syndromu ADD/ADHD, epilepsie, 
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mozkových lézí, poruch učení, traumat mozku, poranění hlavy aj. U dospělých byl 

sledován vztah mezi výkonem v komplexní figuře a poruchami paměti, demencí, 

poškozením mozku, Huntingtonvou chorobou, Korsakovovým syndromem, 

Parkinsonovou chorobou, hraniční poruchou osobnosti, obsedantně kompulzivní 

poruchou, posttraumatickou stresovou poruchou, schizofrenií, abúzem alkoholu  

a kokainu, diabetem, syndromem HIV aj. (Knight, 2003b).  

 

22..22..22  RReeyy  --  OOsstteerrrriieetthhoovvaa  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurraa  jjaakkoo  kklliinniicckkáá   mmeettooddaa    
 

V klinické praxi má Rey-Osterriethova figura významné místo mezi 

neuropsychologickými testy a to především pro neverbální povahu podnětového 

materiálu a jeho minimální kulturní zatíženost (Knight, 2003b).  

 

Knight, Kaplanová a Ireland (2003a) provedli rozsáhlou studii o využití Rey-

Osterriethovy komplexní figury v psychologické diagnostice. Oslovili 

neuropsychology a psychology ve Spojených státech amerických (76%) a Kanadě, 

Jižní Americe, Africe, Asii a Evropě (24%) ke srovnání aplikace komplexní figury 

v praxi. Z výsledků vyplynulo, že 96% respondentů využívá ROCF v klinickém 

kontextu, 42% ji užívá k výzkumu a 48% ve výuce (celkový součet je vyšší než 100%, 

neboť někteří respondenti užívají ROCF ve více oblastech). Studie dále odhalila 

využití ROCF v klinické praxi, kde je nejvíce užívána jako součást testové baterie. 

Nejčastěji je pak užívána ke klinickému zhodnocení psychických funkcí, screeningu 

kognitivního fungování, lokalizaci mozkových lézí a diferenciální diagnostice.  

 

V české literatuře je test Rey-Osterriethovy komplexní figury zařazován mezi 

neuropsychologické metody (Svoboda, Humpolíček, Šnorek, 2013; Preiss, Rodriguez, 

Kawaciuková, Laing, 2007) či mezi testy zaměřené na dílčí schopnosti, znalosti  

a dovednosti (Říčan, Krejčířová, 2006), dále pak mezi testy neverbální paměti 

(Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009) a mezi atématické testy (Švancarová, 

Švancara, 1974 in Kočš, Novák, 1997).  

 

Metodu lze použít k hodnocení vizuální percepce, senzomotorických 

dovedností, pozornosti, vizuoprostorových schopností, schopnosti plánovat, pracovní 

a nezáměrné paměti, exekutivních funkcí a prostorových schopností (Svoboda et al., 
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2013; Říčan, Krejčířová, 2012; Svoboda et al., 2009). Košč a Novák (1997) spatřují 

přínos metody především v zachycování funkcí vnímání a zapamatování 

prostorových vztahů a manipulaci s prostorem.  

 

V zahraniční literatuře pak můžeme najít následující psychické funkce, které 

lze pomocí Rey-Osterriethovy komplexní figury hodnotit, souhrnně tyto informace 

dle jednotlivých autorů uvádí Knight (2003) a na tomto místě jsou uvedeny v tabulce 

1. Je důležité si však uvědomit, že posuzované psychické funkce vychází především ze 

systému hodnocení, který zmínění autoři pro Rey-Osterriethovu komplexní figuru 

vytvořili.  

 

TTaabb..   11  
PPřřeehhlleedd  hhooddnnoocceennýýcchh  ppssyycchhiicckkýýcchh  ffuunnkkcc íí   ddllee  jjeeddnnoottll iivvýýcchh  sskkóórroovvaacc íícchh  ppřřííssttuuppůů   

  

AAuuttoorr  HHooddnnoocceennáá   ppssyycchhiicckkáá   ffuunnkkccee    

  

OOsstteerrrriieetthh  ((11994444))  

 

Úroveň strukturace percepční aktivity, vizuálně-

motorická kontrola a pozornost, mnestická 

kapacita 

LLeezzaakk  ((11998833,,   11999955))   Vizuální paměť a percepční organizace 

BBeennnneett--LLeevvyy  ((11998844))   Vizuokontrukční dovednosti a dlouhodobá 

prostorová paměť 

CChheerrvviinnsskkyy  eett  aall ..   ((11999922))  Vizuální percepce, vizuální organizace, motorické 

fungování a paměť 

HHaammbbyy  eett  aall ..   ((11999933))   Plánování a organizace 

BBeerrnnsstteeiinn  &&  WWaabbeerr  ((11999966))  Plánování a organizační schopnosti, selektivní 

zapamatování, percepční zkreslení, 

grafomotorická koordinace 

MMeeyyeerrss  &&  MMeeyyeerrss  ((11999944,,   11999955))  

  

Vizuální percepce, vizuomotorická integrace, 

rychlost kognitivního procesu, organizační 

schopnosti, vizuoprostorové schopnosti 

LLiibbeerrmmaann  eett  aall ..   ((11999944))    Krátkodobá a dlouhodobá vizuografická paměť 

PPoouullttoonn,,   MMooffffiitttt   ((11999955))  Vizuoprostorová organizace a dlouhodobá 

figurální paměť 

SSpprreeeenn  &&  SSttrraauussss  ((11999988))  Plánování, organizační schopnosti, strategie 

řešení problémů, percepční, motorické  

a vizuokonstrukční schopnosti, vybavení  

a rekognice paměťových funkcí 
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Na rozdíl od zahraničních pramenů, kde je Rey-Osterriethově komplexní figuře 

věnována značná pozornost pro její přínosné výzkumné a klinické využití, je jí 

v českém prostředí věnována pozornost zanedbatelná. Klasické výše zmíněné 

učebnice psychologické diagnostiky o ní poskytují jen stručné informace a rovněž 

český manuál k testu (Kočš, Novák, 1997) neposkytuje hlubší informace o jejím 

využití a především interpretaci. V posledních letech se však i u nás tomuto tématu 

začala věnovat pozornost v diplomových pracích (Drozdová, 2005; Krčová, 2014a; 

Ondřejková, 2014; Šamánková, 2006) a vzrůst zájmu o tuto ojedinělou metodu 

zaznamenal rozkvět i v našem prostředí.  

 

22..22..33  HHiissttoorriiee  tteessttuu  aa  jjeehhoo  aauuttoořřii     

 

Autorem testu Rey-Osterriethovy komplexní figury je švýcarský psycholog 

André Rey, který jej poprvé publikoval roku 1941 ve studii L´examen psychologique 

dans les cas d´encephalopathie tramatique (Psychologické posouzení traumatické 

encefalopatie). Původně byl tento pozoruhodný test zaměřen na diferenciální 

diagnostiku mezi vrozeným deficitem mentálních schopností a deficitem v důsledku 

posttraumatických změn centrální nervové soustavy (Košč, Novák, 1997). Za tímto 

účelem byly prostřednictvím testu sledovány vizuoprostorové konstrukční 

schopnosti a vizuální paměť (Shin et al., 2006). Rey předpokládal, že mentálně 

retardované osoby budou používat iracionální přístup k reprodukci komplexní figury 

a že se zaměří na vágní podobnosti mezi prvky figury a reálnými objekty jako třeba 

dům či loď. Součástí výše zmíněné Reyovy studie byla předloha komplexní figury, 

způsob administrace (kopie a reprodukce zpaměti) a střídání barevných pastelek 

(Koss, 2003).  

 

O tři roky později belgický psycholog Paul A. Osterrieth uvedl standardizovaný 

hodnotící systém k Reyově komplexní figuře a normativní data získaná na souboru 

dětí a dospělých (Košč, Novák, 1997; Shin et al., 2006). Dále Osterrieth rozšířil 

původní Reyovy pokyny o měření času výkonu, standardizaci instrukce a testové 

procedury (Koss, 2003). Dále upravil systém kvantitativního skórování. Původní 

Reyův přístup ke skórování kresby vycházel z hodnocení každé linie kresby, 

maximální počet bodů pak byl 47. Osterrieth provedl analýzu jednotlivých segmentů 
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a dospěl k závěru, že některé z nich jsou vnímány a kresleny jako celky a upravil tak 

jejich počet na 18, čímž snížil maximální počet získaných bodů na 36 (Knight, 2003c).  

Výsledky této práce vydal A. Rey roku 1959 jako manuál k testu s názvem „Test de 

copie d´une figure complexe“ v Paříži (Košč, Novák, 1997).  

 

AAnnddrréé   RReeyy (1906 – 1965) se narodil v Lausanne ve Švýcarsku. Studoval 

„pedagogické vědy“ a roku 1929 získal magisterský titul v oboru sociologie, o rok 

později i v oboru historie. Následně odešel do Ženevy, kde pokračoval ve studiu 

v Institutu J. J. Rosseaua. V roce 1933 se stal vedoucím oddělení pediatrické 

psychologie, o dva roky později získal titul Doktor filosofie s disertační prací na téma 

Praktická inteligence dítěte. Po dalších třicet let vyučoval psychologickou diagnostiku. 

V roce 1945 se stal profesorem klinické psychologie a následně i ředitelem 

Laboratoře klinické psychologie na Neurologické klinice v Ženevě. V průběhu svého 

působení na klinice provedl mnoho studií věnovaných výzkumu zvířat, dětí  

i dospělých se zaměřením na proces učení a paměti. Je autorem mnoha 

neuropsychologických metod, z nichž nejznámější je vedle testu komplexní figury 

Auditory-Verbal Learning test (Paměťový test učení) a mnoha publikovaných studií 

(Cripe, 2003). 

 

PPaauull  AA..   OOsstteerrrriieetthh (1986 – 1980) byl významnou postavou dětské 

psychologie druhé poloviny 20. století. Narodil se v Antverpách v Belgii. Po studiu na 

střední škole krátce studoval filosofii na univerzitě ve Freiburgu, těchto studií však 

zanechal a odjel na univerzitu do Ženevy, kde se stal výzkumným asistentem Jeana 

Piageta. Zde pracoval na vývoji vizuální percepce, výsledky své práce později 

společně s Piagetem publikoval. S André Reyem se Osterrieth seznámil na kurzu 

Experimentální psychologie, který Rey vedl. Tímto způsobem začala vzájemná 

spolupráce na standardizaci v té době ještě Reyovy komplexní figury, neboť Rey příliš 

zaneprázdněný vývojem stále nových psychologických metod delegoval pokračování 

v jejich vývoji na své studenty. Tak tedy Osterrieth získal odpovědnost za vývoj testu 

komplexní figury, který se stal tématem jeho disertační práce. Po druhé světové válce 

Osterrieth vyučoval dětskou psychologii na univerzitě v Bruselu a v Lutychu. Svou 

pozornost věnoval také lektorské práci s rodiči se zaměřením na výchovu dětí.  

I nadále se však věnoval výzkumné práci a to zejména studiu dětské kresby. Zajímal 
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se například o spontánní kresbu lidské postavy jako o kognitivní a grafomotorický 

test. Vyvinul skórovací systém k jejímu hodnocení podobný systému hodnocení 

komplexní figury a vývojové normy. Na základě své práce demonstroval, že 

psychoanalytické teorie k výkladu kresby lidské postavy dětí nejsou oprávněné a že 

některé charakteristické rysy mohou být vývojově podmíněné. Je autorem tří 

publikací – „Introduction a la psychologie de l´enfant“, „L´enfant et la famille“ a „Faires 

des adultes“ (Koss, 2003) 

 

22..22..44  PPooppiiss  tteessttuu    

 

Rey-Osterriethova komplexní figura se skládá z jediné předlohy velikosti A5, 

na které je zobrazen nezvykle formovaný a geometricky strukturovaný obrazec, který 

nemá žádný smysl a nepřipomíná žádný skutečný předmět (Košč, Novák, 1997). 

„Figura je konstruována tak, že vyžaduje minimum grafických předpokladů. Všechny 

její prvky je možné snadno reprodukovat izolovaně, problém spočívá v jejich 

uspořádání do celku. Složitá figura podněcuje a vyžaduje pozornou analytickou  

a organizační – percepční aktivitu.“ (Rey, 1941, s. 342 in Košč, Novák, 1997, s. 7). 

Komplikovaná struktura figury vyžaduje pečlivou analýzu vztahů mezi jednotlivými 

elementy ve vztahu k centrálnímu obdélníku, který je základem celé figury. 

Komplexní figura je založena na Reyově výzkumu zaměřeném na schopnost kopírovat 

geometrické tvary u předškolních dětí a jejich reprodukce z paměti (Osterrieth, 1944 

in Knight, 2003c).  

 

Podstatou metody je provedení kopie předloženého komplexního obrazce  

a následné vybavení z paměti bez předchozího upozornění. Tento komplexní úkol 

vyžaduje řadu kognitivních schopností a metoda tak může sloužit k jejich posouzení 

(Svoboda et al., 2013).  

 

Základním rysem této psychologické metody je několik fází, ve kterých je 

komplexní figura administrována. Jedná se o fázi kopie, kdy vyšetřovaná osoba 

překresluje prezentovaný komplexní obrazec bez upozornění, že tento materiál bude 

muset po určitém intervalu vybavit z paměti. Následuje fáze okamžité reprodukce, 

oddálené reprodukce a rekognice. Přesná instrukce při administraci jednotlivých 
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fázích se dle jednotlivých autorů liší (Košč, Novák, 1997; Meyers & Meyers in 

Drozdová, 2005; Preiss, et al. 2007; Waber & Holmes, 1996).   

 

V českém prostředí je dispozici příručka k hodnocení Rey-Osterriethovy 

komplexní figury Košče a Nováka (1997), která vychází z klasického přístupu 

uvedeného v práci A. Reye a P. A. Osterrietha – Test de copie d´une figure complexe 

z roku 1959, jak bylo pojednáno v předchozí kapitole. Příručka obsahuje pokyny 

k administraci, hodnocení výsledků z hlediska kvantitativní i kvalitativní analýzy  

a interpretace ukazatelů u různých diagnostických skupin (mentální retardace, 

cerebrální léze, děti s poruchami učení, afázie, senilní demence, parkinsonici, 

schizofrenie). Normativní data uvedená v této příručce byla získána na slovenské 

populaci v roce 1981 (Svoboda et al., 2009). Pro hodnocení výkonu jsou užívány 

percentilové hodnoty a 5-ti bodová stupnice analogická se stupnicí školních známek 

(Košč, Novák, 1997).  

 

22..22..55   AAddmmiinniissttrraaccee  tteessttuu  
 

V českých podmínkách je nejrozšířenější Osterriethův přístup k administraci 

(1959, in Košč, Novák, 1997), který zahrnuje fázi kopie, ve které má vyšetřovaná 

osoba překreslit prezentovanou komplexní figuru bez upozornění, že ji bude kreslit 

znovu zpaměti. Po třech minutách je administrována okamžitá reprodukce. Drozdová 

(2005) uvádí přístup Meyerse a Meyersové (1995, tamtéž), který zahrnuje  

i oddálenou reprodukci po třiceti minutách a rekognici (znovupoznání jednotlivých 

prvků figury mezi prvky z alternativní komplexní figury Taylora). Stejný přístup 

k administraci je uveden i v Neuropsychologické baterii autorů Preisse, Rodrigueze, 

Kawaciukové a Laingové (2007). Oddálená reprodukce je popisována i Lezakovou 

(2004) a Mitrushinou (2005).  

 

Ve světovém měřítku administrace testu zahrnuje mnohé možnosti a liší se dle 

jednotlivých autorů skórovacích přístupů i dle individuálních přístupů psychologů 

založených na klinické zkušenosti. Pro správnou interpretaci je však zásadní dodržet 

administraci, která je součástí manuálu obsahujícího normativní data. Variabilita 

přístupů k administraci pak znesnadňuje vzájemné porovnání výsledků jednotlivých 

studií. Ze studie zaměřené na užívání Rey-Osterriethovy komplexní figury mezi 
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psychology Knighta et al. (2003a) vyplynulo, že se liší administrace jednotlivých fází 

(kopie, okamžitá reprodukce, oddálená reprodukce) i časový interval mezi 

administrací jednotlivých fází. Nejvíce zastoupena je administrace kopie, okamžité  

a oddálené reprodukce. Někteří psychologové však užívají jen kopii a oddálenou 

reprodukci, jiní pak pouze kopii a okamžitou reprodukci či pouze kopii. Časový 

interval mezi administrací jednotlivých fází se v klinické praxi u kopie a okamžité 

reprodukce pohybuje v rozmezí 0 sekund – 10 minut. Dle Meyerse (1995b in Knight, 

2003c) není rozdíl ve výkonu, pokud je fáze reprodukce administrována okamžitě 

nebo až po pěti minutách. U okamžité reprodukce a oddálené reprodukce je tento 

interval 0 minut – 2 hodiny. Carpenter (1992 in Knight, 2003c) studoval vliv časového 

intervalu na výkon ve fázi oddálené reprodukce u zdravých dospělých a nenalez 

významné rozdíly v intervalu od patnácti minut do jedné hodiny. Dle studie Spreena  

a Strausse (1991 in Knight, 2003c) administrace okamžité reprodukce zvyšuje výkon 

ve fázi oddálené reprodukce o šest bodů. Není-li tedy okamžitá reprodukce 

administrována, je výkon ve fázi oddálené reprodukce nižší. Lezaková (1995  

in Knight, 2003c) navrhuje, že v případě absence norem pro oddálenou reprodukci 

lze vycházet z norem pro reprodukci okamžitou, ale pouze za předpokladu, že byla 

administrována fáze okamžité reprodukce. Korelace mezi fází okamžité a oddálené 

reprodukce jsou signifikantní – například dle Meyerse (1995b in Knight, 2003c) 

nabývá korelační koeficient hodnoty r=0,88. Nejčastěji je dle studie Knighta et al.  

(2003a) však zastoupena administrace okamžité reprodukce bezprostředně po 

dokončení fáze kopie a administrace oddálené reprodukce po třiceti minutách.  

  

 Původní administrace Osterrietha (Košč, Novák; 1997) zahrnuje kopii  

a okamžitou reprodukci po třech minutách. Jako první je administrována fáze kopie. 

Před vyšetřovanou osobu je položena předloha komplexní figury ve formátu A5  

a záznamový arch stejného formátu. Klasický Reyův pokyn k administraci zahrnuje 

střídání barevných pastelek, časový interval mezi střídáním jednotlivým barev však 

nespecifikoval (1941 in Košč, Novák, 1997; Knight, 2003c; Mitrushina 2005). 

Bernsteinová a Waberová (1996), autorky Vývojového systému hodnocení doporučují 

střídání barevných pastelek v rigorózním intervalu adekvátnímu věku vyšetřovaného 

dítěte. Později Bernsteinová (2003) připouští i možnou změnu v časovém intervalu 

střídání jednotlivých barev v závislosti na pracovním tempu dítěte, tento interval je 
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však třeba zaznamenat a dodržovat jej po celou dobu administrace. Střídání pastelek 

zprostředkovává vizuální záznam postupu vyšetřované osoby a umožňuje 

porozumění stupni organizace prostřednictvím pouhého vizuálního zhodnocení 

kresby. Čas potřebný ke zhotovení kopie je zaznamenávám a slouží k následné 

interpretaci. Po ukončení obkreslování následuje tříminutový interval a instrukce, 

aby vyšetřovaná osoba nakreslila obrázek, který před chvíli obkreslovala. I v této fázi 

je zaznamenáván čas (Košč, Novák; 1997). Hodnocení trvání délky kresby 

v kombinaci s kvantitativními skóry je užitečné při klinickém posouzení výkonu. 

Český manuál k testu obsahuje průměrné časy pro fázi kopie a okamžité reprodukce 

pro jednotlivé věkové kategorie. Znalost průměrné délky trvání kresby umožňuje 

srovnání výkonů klinické a intaktní populace i vyloučení případného předstírání 

poškození. Knight (2003c, s. 89) uvádí čtyři kategorie hodnocení výkonu z hlediska 

přesnosti a časového trvání. Pomalá a nepřesná kresba indikuje pomalý proces 

zpracování informací, nepřesnou percepci, slabou organizaci a plánování. Do této 

kategorie často spadají lidé s mentálním postižením. Rychlá a nepřesná kresba  

je typická pro impulzivní projevy v chování se slabou sebekontrolou, dále pro jedince 

nedostatečně motivované k testu, pro jedince v hypomanické fázi či jedince pod 

vlivem psychofarmak či jiných látek. Pomalá a přesná kresba poukazuje na jedince 

pečlivé, kteří svou práci kontrolují nebo jedince obsedantně kompulzivní, u kterých 

do procesu kopie vstupuje úzkost. Dále jedince s omezenou grafomotorikou, ale 

dobrým procesem zpracování informací a vizuokonstrukčními dovednostmi. Rychlá  

a přesná kresba reprezentuje výkon zdravých jedinců. Knight (tamtéž) dále 

upozorňuje, že rychlost kresby je vývojově podmíněna a s postupujícím věkem se 

stává rychlejší a přesnější.  

  

22..22..66  HHooddnnoocceenníí   tteessttuu  

 

K hodnocení výkonu v testu je k dispozici několik skórovacích přístupů. Tyto 

přístupy lze rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. Přičemž přístupy kvantitativní 

hodnotí přesnost kresby a přístupy kvalitativní reflektují proces kresby. Kvalitativní a 

kvantitativní přístupy jsou navzájem komplementární a některé přístupy k hodnocení 

Rey-Osterriethovy komplexní figury při její interpretaci vychází z obou zmíněných 

hledisek. V posledních letech vzniklo mnoho skórovacích systémů, což je na jednu 
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stranu významné a pozitivní z hlediska snižování míry subjektivity při posuzování 

Rey-Osterriethovy komplexní figury, na druhou stranu to však vede ke snižování 

přehlednosti a orientace ve studiích, které jsou za tímto účelem realizovány. Chceme-

li se zajímat o aktuální studie na toto téma, je třeba důkladně znát dostupné skórovací 

systémy, abychom mohli nad jejich výsledky vést odbornou úvahu. Avšak i přes 

důkladnou znalost těchto systémů některé z nich nelze srovnávat. Výběr vhodného 

skórovacího systému pak závisí na vhodně zvoleném cíli – výzkumný či klinický, který 

je však třeba dále specifikovat. Některé skórovací systémy jsou konstruovány pro 

specifickou diagnostickou skupinu a jejich užití na jiné klinické populaci není validní. 

V následujícím textu bude věnována pozornost výčtu dostupných skórovacích 

systémů a u těch, které se vztahují k cílům této práce, bude uveden i podrobný popis. 

Jedná se o systém hodnocení Osterrietha (1959 in Košč, Novák, 1997) a Vývojový 

systém hodnocení (Bernstein & Waber, 1996).  

  

KKvvaannttiittaattiivvnníí   ppřřííssttuuppyy    
 

Kvantitativní přístupy jsou založeny na bonifikaci jednotlivých prvků figury 

z hlediska přesnosti vzhledu a jejich umístění. V zahraniční literatuře (Knight, 2003c) 

je uveden popis několika kvantitativních skórovacích přístupů, které se liší především 

rigorózním popisem jednotlivých elementů kresby a jejich hodnocením. V tabulce 2 je 

uveden přehled těchto kvantitativních přístupů v originálním znění a jejich autorů. 

V českém prostředí je k dispozici přístup Osterriethův (Košč, Novák, 1997) a částečně 

i přístup Meyerse & Meyerse (1995 in Drozdová, 2005), který však není 

standardizován na českou populaci a aktuálně je pouze přeložen.  
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TTaabb..   22  
PPřřeehhlleedd  kkvvaannttiittaattiivvnníícchh  ppřřííssttuuppůů   kk  hhooddnnoocceenníí   RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvyy  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurryy  

Au tor  NNáázz ee vv   

  

OOSSTTEERRRRIIEETTHH    

  

OOrriiggiinnaall  RReeyy--OOsstteerrrriieetthh  SSccoorriinngg  ssyysstteemm  

TTAAYYLLOORR  TTaayylloorr  EExxpplliicciitt  SSccoorriinngg  ffoorr  RROOCCFF  

DDEENNMMAANNNN  DDeennmmaann  SSccoorriinngg  SSyysstteemm  ((DDnnSSSS))  

LLOORRIINNGG  eett  aall ..  QQuuaannttiittaattiivvee  SSccoorriinngg  GGuuiiddeelliinneess  ((QQSSGG))  

DDUULLEEYY  eett  aall..  EExxpplliicciitt  SSccoorriinngg  CCrriitteerriiaa  ffoorr  tthhee  RReeyy--OOsstteerrrriieetthh  

((EESSCC))  

MMEEYYEERRSS  &&  MMEEYYEERRSS  RReeyy  CCoommpplleexx  FFiigguurree  TTeesstt  aanndd  RReeccooggnniittiioonn  TTrriiaall  

((RRCCFFTT))  

FFAASSTTEENNAAUU  EExxtteennddeedd  CCoommpplleexx  FFiigguurree  TTeesstt  ((EECCFFTT))  

  

 

OOsstteerrrriieetthhůůvv  ssyyssttéémm  hhooddnnoocceenníí   

 

Osterriethův systém vychází z předpokladu, že každý z 18cti elementů kresby 

má stejnou hodnotu. Každý prvek figury je posuzován izolovaně dle přesnosti 

provedení, správnosti umístění a grafomotorické kvality. Maximální počet získaných 

bodů je 36. Tento přístup je dostupný v českém manuálu k testu (Košč, Novák, 1997) 

a vychází z administrace kopie a reprodukce po třech minutách. Dále je hodnocen typ 

reprodukce z kvalitativního hlediska, počet získaných bodů a časové trvání kresby. 

Pro kvantitativní vyhodnocení každého z 18cti prvků kresby slouží následující 

schéma v tabulce 3 (Osterrieth, 1945, s. 222 in Košč, Novák, 1997, s. 16): 

 

TTaabb..   33  
SSppeecciiff iicckkáá   kkrriittéérriiaa  pprroo  sskkóórroovváánníí   eelleemmeennttůů   vv  kkoommpplleexxnníí   ffiigguuřřee    

  

22  bbooddyy  

 

element správně umístěný a se správným počtem svých částí a 

bez nápadných grafomotorických nedostatků 

 

  

  

11  bboodd    

 

element chybně umístěný nebo neúplný počtem svých částí 

nebo se zjevnými, výraznějšími grafomotorickými nedostatky 

v provedení čar 

 

  

00,,55  bboodduu  

 

element rozeznatelný, ještě identifikovatelný jeho charakter, 

neadekvátně proveden i umístěn 
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Omezením tohoto přístupu je nedostatek explicitních skórovacích kritérií  

a pravidel. Vyhodnocování kresby se tak může snadno stát intuitivním (Knight, 

2003c).  

 

V českém manuálu k testu (Košč, Novák, 1997) jsou k dispozici normy z roku 

1981 získané na slovenské populaci. Například pro věkovou kategorii osm let byly 

normy pro fázi kopie odvozeny od 246 dětí, zatímco pro fázi kopie na vzorku pouze 

39 dětí. Pro věkovou kategorii 5,6 – 7,5 let a pro dospělé jsou k dispozici původní 

normy z roku 1945. Normy pro věkovou kategorii 15,6 – 17,5 let jsou z roku 1993  

a normalizační soubor tvoří studenti gymnázia, střední zdravotní školy a střední 

odborné školy. Normy dostupné v českém prostředí jsou tedy poněkud zastaralé 

(Krčová, 2014b).  

 

Údaje o reliabilitě v české příručce k testu chybí. Krčová (tamtéž) doplňuje  

o údaje ze zahraničních zdrojů. Test-retestová reliabilita u různých populačních 

souborů nabývá poměrně vysokých hodnot. Rovněž realiabilita jako shoda 

posuzovatelů je vysoká, což autorku překvapuje, neboť skórovací kritéria ponechávají 

značný prostor pro subjektivní zkreslení. Dodává však, že dostupné zahraniční zdroje 

neposkytují informace o složitosti hodnocených protokolů a zaškolení posuzovatelů. 

Jsou-li posuzovatelé ze zmíněných studií zaškoleni, neodpovídá to zcela realitě, kde 

zejména v našem prostředí vycházejí psychologové při jejím užívání pouze z manuálu. 

Autorka tedy předpokládá, že realibilita jako shoda posuzovatelů v případě 

hodnocení na základě českého manuálu je nižší. Rovněž informace o validitě nejsou 

v české příručce uvedeny. Lze o ní usuzovat prostřednictvím popisu jednotlivých 

duševních poruch (mentální retardace, afázie, schizofrenie, cerebrální léze, poruchy 

učení). 

  

KKvvaalliittaattiivvnn íí   ppřřííssttuuppyy    
 

 Kvalitativní přístupy k hodnocení Rey-Osterriethovy komplexní figury se 

zaměřují především na procesuální hledisko kresby. Prostřednictvím kvalitativního 

zhodnocení kresby lze získat informace o zvolené organizační strategii, které přináší 

cenné informace o neurokognitivní či vývojové úrovni. Rychlý rozvoj kvalitativních 

skórovacích přístupů v poslední době je ovlivněn potřebou definovat proměnné, 

které determinují konstrukční proces během fáze kopie a současně strukturují 
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kódování a uchovávání figury. Kvalitativní přístupy mají obecně za cíl zhodnotit 

kresebné strategie na kontinuu organizace – dezorganizace (Knight, 2003c). 

Vzhledem ke kvantitativnímu zaměření práce uvádím jen stručný výčet kvalitativních 

přístupů k hodnocení Rey-Osterriethovy figury v tabulce 4. 

 

TTaabb..   44  
PPřřeehhlleedd  kkvvaalliittaattiivvnn íícchh  ppřřííssttuuppůů   kk  hhooddnnoocceenníí   RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvyy  kkoommpplleexxnn íí   ffiigguurryy  

  

Au tor  NNáázz ee vv   

  

OOSSTTEERRRRIIEETTHH    

  

TTyyppoollooggiiee  kkrreesseebbnnýýcchh  ppoossttuuppůů  ((II  ––  VVIIII))  

VVIISSSSEERR  VViisssseerr  CCoommpplleexx  FFiigguurree  TTeesstt  ((VVCCFFTT))  

BBEENNNNEETTTT--LLEEVVYY    BBeennnneetttt--LLeevv  CCooppyyiinngg  SSttrraatteeggyy  SSccoorriinngg  SSyysstteemm  

LLOORRIINNGG  eett  aall ..  QQuuaalliittaattiivvee  EErrrroorr  SSccoorriinngg  SSyyssttéémm  ((QQEESSSS))    

BBAACCHHTTLLEESS  eett  aall ..     CCoommpplleexx  FFiigguurree  QQuuaalliittaattiivvee  rraattiinngg  SSyysstteemm  ((QQRRSS))  

SSHHOORRRR  eett  aall ..  PPeerrcceeppttuuaall  CClluusstteerr  IInnddeexx    

HHAAMMBBYY  eett  aall ..    CCoommpplleexx  FFiigguurree  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  QQuuaalliittyy  SSccoorriinngg  

SSyysstteemm  ((OOQQSSSS))  

  

BBEERRNNSSTTEEIINN,,  WWAABBEERR  DDeevveellooppmmeennttaall  SSccoorriinngg  ssyyssttéémm  ffoorr  tthhee  RReeyy--

OOsstteerrrriieetthh  CCoommpplleexx  FFiigguurree  ((DDSSSS  ––  RROOCCFF))  

SSTTEERRNN  eett  aall..  BBoossttoonn  QQuuaalliittaattiivvee  SSccoorriinngg  SSyyssttéémm  ((BBQQSSSS))  

LLOOTTTT  eett  aall..  RReeyy--OO  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  SSccoorriinngg  ssyyssttEEmm  ((RR--OOOOSSSS))  

SSAAVVAAGGEE  eett  aall ..     OOrrggaanniizzaattiioonnaall  SSttrraatteeggyy  SSccoorree  

KKIIXXMMIILLLLEERR  eett  aall..     OOrrggaanniizzaattiioonnaall  SSccoorriinngg  ssyyssttéémm  ffoorr  AAmmnneessiiccss    

AANNDDEERRSSOONN  eett  aall..  TThhee  RReeyy  CCoommpplleexx  FFiigguurree  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  SSttrraatteeggyy  

SSccoorree  ((RRCCFF--OOSSSS))  

    

 

IInntteerrpprreettaattiivvnníí   ppřřííssttuupp  ––   DDSSSS  --   RROOCCFF  
  

   Vývojový systém hodnocení pro Rey-Osterriethovu figuru (Developmental 

Scoring system for the Rey-Osterrieth Complex Figure, dále v textu jen DSS-ROCF) je 

výzkumnou prací Jane Holmes Bernstein a Deborah Waber (1985; 1986). Vývoj DSS-

ROCF začal 80. letech dvacátého století, v době, kdy se pozornost neuropsychologie 

obrátila právě ke komplexním figurám a jejich využití v neuropsychologické 

diagnostice.  

 

K zájmu o Rey-Osterriethovu komplexní figuru ve vztahu k dětem vedla 

autorky klinická zkušenost s výkonem dospělých jedinců s poškozením mozku, jejichž 
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kresba figury byla podobná kresbě děti se specifickou poruchou učení. Avšak když byl 

styl kresby dětí srovnáván s dospělými, byla zjištěna rozdílná percepce figury a její 

kresba byla zvýrazněna podstatným množstvím zkreslení. Základní otázka tedy 

vznikla nad tím, nakolik je výkon dětí indikací neurologické patologie a nakolik může 

naznačovat normální vývojovou tendenci (Bernstein & Waber, 1996; Bernstein, 

2003).  

 

 DSS-ROCF poskytuje objektivní hodnocení výkonu dítěte ve vývojovém 

kontextu a určuje rozsah, ve kterém je odpovídající věku, dále pak rozsah, ve kterém 

by se mohl lišit od normálního vývoje. Tohoto zhodnocení lze dosáhnout 

prostřednictvím kvantitativních skórů (objektivní hledisko) a klinické interpretace. 

Objektivní a klinický přístup jsou v tomto případě navzájem komplementární.  

DSS-ROCF je především přístupem interpretativním. Je založen na individuálním 

hodnocení dětského postupu, které umožňuje vytváření hypotéz o problémech dítěte 

a jeho kognitivní kapacitě. Vychází tedy z pozorování dítěte v testové situaci společně 

s jeho kvantitativním výkonem a stylistickým přístupem ke kresbě v interakci s funkcí 

centrální nervové soustavy, kontextem dítěte a jeho vývojovou úrovní. Na základě 

této analýzy lze pak stanovit vhodné psychologicko-diagnostické hypotézy, které lze 

dále ověřit pomocí dalších psychologických metod (Bernstein & Waber, 1996). 

Klinické hodnocení je velmi podobné vědeckému bádání ve smyslu pokládání 

relevantních otázek a stanovování hypotéz, které závisí na vhodně zvolené 

metodologii (proces vyšetření a zvolené psychologické metody). Výkon dítěte je však 

interpretován v kontextu fungování centrální nervové soustavy, vývojové úrovně  

a rodinného prostředí. Následně lze lépe porozumět obtížím dítěte a podpořit jeho 

další vývoj (Bernstein et al., 2000 in Warner - Rogers, 2012).  

 

AAddmmiinniissttrraaccee    

  

 V přístupu DSS-ROCF jsou administrovány tři části - kopie, okamžitá 

reprodukce a oddálená reprodukce. Administrace komplexní figury v rámci přístupu 

DSS-ROCF je v mnoha ohledech totožná s pokyny Košče a Nováka (1997). Před dítě  

je položena podnětová karta ve správné orientaci a záznamový arch. Dítě je vyzváno, 

aby nakreslilo stejný vzor, jaký je na podnětovém materiálu. Manuál dovoluje dítě 

povzbudit, pokud je na začátku nejisté („Kde myslíš, že by bylo dobré začít? Se kterou 
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částí vzoru myslíš, že začneš?“). Vyšetřované dítě není upozorněno, že bude figuru 

kreslit zpaměti. K efektivnímu zhodnocení vývojové úrovně dítěte je doporučeno 

střídání barevných pastelek, přičemž čas střídání je závislý na věku dítěte a to 

následujícím způsobem: 5 – 7 let 60 sekund, 8 – 11 let 45 sekund, 12 – 14 let 30 

sekund (Bernstein & Waber, 1996). Délku změny pastelek je povoleno upravovat 

v závislosti na dispozicích dítěte. Změna tohoto nastavení může být klinicky 

významná. Tento interval střídání však musí být zachován v průběhu celého 

testování. (Bernstein, 2003).  

 

Po dokončení kopie je tato odejmuta společně s podnětovým materiálem. 

Ihned je před dítě položen nový záznamový arch a je administrována okamžitá 

reprodukce. Pro oddálenou a okamžitou reprodukci není vyžadováno střídání 

pastelek. Mezi okamžitou a oddálenou reprodukcí autorky doporučují administraci 

verbálních testů, aby nedošlo ke kognitivní interferenci. Po několika verbálních 

úkolech v délce 15 – 20 minut a bez předchozího varování je předložen před dítě nový 

záznamový arch a je administrována oddálená reprodukce.  

 

HHooddnnoocceenníí     

 

Základním předpokladem používání DSS-ROCF k psychologické diagnostice 

dětí je skutečnost, že tato metoda nemůže být užívána izolovaně, ale vždy jako 

součást testové baterie. Klinická aplikace DSS-ROCF vyžaduje, aby byly 

administrovány všechny tří části – kopie, okamžitá reprodukce a oddálená 

reprodukce. Kopie figury poskytuje informace o percepčních a organizačních 

procesech. Rozhodující částí interpretace je zhodnocení podmínek vybavení v části 

okamžité a oddálené reprodukce. DSS – ROCF vychází ze čtyř parametrů měření 

výkonu. Těmito parametry jsou Organizace, Styl, Přesnost a Chyby (Bernstein  

& Waber, 1996).  

 

SSkkóórr  OOrrggaanniizzaaccee je navržen tak, aby kvantifikoval dětskou organizaci vizuálně 

prezentovaného materiálu. Jedná se o vážený skór, který nabývá hodnoty od 1 do 13. 

Tento skór je založen na hodnocení kriteriálních rysů, přičemž v kopii je hodnoceno 

24 rysů a v obou typech reprodukcí 16 rysů. Tyto rysy jsou charakteristické spojením 

nebo křížením dvou segmentů linie. Za každý rys lze získat 0 – 1 bod. Specifickým 
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součtem kriteriálních rysů je získána úroveň Bazální organizace, ze které vychází  

i hodnocení dalších parametrů. Kriteriálním rysům, které jsou nad rámec dosažené 

Bazální organizace, jsou udělovány Bonusové body. Jedná se o rysy, které odpovídají 

vyšší Bazální organizaci a tedy lepšímu dětskému výkonu. V záznamovém archu je 

k dispozici nákres komplexní figury s vyznačením míst, kde se mají linie křížit či 

spojit a jejich verbální popis. Součástí manuálu je podrobný průvodce hodnocením 

skóru Organizace. Převedením hrubých skórů na vážený Organizační skór lze 

v tabulce vyhledat příslušnou percentilovou hodnotu. Skór Organizace je v kontrastu 

k Osterriethově přístupu zaměřeném na přesnost, se kterou je figura zakreslena. 

Tento skór poskytuje základ pro rozhodnutí o základní úrovni, ve které je dítě 

schopno podat očekávaný výkon. DSS – ROCF je tedy unikátní v tom, že je nezávislý na 

kvalitě provedení linie a preciznosti při provedení celé kresby. Díky této diferenciální 

možnosti lze odlišit motorickou komponentu od organizačních dovedností. Skór 

organizace tedy umožňuje rozlišit mezi dětmi, které jsou úspěšné v organizaci, ale 

nejsou schopny zcela ovládat motorickou složku a mají tedy obtíže v grafomotorice.  

 

HHooddnnoocceenn íí   SSttyylluu poskytuje objektivní zhodnocení dětského přístupu  

ke komplexní figuře. Tento styl je charakterizován jako Konfigurační, Středně 

orientovaný nebo Částečně orientovaný. Hodnocení stylu je také založeno  

na kriteriálních rysech figury. Pro Styl je však rozhodující, aby linie byly nejen spojené 

(jak je tomu v hodnocení Organizace), ale také nepřetržité, tj. zakreslené jedním 

tahem. Hodnocení Stylu vychází z předchozího stanovení Bazální úrovně organizace. 

V záznamovém archu jsou zakresleny linie, které by měly být v kresbě provedeny 

„jedním tahem“ a tabulka s verbálním popisem jednotlivých linií. Součástí manuálu  

je podrobný průvodce hodnocením Stylu. Hodnocení Stylu poskytuje informaci o tom, 

zda dítě dává přednost celku či je příliš zaměřeno na detaily, které je pro něj do celku 

náročné integrovat.  

 

SSkkóórr  PPřřeessnnoossttii kvantifikuje aktuální počet prvků v komplexní figuře. Jedná  

se o striktní počet všech prvků figury na rozdíl od jiných přístupů k hodnocení, které 

tyto prvky sdružují do specifických organizovaných jednotek (Meyers & Meyers, 1995 

in Drozdová, 2005; Osterrieth, 1944 in Košč, Novák, 1997). Jedná se o počet segmentů 

komplexní figury, které jsou zachyceny v kresbě dítěte (a to bez ohledu na skór 
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Organizace a hodnocení Stylu). Přesnost je hodnocena nezávisle na úrovni Bazální 

organizace, není tedy důležité, zda je prvek špatně umístěn či nepřesně zakreslen. 

Rovněž není při hodnocení přihlíženo k přítomným chybám. Skór přesnosti  

je rozdělen na skór Strukturálních prvků (maximum hrubých skórů 25) a skór 

Vedlejších prvků (maximum hrubých skórů 39). K usnadnění hodnocení jsou rysy 

komplexní figury organizovány do čtyř základních strukturálních jednotek – základní 

obdélník (12 segmentů), hlavní nosné konstrukce (13 segmentů), vnější konfigurační 

struktury (26 segmentů) a vnitřní detaily (13 segmentů). V záznamovém archu jsou 

k dispozici čtyři kresby zmíněných strukturálních jednotek, ve kterých examinátor 

kroužkuje přítomné segmenty kresby. Počet získaných hrubých skórů za Strukturální 

a Vedlejší prvky se převádí na percentilovou hodnotu. V kopii je skór Přesnosti 

indikátorem toho, jak umí děti organizovat, sledovat a reprodukovat figuru. 

V okamžité reprodukci pak může skór indikovat nepozornost k detailům, impulzivitu, 

sebemonitorování či zpracování informací. V oddálené reprodukci poskytuje 

informaci o metakognitivních strategiích.  

 

  SSkkóórr  CChhyybb kvantifikuje rozsah elementů, které jsou zkresleny prostřednictvím 

čtyř typů chyb – perseverace, rotace, sjednocení a chybné umístění. Jedná se  

o souhrnný počet chyb, které se vyskytly v dané kresbě. Každý špatně provedený 

prvek může být hodnocen jako více typů chyb. Vzhledem k vysoce zešikmenému 

rozložení normativního souboru DSS-ROCF jsou normativní data v manuálu 

prezentovány jako výkon pod 10. percentilem a nad 10. percentilem. Skór spadající 

pod nebo do 10. percentilu je interpretován jako „pod normálním limitem“ a skór nad 

10. percentil jako „v normálním limitu“.  

 

Hodnocen je také SSmměěrr  pprroodduukkccee (zleva doprava, zprava doleva) a PPoozziiccee  

ffiigguurryy na papíře (uprostřed, nalevo, napravo, dole, nahoře). Důležitá je rovněž 

informace o dominanci ruky (pravá, levá). Americký záznamový arch uvádí i kolonku 

pro „rasu“.  

 

IInntteerrpprreettaaccee  

 

DSS-ROCF není samostatnou psychologickou metodou jako například WISC, 

neboť cílem interpretace není pouze kvantifikace výkonu, ale také kvalitativní 
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klinická analýza přístupu k řešení komplexního úkolu. Pozorování dítěte v testové 

situaci ve spojení s kvantitativními skóry přináší informace o metakognitivních 

procesech (plánování, organizování, monitorování, selektování), jemné motorice, 

percepci, vizuální paměti, učebním stylu a přístupu k novým komplexním informacím. 

Kvantitativní a kvalitativní přístup k interpretaci je v tomto případě komplementární. 

V obecné rovině výsledky testu umožňují predikovat, jak se dítě bude chovat 

v podobné situaci, tj. v situaci, kdy je materiál nový a komplexní, například ve školní 

třídě. Nedílnou součástí interpretace je rovněž informace o vývojové úrovni dítěte 

(Bernstein & Waber, 1996).  

 

Výše zmíněné charakteristiky dětského výkonu lze posoudit i v rámci jiných 

psychologických metod, autorky proto doporučují používat DSS-ROCF ke stanovování 

diagnostických hypotéz, které lze dále ověřovat (Bernstein, 2003).   

 

SSkkóórr  OOrrggaanniizzaaccee poskytuje základ pro rozhodnutí o základní úrovni, ve které 

je dítě schopno podat očekávaný výkon. Vzhledem k tomu, že DSS-ROCF je oproti 

klasickému přístupu Osterrietha nezávislý na kvalitě čáry a preciznosti provedení,  

lze jeho prostřednictvím rozlišit motorickou komponentu od kognitivních  

a organizačních schopností. To znamená, že je možné rozlišit děti, které jsou úspěšné 

v organizaci komplexního materiálu, ale mají obtíže v oblasti grafomotoriky. Tento 

skór rovněž poskytuje informaci o vývojové úrovni. Na základě získaných 

Bonusových bodů lze například posoudit, zda si dítě pamatuje základní strukturální 

rysy nebo spíše vedlejší detaily, což je typické pro děti mladší.  

 

HHooddnnoocceenn íí   SSttyylluu (Konfigurační, Středně orientovaný, Částečně orientovaný) 

přináší informaci o tom, zda dítě preferuje celek nad detaily. Částečně orientovaný 

styl a větší orientace na detaily, které dítě není schopné integrovat do celku figury  

je charakteristický pro mladší děti. S přibývajícím věkem se Styl stává více 

konfiguračním.  

 

SSkkóórr  PPřřeessnnoossttii v kopii vypovídá o tom, jak dobře děti umí organizovat, 

sledovat a reprodukovat prezentovaný komplexní materiál. Hodnocení vybavení 

Strukturálních prvků figury je cenné při psychologické diagnostice specifických 

poruch učení. Tyto děti selhávají v organizaci struktur základního obdélníku  
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a hlavních linií až do rané adolescence. Dále pak je tento vzorec reprodukce přítomný 

u dětí impulzivních. Selhávání při vybavování vedlejších prvků (detailů) při zdařilé 

reprodukci a organizaci Strukturálních prvků (základní obdélník a vnitřní linie) může 

indikovat potíže se zpracováním informací, zapamatováním detailů nebo jazykové 

obtíže. Prostřednictvím skóru Přesnosti může být posouzena i paměť jako 

samostatná jednotka. Ačkoli určitý stupeň zapomínání Vedlejších prvků (detailů) 

je normální, více zřetelný nedostatek může ukazovat na poškození paměti a může být 

ukazatelem slabého výkonu ve škole. 

 

SSkkóórr  CChhyybb je k interpretaci nejobtížnější. Častěji k chybování dochází u dětí 

s poruchou učení nebo neurologickým poškozením. Vysoký skór chybovosti může být 

diagnosticky významný, avšak u některých dětí může dojít k zásadnímu zlepšení, je-li 

jim poskytnuta podpora při organizaci figury základního obdélníku. Tyto chyby pak 

mohou vznikat v důsledku nedostatečných metakognitivních strategií nebo zmatením 

vztahu mezi jednotlivými prvky figury.  

 

NNeeuurrooppssyycchhoollooggiicckkáá   iinntteerrpprreettaaccee DSS-ROCF je organizována kolem tří 

hlavních neuroanatomických os – laterální, předozadní a kortikální-subkortikální osa. 

Tyto tři organizace slouží jako východisko k interpretaci dětské kresby. 

Vizuoprostorový materiál jako je komplexní figura vypovídá o funkci laterální  

a předozadní osy. Grafomotorický přístup ke kresbě pak vypovídá o kortikální-

subkortikální ose. Při neuropsychologické interpretaci je třeba přihlížet nejen  

ke kvantitativním skórům, ale rovněž k umístění figury na papíře, případné asymetrii 

v organizaci jednotlivých prvků a kvalitativní analýze kopie a fází reprodukce. DSS-

ROCF manuál poskytuje bližší informace k tomuto přístupu k interpretaci (Bernstein 

& Waber, 1996).  

 

PPssyycchhoommeettrriicckkéé   cchhaarraakktteerriissttiikkyy  

 

Vývojový systém hodnocení Rey-Osterriethovy komplexní figury poskytuje 

informace o reliabilitě i validitě metody. Reliabilita přístupu byla hodnocena v rámci 

normativní studie (Waber & Holmes, 1985; 1986). Pro fázi kopie byla reliabilita 0,95, 

ve fázích reprodukce 0,94. V případě hodnocení Stylu byla reliabilita ve fázi kopie 

0,88 a pro fáze reprodukce 0,87. Reliabilita jako shoda posuzovatelů se pohybovala 
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mezi 0,91 a 0,96. Test-retestová reliabilita není dle autorek u testu tohoto typu 

vhodná, neboť zde primární úlohu hraje efekt novosti, který nelze při opětovné 

administraci testu zaručit. Validita byla ověřována pomocí validizačních studií na 

klinické populaci dětí se specifickými poruchami učení, syndromem ADD/ADHD, 

poruchou sluchu, u předčasně narozených dětí, dále pak u dětí s vývojovou poruchou 

a poraněním hlavy (Bernstein & Waber, 1996).  

 

22..22..77  SSrroovvnnáánníí   ppřřííssttuuppuu  kk  hhooddnnoocceenníí   OOsstteerrrriieetthhaa  aa  DDSSSS  --   RROOCCFF    
 

V následující části práce budou srovnány přínosy a limity dvou přístupů 

k hodnocení – klasického Osterriethova přístupu, který je v české adaptaci součástí 

příručky k Testu komplexní figury Košče a Nováka (1997) a Vývojového systému 

hodnocení, DSS – ROCF (Bernstein & Waber, 1996). Srovnání obou přístupů  

je přehledně uvedeno v příloze 1.  

 

Oba výše zmíněné přístupy využívají stejného podnětového materiálu, tedy 

komplexní figuru, která zahrnuje 18 prvků.  

 

Administrace testu zahrnuje Osterrietha kopii a reprodukci po třech minutách. 

Dle DSS-ROCF je navíc administrována i oddálená reprodukce v časovém intervalu 15 

– 20 minut. Po dokončení kopie je okamžitě administrována reprodukce.  

Oba přístupy se neliší ve skutečnosti, že vyšetřované dítě není dopředu upozorněno, 

že po provedení kopie bude figuru kreslit znovu zpaměti. Oba přístupy tedy následně 

hodnotí proces nezáměrné vizuoprostorové paměti. Součástí administrace kopie je  

i střídání pastelek k zachycení organizace kresby. V českém manuálu je toto uvedeno 

jako možná varianta administrace. Přístup DSS – ROCF pojímá střídání pastelek jako 

standardizovaný postup a uvádí i interval jejich střídání.  

Zásadní rozdíl mezi oběma přístupy je v hodnocení dětské kresby. 

Osterriethův přístup výkon kvantifikuje pomocí bonifikace osmnácti prvků figury 

z hlediska správného umístění a grafického provedení. Maximální počet bodů je 36, 

ten je dále převáděn na percentilovou hodnotu a známku totožnou se školním 

známkováním (1 – 5). Další možností je i kvalitativní analýza kresby s ohledem na 

vývojovou úroveň. Česká příručka však neposkytuje grafické ukázky jednotlivých 

kategorií a jejich hodnocení je založeno na poměrně stručném verbálním popisu. 
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Podobně i kvantitativní hodnocení může být značně zkresleno subjektivitou 

posuzovatele vzhledem ke stručnému popisu kritérií hodnocení. DSS – ROCF uvádí 

přesné pokyny k hodnocení jednotlivých elementů figury a jejich podrobný popis 

s grafickými ukázkami je součástí manuálu. Hodnocení vychází z vývojového pojetí 

komplexní figury. Je hodnocena Přesnost, Styl, Organizace a Chyby. Hrubé skóry jsou 

převáděny na skóry vážené a percentily.  Hlavním přínosem je možnost rozlišovat 

mezi kognitivní kapacitou, úrovní grafamotoriky a přístupem k organizaci vizuálně 

prezentovaného materiálu. Narozdíl od Osterriethova přístupu, který zahrnuje 

všechny tyto oblasti v jeden celek. Následné zhodnocení kresby je tedy závislé na 

klinické zkušenosti s tímto typem testu. Limitem přístupu DSS – ROCF je časová 

náročnost jeho vyhodnocování. Je třeba dětskou kresbu v každé fázi vyhodnotit ze 

čtyř hledisek.  

 

22..22..88  AAlltteerrnnaattiivvnníí   vveerrzzee  tteessttuu  --  TTaayylloorroovvaa  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurraa  

 

Taylorova komplexní figura (TCF) byla navržena jako společník figury Reye. 

Později začala být užívána jako alternativní verze pro retestovou situaci (Groth-

Marnat, 2000; Knight, 2003). Figury obsahují shodný počet elementů a jeví se jako 

srovnatelné (Hubley & Tombaugh, 2003; Mitrushina, 2005). Původně bylo 

předpokládáno, že jsou obě figury vzájemně zaměnitelné. Na základě klinické 

zkušenosti mnohých neuropsychologů však vyplynulo, že jsou-li obě figury užity 

současně a následně porovnány, jeví se Taylorova figura jako snadnější k zakódování 

a vybavení (Hubley & Tombaugh, 2003). V posledních letech bylo na toto téma 

realizováno několik vědeckých studií a tato hypotéza byla potvrzena (Duley et al., 

1993; Gagnon, Awad, Mertens & Messier, 2003; Peirson & Jansen, 1997; Strauss  

& Spreen, 1990; Tombaugh & Hubley, 1991).  

 

V českém prostředí je alternativní verze Rey-Osterriethovy komplexní figury 

označována jako komplexní figura Taylorové (Košč, Novák, 1997; Preiss, et al. 2007).  

Nedorozumění pravděpodobně vzniklo v důsledku záměny autora Laughlina  

B. Taylora, významného neuropsychologa za Edith M. Taylorovou, dětskou 

psycholožku, spolupracovnici A. Reye a autorku přesnějšího skórovacího systému 

Rey-Osterriethovy komplexní figury. L.B. Taylor uveřejnil alternativní komplexní 
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figuru v práci Localization of cerebral lesions by psychological testing v roce 1969.  

E.M. Taylorová zpracovala skórovací systém Rey-Osterriethovy komplexní figury 

v článku Psychological appraisal of children with cerebral deficits v roce 1959.  

 

HHiissttoorriiee  tteessttuu  
  

Práce na alternativní verzi Rey-Osterriethovy figury začala v Neurologickém 

institutu v Montrealu v 60. letech 20. století. Původní Rey-Osterriethovu figuru zde 

používal ke studiu vlivu pravé a levé temporální lobektomie na vybavení  

a znovupoznání neverbálního materiálu Laughlin B. Taylor. Vycházel při tom ze 

zjištění, dle kterého pravá temporální lobektomie ovlivňuje vybavení a znovupoznání 

jednoduchých geometrických kreseb a ploch. Nicméně rozporuplné výsledky získané 

v průběhu předoperačního vyšetření pacientů za použití subtestu Vizuální 

reprodukce z Wechslerovy škály paměti jej dovedly k závěru, že tyto jednoduché 

geometrické tvary nejsou dostatečně citlivé k odhalení deficitů paměti. Předpokládal, 

že více komplexní verze Rey-Osterriethovy figury by mohla sloužit jako citlivější 

nástroj k jejímu posouzení.  Pro pooperační vyšetření tedy Taylor vyvinul druhou 

figuru, která byla podobná té Rey-Osterriethově. Tato figura začala být později známa 

jako Taylor Complex Figure (Hubley & Tombaugh, 2003). 

 

PPřřííssttuuppyy  kk  hhooddnnoocceenníí   vvýýkkoonnuu  vv  TTaayylloorroovvěě   kkoommpplleexxnníí   ffiigguuřřee    
  

Ačkoli bylo pro hodnocení Rey-Osterriethovy komplexní figury navrženo 

několik skórovacích systémů, pro hodnocení figury Taylora jich bylo vyvinuto  

o poznání méně. V následujícím textu budou jednotlivé skórovací systémy stručně 

popsány.  Prezentované údaje vychází z přehledové kapitoly Taylor Complex Figure: 

Combarability to the ROCF and Norms autorů Hubleyové a Tombaugha (2003).  

HHooddnnoott ííccíí   ssyyssttéémm  LL..   BB..   TTaayylloorraa je založen na hodnocení 18ti elementů figury 

čili na klasickém systému vyvinutým pro ROCF Osterriethem v roce 1944, který byl 

roku 1959 upravený Edith M. Taylorovou. Každá jednotka je hodnocena na základě 

přesnosti a umístění a to tak, že a) přesné a správné umístění jednotky je hodnoceno 

dvěma body; b) přesné zobrazení, ale nesprávné umístění je hodnoceno jedním 

bodem; c) neúplná/zkreslená, ale správně umístěná jednotka je hodnocena jedním 

bodem; d) neúplná/zkreslená a nesprávně umístěná jednotka není hodnocena 

žádným bodem. Přičemž maximum bodů, které lze získat je 36. Reliabilita toho 
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systému hodnocena shodou mezi posuzovateli je 0,96. I přesto však ani Taylorův 

hodnotící průvodce neposkytuje dostatečné řešení subjektivního vnímání konceptu 

„zkreslení“ a „chybné umístění“ jednotlivých částí obrazce.  

 

PPoolloožžkkoovvýý   ssyyssttéémm  hhooddnnoocceenn íí vytvořený T. N. Tombaughem vychází  

ze systému S. B. Denmana, jež byl původně vytvořen pro Rey-Osterriethovu figuru. 

Tento hodnotící systém je tvořen 24mi komponentami, přičemž každá komponenta je 

hodnocena zvlášť za užití tří kritérií. Například hvězda je hodnocena jedním nebo 

žádným bodem pro každé z následujících kritérií: a) hvězda je umístěna kdekoli na 

figuře; b) samostatná hvězda se nachází blízko pravého dolního roku levého čtverce; 

c) hvězda má osm částí (4 protínající se části). Ačkoli užití tohoto systému  

je náročnější na naučení, požadovaný čas vyhodnocení je ekvivalentní k systému L.B. 

Taylora. Tento systém je vhodný především pro začínající psychology. Reliabilita 

hodnocená shodou posuzovatelů je v rozsahu 0,98 – 0,99.  

 

 HHooddnnoott ííccíí   ssyyssttéémm  zzaalloožžeennýý   nnaa  oorrggaanniizzaaččnn íí   kkvvaalliittěě autorů Hambyho, 

Willkinse a  Barryho z roku 1993 je založen na 18ti částech vycházejících ze systému 

L.B. Taylora. Nespornou výhodou tohoto hodnotícího systému je skutečnost, že je 

založen na strategii kresby a jeho užití je vhodné u obou typů komplexních figur. Jsou 

hodnoceny tři typy organizačních chyb: a) konfigurační b) vedlejší c) chyby 

v detailech. Hodnocení výkonu závisí na počtu a typu chyb. Je užívána pěti bodová 

Lickertova stupnice, kde vyšší počet bodů odhaluje lepší organizaci. Reliabilita 

hodnocená shodou dvou zkušených posuzovatelů je 87,6 % (+/- 2%), shoda mezi 

jedním zkušeným a jedním méně zkušeným posuzovatelem 0,75 a shoda mezi 

zkušeným a nezkušeným posuzovatelem 0,75.  

 

 VVýývvoojjoovvýý   ssyyssttéémm  hhooddnnoocceenn íí pro Taylorovu komplexní figuru formuloval M.  

Sadeh v roce 1996. Je založen na kritériích D. P. Waberové a J. Holmesové 

Bernsteinové pro hodnocení Rey-Osterriethovy figury. Tento systém je určen 

k měření dětské přesnosti, typu chyby, organizačního a stylistického přístupu ke kopii 

a vybavení figury. Reliabilita hodnocená shodou mezi posuzovateli je 0,88.  
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22..22..99   SSrroovvnnáánníí   RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvyy  aa  TTaayylloorroovvyy  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurryy  
  

Zejména v 90. letech 20. století bylo provedeno četné množství 

psychologických výzkumů na téma srovnání Rey-Osterriethovy a Taylorovy 

komplexní figury. Problematika srovnávání obou komplexních figur byla zpracována 

poměrně podrobně se zaměřením na srovnání obou figur s ohledem na proces 

záměrné a nezáměrné paměti u dospělé populace (klinické i intaktní). Dále pak 

s ohledem na srovnání obou figur u stejných a různých participantů. V následující 

kapitole uvádím stručný přehled výsledků zmíněných studií. Vycházím při tom 

z kapitoly Taylor Complex Figur – Combarability to the ROCF and Norms autorů 

Hubleyové a Tombaugha (2003), kteří se tématu dlouhodobě věnují.  

 

SSttuuddiiee  vvěěnnoovvaannéé   pprroocceessuu  nneezzáámměěrrnnéé   ppaamměěttii     

 

Proces nezáměrné paměti je tradičně využíván při hodnocení Rey-

Osterriethovy i Taylorovy komplexní figury. V tomto přístupu je vyšetřovaná osoba 

nejprve vyzvána, aby obkreslila figuru dle předlohy, což odkazuje především k jejím 

vizuokontrukčním dovednostem. Následně je předloha figury i její kopie odejmuta  

a vyšetřovaná osoba je vyzvána k reprodukci zpaměti bez předchozího upozornění. 

Skór paměti (bezprostřední a oddálená reprodukce) pak odráží, kolik informací bylo 

nezáměrně naučeno v počáteční fázi testu – v kopii.  

 

Ve studiích, které se věnovaly ssrroovvnnáánn íí   oobboouu  ffiigguurr  uu  rrůůzznnýýcchh  ppaarrttiicciippaannttůů ,, 

tzn. že u jedné poloviny participantů byla jako první administrována Rey-

Osterriethova figura, a u druhé poloviny participantů byla jako první administrována 

Taylorova figura, byla prokázána následující zjištění. Obě komplexní figury poskytují 

stejné informace jako vizuokonstrukční úkol (fáze kopie). Dále však, že Rey-

Osterriethova figura vykazuje nižší skóry ve fázi reprodukce než figura Taylora. Tato 

zjištění jsou pozoruhodná vzhledem k tomu, že byla získána shodně u různého 

výzkumného souboru (studenti, zdraví dospělí, dospělí s úrazem hlavy, HIV pacienti), 

v různém intervalu oddálené (5 min, 20 min, 30 min, 40 min, 30 dní) a k vyhodnocení 

byly použity různé hodnotící systémy (Osterriethův systém, Systém L. B. Taylora, 

Položkový skórovací systém, Skórovací systém založený na organizační kvalitě).  
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Navzdory skutečnosti, že Taylorova komplexní figura byla vytvořena jako 

společník Rey-Osterriethovy komplexní figury v test-retestové situaci, málo studií 

hodnotilo obě figury při opakovaném měření jedné osoby jako shodné.  Je to 

překvapující, neboť figura Taylora je v test-retestové situaci standardně užívána při 

hodnocení paměti. Studie, které se zaměřily na nneezzáámměěrrnnoouu  ppaamměěťť   vv  tteesstt--rreetteessttoovvéé   

ssiittuuaaccii ,, se shodují ve dvou bodech – nebyl nalezen významný rozdíl ve fázi kopie  

u obou figur, tedy jedná se o stejný vizuokonstrukční úkol a významně vyšší skór byl 

zaznamenán v reprodukci u Taylorovy komplexní figury. Tato zjištění demonstrují 

skutečnost, že rozdíly ve výkonu u obou figur ukazují nějaký vztah k fázi kopie  

a následnému procesu učení. U druhé zadávané figury se zapojuje proces záměrného 

učení, neboť je zde patrný efekt nácviku a očekávání, že bude následovat opětovné 

vybavení z paměti, jak tomu bylo u figury první. 

 

SSttuuddiiee  vvěěnnoovvaannéé   pprroocceessuu  zzáámměěrrnnéé   ppaamměěttii   

 

 Studie zabývající se srovnáním záměrného procesu paměti, respektive 

záměrného procesu učení u obou figur neprokázaly významné rozdíly v retenci 

paměti i vizuokonstrukčních schopnostech u obou komplexních figur. I přesto však 

takto realizované studie odhalily významný rozdíl ve snadnosti, se kterou se lze obě 

figury naučit. V tomto případě je snadněji naučitelná Taylorova komplexní figura. 

Rovněž čas potřebný k naučení komplexní figury je významně vyšší u figury Rey-

Osterrietha (Tombaugh, Hubley, Faulkner & Schmidt, 1990 in Tombaugh, Hubley; 

2003).  

 

SSttuuddiiee  vvěěnnoovvaannéé   ssrroovvnnáánníí   oobboouu  ffiigguurr  uu  dděěttíí   

 

Pouze jediná studie se zabývala srovnáním obou komplexních figur u dětí.  

M. Sadeh et al. (1996) administrovai obě figury v tradičním pořadí chlapcům  

a dívkám se syndromem  ADHD (n=30) a dětem intaktním (n=20). Všechny děti byly 

ve věku osm až deset let. Byl určen hodinový interval mezi administrací obou testů. 

Ačkoli standardní postup – kopie, okamžitá reprodukce, oddálená reprodukce byl 

zachován, děti byly upozorněny v průběhu kopie, že obě figury budou muset později 

kreslit zpaměti. Záměrný proces zapamatování byl zmíněn v počáteční fázi 

administrace testu a tím se autoři vyhnuli problému s přepnutím nezáměrné 
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kódovací strategie do procesu záměrného učení. Figury byly skórovány následovně 

 a) Osterriethův systém hodnocení a systém L. B. Taylora b) Vývojový systém 

hodnocení Bernsteinové a Waberové. Nebyly nalezeny žádné významné rozdíly 

v kopii, okamžité reprodukci a oddálené reprodukci za použití obou skórovacích 

systémů mezi oběma skupinami dětí.  

 

Autoři studie poukazují na skutečnost, že strategie kódování v dětském věku 

nejsou dostatečně rozvinuty, proto obě komplexní figury poskytují v tomto smyslu 

stejnou podnětovou zátěž. Tombaugh a Hubleyová (2003) však v souvislosti s výše 

zmíněnou studií uvádí nedostatečnou sílu výzkumného souboru, který tato zjištění 

potvrdil. Je otázkou zda lze tyto závěry zobecnit i na jinou populaci než na děti 

s ADHD a v jiném věku.  

 

22..22..1100   FFllyynnnnůůvv  eeffeekktt  aa  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvaa  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurraa  
 

Flynnův efekt znamená zvyšování hodnoty inteligenčního kvocientu v populaci  

v průběhu 20. století. Toto zjištění vyplynulo v důsledku restandardizace 

Wechslerových inteligenčních souborů a významně ovlivnilo pohled na 

psychologickou diagnostiku. Z tohoto důvodu je nezbytné věnovat pozornost 

obnovování norem k podobně koncipovaným psychologickým metodám. 

 

Jak již bylo zmíněno, Flynnův efekt znamená nárůst hodnoty IQ. Jinými slovy 

musí vyšetřovaná osoba podat lepší výkon, aby dosáhla stejné hodnoty IQ za užití 

novějších norem. To znamená, že novější normy posuzují výkon jedince přísněji 

(Flynn, 2009).  

 

Flynnův efekt není přítomný pouze u Weschlerova inteligenčního souboru, ale  

i u Standford-Binetova testu. U obou zmíněných testů dochází k nárůstu o tři body 

v průběhu deseti let. Ravenovy progresivní matice vykazují nárůst dokonce o 6 bodů 

(Dickinson, Hiscock, 2011). Flynn (2009) podotýká, že dnešní děti jsou mnohem lepší 

v řešení problémů bez předchozí instrukce, jak mají k problémům přistupovat.  

 

Flynnův efekt je nejmarkantnější v neverbálních subtestech a celkovém 

neverbálním skóru v inteligenčních testech. Tyto neverbální subtesty pojí kulturní 

nezatíženost a podobný druh řešení problémů. Například Ravenovy progresivní 
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matice jsou nezávislé na předchozím učení a jejich vyřešení závisí na aktuálním 

myšlenkovém procesu „teď a tady“ (Flynn, 2009). Což vede k úvaze o podobnosti 

s Rey-Osterriethovou komplexní figurou, která je rovněž kulturně nezatíženým 

testem a dalo by se tedy usuzovat, že i u ní k Flynnově efektu dochází. Navíc se řadí 

mezi neuropsychologické testy a studie Dickinsonové a Hiscocka (2011) potvrdila, že 

Flynnův efekt je zřetelný právě při hodnocení paměti. Dalo by se tedy očekávat, že se 

projeví především ve fázích reprodukce.  

 

Dle zmíněné studie (Dickinson, Hiscock, 2011) Flynnův efekt nebyl prokázán 

v oblasti motoriky a dále pak, že nemusí být přítomný u všech typů 

neuropsychologických testů.  

22..33  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvaa  ffiigguurraa  vv  dděěttsskkéé   ppssyycchhoollooggiicckkéé   
ddiiaaggnnoossttiiccee    

 

V následující kapitole uvádím možnosti využití testu Rey-Osterriethovy 

komplexní figury v rámci psychologické diagnostiky dětí se zaměřením na její využití 

v neuropsychologické diagnostice a psychologické diagnostice v rámci psychologie 

poradenské. Dále se zaměřuji na možnou interpretaci testu u dětí a interpretační 

východiska. V závěru kapitoly bude věnována pozornost alternativním možnostem 

psychologického posouzení dílčích kognitivních funkcí vzhledem k zaměření 

empirické části práce.  

 

22..33..11  DDěěttsskkáá   nneeuurrooppssyycchhoollooggiiee    
 
 

Dle Švancary (1980) propojuje neuropsychologie neurofyziologii a teorii vyšší 

nervové činnosti a obecnou, případně vývojovou psychologii a patopsychologii, 

přičemž se opírá o experimentálně psychologické zkoumání vztahů psychických stavů 

a procesů k jejich mozkovému substrátu. Dětská neuropsychologie je oborem 

podstatně mladším než neuropsychologie dospělých (Říčan et al., 2006) a zabývá  

se studiem vztahů mezi mozkem a chováním v dynamickém kontextu vývoje mozku 

(Warner-Rogers, 2012). Taylor a Fletecher (1984, tamtéž) upozorňují,  

že neuropsychologické poznatky o dospělé populaci by neměly být přenášeny na děti. 

Bernsteinová (2002, tamtéž) doplňuje, že role mozku ve vývoji a kontextu poskytuje 
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moderní rámec dětské neuropsychologie. Z tohoto důvodu při neuropsychologické 

diagnostice dětí za užití testu Rey-Osterriethovy komplexní figury nelze vycházet 

z poznatků založených na neuropsychologii dospělých. 

 

Test Rey-Osterriethovy komplexní figury je metodou užívanou 

v neuropsychologické diagnostice dětí a to především v rámci posouzení 

neurokognitivního vývoje a možné neuropatologie v rámci vrozeného či získaného 

poškození centrální nervové soustavy. Test umožňuje zhodnocení úrovně dílčích 

kognitivních funkcí jako je pracovní paměť, pozornost, exekutivní funkce, 

vizuokonstrukční schopnosti, vizuoprostorová analýza a grafomotorické schopnosti, 

které jsou součástí neuropsychologického hodnocení. V zahraničních studiích byla 

v posledních letech věnována pozornost užití Rey-Osterriethovy komplexní figury 

v rámci dětské neuropsychologické diagnostiky u dětí s poruchami učení, syndromem 

ADHD, s poruchou sluchu, leukémií, u dětí s nízkou porodní váhou, dále u dětí 

s neurovývojovými poruchami a po úrazu mozku (Bernstein & Waber, 1996). Výše 

zmíněné validizační studie však nevyhovují našim podmínkám, neboť k jejich 

administraci a skórování byl využit Vývojový systém hodnocení, který u nás není 

dostupný.  

 

22..33..22   PPoorraaddeennsskkáá   ppssyycchhoollooggiiee    
 

Test Rey-Osterriethovy komplexní figury bývá užíván v psychologické 

diagnostice dětí v rámci pedagogicko-psychologických poraden především za účelem 

posouzení pracovní paměti a pozornosti (Vágnerová, Klégrová, 2008) či jako součást 

širší testové baterie při psychologické diagnostice poruch učení, poruch pozornosti či 

dětí školsky neúspěšných (Svoboda et al., 2009). V rámci studie realizované v roce 

2009 za účelem posoudit užívání psychologických testů v České republice byla Rey-

Osterriethova komplexní figura užívána častěji poradenskými psychology než 

psychology klinickými (Urbánek, 2010).  

 

 V poradenské psychologii je Rey-Osterriethova komplexní figura známá 

rovněž v rámci Feuersteinova instrumentálního obohacování jako součást systému 

LPAD (Learning Propensity Assessment Device). Tento systém je zaměřen na 

odkrývání výukového potenciálu a následnou výuku dětí z nepodnětného prostředí  
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a dětí s mentálním postižením. LPAD je dynamické hodnocení kognitivních funkcí. Byl 

vyvinut jako alternativa k IQ testům, neboť jedinci z nepodnětného či nízkého 

socioekonomického prostředí podávají v těchto testech slabé výkony. Základním 

předpokladem je, že tento přístup může facilitovat hlubší porozumění více obecným 

konceptům inteligence a procesu zpracování informací, pokud bude na tyto koncepty 

pohlíženo z perspektivy možné změny prostřednictvím specifické manipulace 

s testem v průběhu jeho administrace. Baterie LPAD zahrnuje klasické psychologicko-

diagnostické nástroje a modifikovanou dynamickou administraci těchto metod. 

Základní myšlenkou přístupu je pak důležitost dynamické role examinátora, který je 

v interakci s dítětem jako jeho učitel, který hodnotí jeho limity a hledá přístupy 

k porozumění tomu, jak dítě generuje správné a špatné odpovědi (Knight, 2003c) 

 

 LPAD používá z Rey-Osterriethovy figury především fázi kopie s jejím 

nácvikem, který je následně hodnocen v její reprodukci. Dětská produkce je 

hodnocena kvalitativně za účelem identifikovat přístup k organizaci a strukturaci 

kresby ve fázi kopie. Kvantitativní hodnocení výkonu je totožné s bodovým systémem 

hodnocení Osterrietha. Následně examinátor společně s dítětem zhodnotí proces 

kresby a provede její nácvik. Například dítě zakreslí izolovaně detaily figury, 

examinátor mu tedy vysvětlí, že by mělo začínat kresbou základního obdélníku.  

Po dokončení nácviku dítě nakreslí figuru znovu, aby byl zhodnocen efekt 

předchozího nácviku. Ve fázi reprodukce pak dítě z paměti vybavuje kvalitněji 

organizovanou a integrovanou kresbu než ve fázi kopie (Knight, 2003c).  

 

22..33..33   IInntteerrpprreettaaccee  dděěttsskkééhhoo  vvýýkkoonnuu  vv  tteessttuu    
 

Následující kapitola obsahuje shrnutí interpretace dětského výkonu, které je 

dostupné v české i zahraniční literatuře. Tento popis je předkládán se zaměřením na 

interpretaci Osterriethova systému hodnocení (1959 in Košč, Novák, 1997), neboť 

v českém prostředí není aktuálně dostupný jiný standardizovaný přístup. 

V zahraničních studiích lze dohledat množství cenných vodítek pro interpretaci 

dětské kresby. Tyto studie však byly vyhodnocovány především Vývojovým 

systémem hodnocení DSS – ROCF (Bernstein & Waber, 1996), který u nás není 

dostupný.  
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KKooppiiee  

 

Fáze kopie poukazuje na úroveň vizuopercepčních a vizuokonstrukčních 

schopností, organizaci kresby (Knight, 2003c) a úroveň grafomotoriky (Bernstein  

& Waber, 1996). Před administrací testu je třeba ověřit především úroveň 

senzomotorických schopností dítěte, neboť v případě jejich omezení by paměťový 

výkon v následné fázi reprodukce nebyl validní a byl by ovlivněn právě těmito 

nedostatky (Vágnerová, Klégrová, 2008). Navíc strategie kresby v kopii ovlivňuje 

následnou kvantitu vybavených elementů (Bernstein & Waber, 1996).  

 

Schopnost kopírovat všechny elementy figury je vývojově podmíněna. Kolem 

devátého roku je většina dětí schopna kopírovat všechny linie figury, i přes možné 

nepřesnosti v křížení či spojení. Mladší děti nejsou schopny reprodukovat všechny 

linie (Bernstein & Waber, 1996; Bernstein, 2003). Rovněž studie zaměřená na vývoj 

prostorové analýzy ve fázi kopie (Akshoomoff & Stiles, 1995a) odhalila, že většinu 

detailů dítě přesně zakreslí a umístí až ve věku devíti let. Děti starší devíti let většinou 

začínají základním čtvercem. Přístup ke kresbě u dětí mladších je více fragmentovaný. 

Až ve věku dvanácti let děti používají systematický přístup ke kresbě kopie (Waber  

& Holmes, 1985; Akshoomoff & Stiles, 1995a).  

  

RReepprroodduukkccee    

 

Na výkon ve fázi reprodukce má vliv konstrukční proces ve fázi kopie (Knight, 

2003c). Pokud se dítě v důsledku omezené vizuální percepce nedokáže ve figuře 

správně orientovat, není ji schopné ani adekvátně vybavit (Vágnerová, Klégrová, 

2008). Fáze okamžité reprodukce odráží množství informací, které byly nezáměrně 

zakódovány ve fázi kopie v rámci pracovní paměti (Knight, 2003c). Fáze oddálené 

reprodukce pak především metakognitivní strategie (Waber, 2003).  

 

Děti mladší devíti let nejsou schopny vybavit všechny elementy komplexní 

figury (Akshoomoff & Stiles, 1995b; Waber & Holmes, 1985). Dle Waberové (2003) 

v devíti letech děti vybaví zpaměti 75% figury. Ve dvanácti letech jsou děti schopny 

vybavit z paměti všechny její prvky. Hůře jsou vybavitelné vedlejší prvky figury 

(detaily). Děti ve věku 9 let vybaví přibližně 65% těchto detailů. Což ve výsledku 

znamená, že děti jsou schopny vnímat organizační strukturu jako koherentní celek, 
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který je pro ně snáze zapamatovatelný. Vedlejší prvky (detaily) jsou méně 

organizované a tedy obtížněji zapamatovatelné. Z vývojového hlediska je zřetelná 

tendence vnímat základní linie figury (základní obdélník a diagonály). Na základě této 

skutečnosti je pak figura lépe vybavitelná. Mladší děti zaměří svou pozornost na 

detaily, které je příliš rozptýlí a nesoustředí se na hlavní kostru figury. Studie 

zaměřená na analýzu dětské kresby ve fázi reprodukce (Akshoomoff & Stiles, 1995b) 

odhalila, že děti ve věkovém rozmezí šest až dvanáct let zakreslují linie figury jedním 

tahem lépe ve fázi reprodukce než ve fázi kopie.  

 

Selhání při okamžité reprodukci může indikovat nepozornost k detailům  

či impulzivitu. Ve fázi oddálené reprodukce pak omezené metakognitivní strategie.  

Je důležité věnovat pozornost tomu, jaké prvky figury chybí. Z vývojového hlediska 

s postupujícím věkem děti lépe vybavují strukturální prvky (základní obdélník  

a vnitřní linie) než vedlejší prvky (detaily). Tento trend poukazuje na vývojové 

zlepšování schopnosti vnímat základní organizační rámec a užít jej pro lepší vybavení 

zpaměti (Bernstein & Waber 1996).  

 

VVzzttaahh  mmeezzii  kkooppiiíí   aa  ookkaammžžiittoouu  rreepprroodduukkccíí     

  

Vztah mezi kopií a okamžitou reprodukcí přináší informaci o tom, jak byla 

figura uložena v průběhu její kopie a kolik z ní bylo následně ztraceno. Některé děti 

podávají lepší výkon ve fázi okamžité reprodukce než v kopii. Vysvětlení mohou být 

následující: a) dítě bylo ohromeno komplexitou figury, b) přístup ke kresbě byl 

impulzivní, c) dítě má problém s „přepínáním“ při dívání se na figuru a jejím kreslení, 

ale nemá problém s kódováním. Některé děti mají však dezorganizovanou kopii  

i reprodukci, což může být indikátorem obtíží v rozvoji metakognitivních strategií. 

Tyto děti potřebují ve vyučování explicitní strukturu a instrukce. Ztracené informace 

mezi kopií a okamžitou reprodukcí jsou považovány za normální, ale mohou 

reflektovat nedostatečnou schopnost kódování, uchování a vybavení z paměti. 

(Bernstein & Waber, 1996). Nezávisle na věku děti kreslí figuru ve fázi reprodukce 

méně fragmentovaně než ve fázi kopie (Waber & Holmes, 1986).  
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VVzzttaahh  mmeezzii  ookkaammžžiittoouu  aa  ooddddáá lleennoouu  rreepprroodduukkccíí   

 

Vztah mezi okamžitou a oddálenou reprodukcí je významný především 

z klinického hlediska. U zdravé populace je rozdíl mezi těmito dvěma částmi 

minimální, u populace klinické bývají významné rozdíly častější a mohou vést 

k dalším diagnostickým úvahám. Na výkon v reprodukci však mohou mít vliv i další 

proměnné – například testová situace, ve které není dítě upozorněno na skutečnost, 

že bude figuru kreslit znovu zpaměti. V tomto případě pak nedochází k aktivaci 

pamětních kapacit a dítě pouze provede kopii „čáru po čáře“. I přesto tento výkon 

poskytuje cennou informaci o tom, jak dítě kóduje materiál k pozdějšímu vybavení. 

Kódování informací do paměti je indikátorem lateralizace mozkových funkcí. Pokud 

je však výrazný rozdíl mezi okamžitou a oddálenou reprodukcí, lze usuzovat na 

problémy v oblasti metakognitivních strategií (Bernstein & Waber, 1996). Ztráta 

informací mezi okamžitou a oddálenou reprodukcí může však indikovat také 

skutečný problém s pamětí z hlediska deficitu v dlouhodobé retenci naučeného 

materiálu a poukazovat na postižení mozkových funkcí (Bernstein & Waber, 1996; 

Preiss, 1998 in Vágnerová, Klégrová, 2008). Ačkoli určitý stupeň zapomínání 

vedlejších prvků (detailů) je normální, více zřetelný nedostatek může ukazovat na 

poškození paměti a může být ukazatelem slabého výkonu ve škole (Waber & Holmes, 

1986).  

 

UUmmííssttěěnníí   aa  ssmměěrr  kkrreessbbyy    

 

Interpretace směru kresby a umístění poskytuje informace o vývojové úrovni 

dítěte či případné neuropatologii. Děti typicky začínají elementy figury, které jsou na 

levé straně, organizují tedy kresbu zleva doprava. Avšak velmi malé děti (5 – 7 let) 

mohou začínat na straně pravé (Waber, 2003). Děti od šesti let standardně kreslí 

figuru zleva doprava. Pravo-levý směr kresby u dětí starších devíti let může indikovat 

neurologické obtíže. Tento jev však může být vysvětlen i jiným způsobem a to tak, že 

některé děti v důsledku impulzivity či potřeby ukotvit figuru na papíře, začínají 

kresbu pravým diamantem, kterým výrazně ovlivní polohu i organizaci celé kresby. 

Umístění figury na papíře může vypovídat o funkci levé a pravé hemisféry. Stejně jako 

u dospělých jedinců může být výrazný posun figury vpravo či vlevo uváděn do 

souvislosti s poškození jedné z hemisfér. Tento vztah však u dětí není tak 
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jednoznačný jako u dospělých a je výrazně ovlivněn vývojovou úrovní dítěte. 

Umístění vpravo či vlevo umožňuje stanovit diagnostickou hypotézu, kterou je u dětí 

třeba dále ověřit další psychologickou metodou. Jako vhodný k ověření preference 

levé či pravé strany může být subtest Kostky z WISC III (Bernstein & Waber, 1996).  

 

CChhyybbyy    

 

Osterrieth (1945 in Košč, Novák, 1997) upozorňuje, že chyby lze najít 

ve výkonu všech věkových skupin. Tyto chyby plynou z nesprávného zpracování 

předlohy. Jedná se o vynechání detailů, konfúzi detailů a lehčí chyby v lokalizaci.  

U malých dětí jsou běžné výraznější deformace celku figury, což lze však z vývojového 

hlediska hodnotit jako normu. Tyto typické chyby obecně vymizí kolem sedmého až 

osmého roku a jsou nahrazeny „geneticky primitivními zvláštnostmi“. Osterrieth 

(1945 in Košč, Novák, s. 21) hovoří o deformaci v interpretaci; pro nepřítomnost 

struktury; opakováním; z nepozornosti; zjednodušením; pro grafickou 

„nemotornost“; ze snahy po symetrii.  

 

Bernsteinová a Waberová (1996) uvádí čtyři typy chyb – perseverace, 

sjednocení, chybné umístění a rotace. Ačkoli se jedná o popis chyb vycházejících  

z přístupu, který není u nás standardizován, uvádím jejich charakteristiku, neboť 

předpokládám, že jejich znalost je přínosná bez ohledu na používaný skórovací 

přístup. RRoottaaccee   jakéhokoli segmentu figury jakož i rotace celé figury o více než 45° je 

hodnocena jako chyba. PPeerrsseevveerraaccee   je opakování nějakého prvku nebo segmentu 

figury. Může se jednat o opakování samostatného segmentu linie nebo více časté 

opakování nějakého prvku (například levý vnitřní obdélník). Perseverace se často 

vyskytuje u paralelních linií v horním levém a dolním pravém kvadrantu základního 

obdélníku. V takovém případě je perseverace hodnocena, pokud dítě přidá dvě nebo 

více linií. Autorky upozorňují, že přičtení jedné linie může být pouze chybou početní. 

CChhyybbnnéé   uummííssttěěnn íí nastává, pokud je prvek chybně umístěn ve vztahu k celé figuře. Za 

SSjjeeddnnoocceenn íí   je považováno, pokud dítě použije jednu linii ke ztvárnění více než 

jednoho prvku figury. Tato chyba typicky zahrnuje v části reprodukce levý vnitřní 

obdélník, který může být připojen na chybnou strukturu například spodní 

horizontální linii nebo střední horizontální linii základního obdélníku nebo spodní 

vnější obdélník, který je připojen k dolnímu levému rohu základního obdélníku. 
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Přítomnost chyb ve fázi kopie je poměrně málo častá (Waber, 2003). Zajímavá 

je studie Waberové a Holmesové (1986), ze které vyplynulo, že starší děti se častěji 

dopouští perseverací ve fázi reprodukce, zatímco mladší děti se této chyby častěji 

dopouští ve fázi kopie. Autorky to vysvětlují tím, že mladší děti svůj výkon ve fázi 

kopie méně kontrolují než děti starší. Mladší děti méně věří svým schopnostem ve 

fázi reprodukce, a proto kreslí reprodukci rychleji než děti starší, čímž dochází k výše 

zmíněnému tvrzení. Starší děti vybavují větší množství prvků figury než děti mladší. 

Proto tedy poté zaplňují prázdná místa figury perseveracemi či konfabulacemi.  

 

Častěji k chybování dochází u dětí s poruchou učení nebo neurologickým 

poškozením Vysoký skór chybovosti může být diagnosticky významný, avšak  

u některých dětí může dojít k zásadnímu zlepšení, je-li jim poskytnuta podpora při 

organizaci figury základního obdélníku. Tyto chyby pak mohou vznikat v důsledku 

nedostatečných metakognitivních strategií nebo zmatením vztahu mezi jednotlivými 

prvky figury (Bernstein & Waber, 1996).  

 

OOrrggaanniizzaaccee  kkrreessbbyy    

 

 Způsob grafického zpracování komplexní figury je vývojově podmíněn. Způsob 

kresby je se vzrůstajícím věkem více komplexní a racionální (Košč, Novák, 1997). 

Hodnocení typu reprodukce vychází z klasické práce Osterrietha (1945, s. 217 – 218 

in Košč, Novák, 1997, s. 19 - 20), který stanovil sedm typů kresebných postupů, které 

jsou řazeny od nejracionálnějších a tedy nejzralejších k nejjednodušším  

a nejprimitivnějším formám. Popis jednotlivých typů je uveden v tabulce 5. 
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TTaabb..   55  
TTyyppyy  rreepprroodduukkccee  ddllee  OOsstteerrrriieetthhaa   

  

TT YY PP   NNÁÁZZ EE VV   AA   PP OO PP II SS   

  

II..    

 

KKoonnssttrruukkccee  vvyycchháázzíí  zz  kkoossttrryy  ((aarrmmaattuurryy)) – kresba začíná velkým prostředním obdélníkem, 

k němuž grupuje ostatní elementy figury  

IIII..  DDeettaaiillyy  jjssoouu  zzaahhrrnnoovváánnyy  ddoo  kkoossttrryy  ((aarrmmaattuurryy) – kresba začíná nějakým detailem 

přiléhajícím k velkému obdélníku, nebo je vyznačen velký obdélník, do kterého je začleněn 

nějaký detail; do typu spadá i zřídka pozorovaný postup obkreslování, tj. že kresba začíná 

nejprve dvěma diagonálami velkého obdélníku, následuje jeho obvod, který slouží jako kostra 

IIIIII..    VVššeeoobbeeccnnýý  oobbrryyss  ((kkoonnttuurraa)) – kresba začíná vykreslením všeobecného obrysu celé figury bez 

jasného oddiferencování velkého obdélníku, teprve poté jsou zakresleny ostatní prvky 

IIVV..  UUkkllááddáánníí  ddeettaaiillůů  vveeddllee  sseebbee  ((jjuuxxttaappoozziiccee) – ukládání detailů vedle sebe analogicky jako 

skládání skládanky, nejsou postihnuty hlavní elementy, výsledek je více či méně úspěšný, 

globálně rozeznatelný, ba i perfektně provedený   

VV..    ÚÚppllnnáá  kkoonnffúúzzee  ddeettaaiillůů – málo strukturovaná nebo úplně nestrukturovaná kresba, předlohu 

nelze identifikovat, identifikovatelné jsou je některé její části či detaily 

VVII..  RReepprroodduukkccee  nnaa  zznnáámméé  sscchhéémmaa  – kresba figury na známé téma (dům, kostel, loď apod.), 

která může občas nejasně připomínat předlohu figury či její některé elementy 

VVIIII..    ČČmmáárraanniinnaa – v kresbě nelze rozeznat žádný element předlohy, ani její globální formu  

  

V útlém věku převládá v dětské kresbě typ V a VI, tedy reprodukce na známé 

téma a úplná konfúze detailů. V osmi letech dítěte převládá typ IV – ukládání detailů 

vedle sebe. Kolem jedenáctého a dvanáctého roku začíná dítě užívat racionální 

způsoby řešení, tj. typ I, II a III.  

 

 Dle Bernsteinové a Waberové (1996) je organizace kresby lineární funkcí 

věku. Největší zlepšení v této oblasti je patrné mezi pátým a devátým rokem, ale 

pokračuje až do čtrnáctého roku. Mladší děti organizují kresbu typicky vývojově jako 

obvod celé figury i s jejími vnějšími strukturami. Starší děti organizují kresbu kolem 

základního obdélníku, ke kterému vnější elementy doplňují. Zatímco ve fázi kopie  

je přístup dítěte ke kresbě méně organizovaný a fragmentovaný, ve fázi reprodukce  

je více konfigurační (Waber & Holmes, 1986).  
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22..33..44   AAlltteerrnnaattiivvyy  ppssyycchhoollooggiicckkéé   ddiiaaggnnoossttiikkyy  kkooggnniittiivvnníícchh  ffuunnkkccíí     
 

Vzhledem ke skutečnosti, že Rey-Osterriethova komplexní figura  

je komplexním úkolem, který zahrnuje více kognitivních procesů, je následující text 

věnován alternativním psychologickým metodám, kterými lze tyto funkce hodnotit 

izolovaně u osmiletých dětí. Toto hodnocení je důležité především z hlediska 

psychologické diferenciální diagnostiky, kdy je třeba ověřit hypotézu vzniklou na 

základě výkonu v testu. Dílčími kognitivními funkcemi, které test u dětí měří, jsou 

vizuální percepce, senzomotorické dovednosti, pozornost, neúmyslná paměť 

(Svoboda et al., 2009; Říčan et al., 2006). Na tomto místě bude věnován prostor 

psychologické diagnostice pozornosti a pracovní paměti, neboť má vztah k empirické 

části práce.  

 

PPoozzoorrnnoosstt   

 

Jak již bylo zmíněno výše v textu, paměť či učení a pozornost jsou komplexní 

procesy. Pro diferenciální psychologickou diagnostiku je nezbytné tyto dva procesy 

odlišit. Za tímto účelem Groth-Marnat (2003) doporučuje užití Testu cesty verze B 

(normy pro českou populaci jsou však dostupné od devíti let, pozn. autorky), dále 

subtesty Počty a Kódování z Wechslerovy inteligenční škály pro děti (WISC III) jako 

vhodné nástroje pro posouzení pozornosti. Říčan et al. (2006) doporučuje metodu 

Číselný čtverec, která má normy pro věkovou kategorii 8 – 15 let. V současné době 

jsou však normy k tomuto testu zastaralé. O úrovni pozornosti dále vypovídá subtest 

Opakování čísel z Wechslerovy inteligenční škály pro děti (Říčan, et al, 2006).  

 

V rámci Wechslerovy inteligenční škály pro děti lze získat faktorové skóry, 

které jsou založeny na faktorové analýze testu – faktor slovního porozumění, faktor 

percepčního uspořádání, faktor koncentrovanosti a faktor rychlosti zpracování. Právě 

FFaakkttoorr  kkoonncceennttrroovvaannoossttii je zahrnut do empirické části práce vzhledem k jeho 

charakteristice „silového aspektu“ exekutivních funkcí. Tento faktor „postihuje 

schopnost vykonávat současně různé mentální funkce a přitom podržet v paměti 

relevantní informace.“ (Říčan et al., 2006) a je sycen subtestem Počty a Opakování 

čísel. Jedná se tedy o proces, který se jeví jako důležitý při konstrukci i reprodukci 

komplexní figury.  
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SSuubbtteesstt  PPooččttyy vyžaduje zaměřenou pozornost, matematické dovednosti  

a schopnost tyto dovednosti aplikovat. Tento subtest je však velmi stresující a úzkost 

v testové situaci má tedy významný vliv na výkon. Vyšší výkon v subtestu naznačuje 

vyšší kapacitu pozornosti, dobrou koncentraci pozornosti a krátkodobou auditivní 

paměť. Nižší výkon pak značí slabé matematické dovednosti, omezenou kapacitu 

pozornosti, distraktibilitu a slabou auditivní krátkodobou paměť (Groth-Marnat, 

2003).  

 

SSuubbtteesstt  OOppaakkoovváánn íí   ččíísseell vypovídá o krátkodobé auditivní paměti  

a koncentraci pozornosti (Groth-Marnat, 2003). Výkon v subtestu je závislý i na 

celkovém citovém ladění, únavě a toleranci k zátěži. Jedná se o subtest relativně 

citlivý na organické postižení centrální nervové soustavy. Děti s poruchami 

pozornosti v tomto subtestu selhávají především pro poruchy koncentrace 

pozornosti, poruchy paměti či sekvenčních dovedností (Říčan et al., 2006). Subtest 

Opakování čísel nejméně koreluje s celkovou úrovní kognitivních schopností (Říčan et 

al., 2006).  

 

PPaamměěťť     

 

Psychologické metody určené k hodnocení paměti lze dělit z hlediska jejich 

obsahu a to na testy zaměřené na verbální či vizuální paměť (Svoboda et al., 2009). 

Rey-Osterriethova komplexní figura poskytuje informace o paměti vizuální a ještě 

přesněji vizuoprostorové.  

 

Groth Marnat (2003) doporučuje pro posouzení vizuoprostorové paměti 

Bentonův vizuálně retenční test. Jedná se o metodu, která zachycuje vývoj 

paměťových schopností a lze jej použít od sedmi let věku (Svoboda et al., 2009). 

Metodou, kterou lze zhodnotit krátkodobou neverbální paměť je rovněž subtest 

Paměť pro korálky z Standford-Binetova testu. Zde si dítě musí zapamatovat 

kombinace korálků různých barev a tvarů na základě této představy stejný tvar 

zkonstruovat. Tento test však více než krátkodobou paměť měří percepčně 

prostorové uvažování (Kamphaus, Kroncke, 2004 in Vágnerová, Klégrová, 2008).  

 

 Na základě výše zmíněných poznatků byly vybrány k ověření kognitivních 

funkcí měřitelných Rey-Osterriethovou komplexní figurou subtesty Počty  
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a Opakování čísel. Navíc se jedná o testy, které jsou v souladu s nároky na 

psychologicko-diagnostické metody užívané v intervalu mezi administrací okamžité  

a oddálené reprodukce, neboť se nejedná o testy kresebné a nedojde tak ke kognitivní 

interferenci.  
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33  EEMMPPIIRRIICCKKÁÁ   ČČÁÁSSTT    
  

V empirické části bude prezentován vlastní výzkum na téma Rey-

Osterriethovy komplexní figury u osmiletých dětí se zaměřením na kvantitativní 

výkon u zvoleného výzkumného souboru. Budou představeny výzkumné otázky  

a z nich vyplývající výzkumné hypotézy. Dále budou uvedeny metody sběru dat  

a charakteristiky výzkumného souboru a výzkumné situace. Stěžejní část kapitoly 

bude věnována interpretacím výzkumných zjištění.  

 

33..11  SSmmyyssll  vvýýzzkkuummuu  aa  ffoorrmmuulloovváánníí   hhyyppoottéézz  

 
Na začátku výzkumné práce stála otázka, zda normy, dostupné k hodnocení 

Rey-Osterriethovy komplexní figury v českém prostředí, poskytují adekvátní 

informace o kognitivních funkcích dítěte. Teoretickou základnou pro tuto úvahu se 

pak stala problematika Flynnova efektu, která je v psychologické diagnostice aktuální 

a nejzřetelněji se projevuje v inteligenčních testech. Za tímto účelem bylo třeba 

vyšetřit optimální množství dětí určité věkové kategorie a vytvořit nové orientační 

normy, které by na tuto výchozí otázku odpověděly. Manuál k testu dostupný u nás 

(Košč, Novák; 1997) obsahuje normy z roku 1981 získané na slovenském vzorku 

populace, dle kterých lze hodnotit fázi kopie a reprodukce po třech minutách. Na 

základě aktuálních poznatků jsme se rozhodli rozšířit tyto orientační normy i o fázi 

oddálené reprodukce administrované po 30ti minutách, stejně jak to doporučují jiní 

autoři hodnotících systémů Rey-Osterriethovy figury (Meyers & Meyers, 1995 in 

Drozdová; 2005; Bernstein & Waber, 1996).  

 

Při počátečním studiu odborné literatury vztahující se k tématu Rey-

Osterriethovy komplexní figury a neuropsychologické diagnostiky dětí jsme zjistili,  

že v našem prostředí je dostupné jen omezené množství informací o této zajímavé 

metodě a že ani český manuál k testu neposkytuje dostatečné informace o využití  

a interpretaci metody u dětské populace. Následovala tedy podrobná analýza 

zahraničních pramenů, ze které vyplynulo, že tématu komplexních figur byla již 

věnována rozsáhlá vědecká pozornost. Nezbývalo než zauvažovat nad oblastmi, které 

ještě v tomto kontextu nebyly zpracovány. Vzhledem k vybranému výzkumnému 

souboru, tj. osmileté děti se jako vhodná jevila studie srovnatelnosti  
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Rey-Osterriethovy komplexní figury s komplexní figurou Taylora, která je vnímána 

jako její alternativní forma (Groth-Marnat; 2003; Preiss et al.; 2007). V zahraničních 

pramenech byla dostupná pouze jedna studie, která se věnovala srovnání obou figur 

 u dětí. Jedná se o studii výkonu dětí se syndromem ADHD (Sadeh et al., 1996). 

Vzhledem ke skutečnosti, že Taylorova komplexní figura byla konstruována jako 

alternativní verze určená k užití v retestové situaci, rozhodla jsem se zachovat 

klinické využití testu a administrovat ho stejné skupině dětí s půlročním intervalem 

od administrace Rey-Osterriethovy komplexní figury. Toto rozhodnutí ovlivnila  

i prvotní pracovní hypotéza o přílišné šíři norem pro hodnocení takto koncipovaného 

neuropsychologického testu. Východiskem pro tuto hypotézu pak byla skutečnost,  

že normy pro vyhodnocení Wechslerova inteligenčního souboru pro děti jsou děleny 

po třech měsících věku dítěte. Dalším záměrem výzkumné práce tedy bylo i ověření 

vlivu věku na výkon v Rey-Osterriethově a Taylorově komplexní figuře a posouzení, 

zda rozpětí jednoho roku není příliš široké vzhledem ke zrání centrální nervové 

soustavy v daném věku.  

 

Zamýšlela jsem se rovněž nad tím, jakým jiným psychologickým testem lze 

nahradit Rey-Osterriethovu komplexní figuru a jaké kognitivní funkce měří, neboť 

jednotliví autoři hodnotících systémů se v této oblasti liší, jak bylo zmíněno 

v teoretické části práce. Rozhodla jsem se tedy doplnit vyšetření dětí o administraci 

subtestů Počty a Opakování čísel, které sytí Index koncentrovanosti z již zmíněného 

Wechslerova inteligenčního souboru pro děti, abych tuto svou otázku zodpověděla. 

Východiskem mé hypotézy se stalo tvrzení, že faktor koncentrovanosti rozšiřuje 

možnosti neuropsychologické diagnostiky a postihuje exekutivní funkce, které 

zahrnují schopnost vykonávat současně různé mentální operace a podržet přitom 

v paměti relevantní informace (Svoboda et al., 2009).  

 

I přes výše zmíněné aspekty této studie jsem však postrádala klinické využití 

své práce, proto jsem se rozhodla přispět do poznatků dětské psychologické 

diagnosticky v českém prostředí zkušeností s Vývojovým systémem hodnocení 

autorek Bernsteinové a Waberové (1996), které se specializují především na využití 

Rey-Osterriethovy komplexní figury u dětí. Za tímto účelem jsem si objednala manuál 

k výše zmíněnému systému hodnocení, abych porovnala systém hodnocení dostupný 
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u nás s výše zmíněným přístupem. Zaměřila jsem se na srovnání kvantitativních 

skórů, analýzu chyb, kterých se děti nejčastěji dopouští a na analýzu elementů figury, 

které jsou pro děti nejsnadnější a nejobtížnější k vybavitelnosti zpaměti, abych 

získala co nejvíce informací o výkonech dětí z normativního souboru.  

 

Ústřední motivací celé výzkumné práce je tedy postihnout Rey-Osterriethovu 

komplexní figuru v co nejširším kontextu - tedy v kontextu vědeckém i klinickém. 

Domnívám se, že této psychologické metodě není v našem prostředí věnována 

dostatečná pozornost i přesto, že mnoho poradenských i klinických psychologů  

ji využívá ve své práci. Zejména pak v oblasti dětské psychologické diagnostiky jsou 

v tomto ohledu značné limity a metoda je užívána pouze na základě stručného 

manuálu k testu, který nevychází z aktuálních psychologických poznatků a nepřináší 

dostatečné informace o diferenciálně-diagnostických možnostech metody. Ráda bych 

tedy svou prací poukázala na možnosti Rey-Osterriethovy komplexní figury a snad 

inspirovala další kolegy k jejímu rozvoji v našem prostředí.  

 

  

33..11..11   VVýýzzkkuummnnéé   oottáázzkkyy  
 

 

1. Budou muset osmileté děti v testu Rey-Osterriethovy komplexní figury podat 

lepší výkon, aby dosáhly stejného percentilu, pokud je jejich výkon hodnocen 

dle norem této studie, tzn. bude prokázán  Flynnův efekt? 

 

2. Jaký je vztah mezi výkonem ve fázi kopie, okamžité reprodukce a oddálené 

reprodukce v testu Rey-Osterriethovy komplexní figury u osmiletých dětí?  

 
 

3. Jaké prvky Rey-Osterriethovy komplexní figury jsou nejsnadnější k reprodukci 

zpaměti a jaké prvky jsou nejobtížněji vybavitelné u osmiletých dětí?  

 

4. Jaký je vztah mezi výkonem v testu Rey-Osterriethovy komplexní figury  

a výkonem ve Wechslerově inteligenčním souboru v Indexu koncentrovanosti, 

který je sycen subtesty Počty a Opakování čísel u osmiletých dětí? 
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5. Jsou výkony osmiletých dětí v komplexní figuře Rey-Osterrietha a figuře 

Taylora srovnatelné, tzn. lze figuru Taylora považovat za paralelní verzi Rey-

Osterriethovy komplexní figury u dětí?  

 

6. Liší se významně čas potřebný ke zhotovení Kopie Rey-Osterriethovy  

a Taylorovy komplexní figury u osmiletých dětí? 

 
 

7. Jaký je vztah mezi výkonem v testu Rey-Osterriethovy komplexní figury 

hodnoceným dle Vývojového systému hodnocení (DSS – ROCF; Bernstein  

& Waber, 1996) a dle Osterriethova systému hodnocení (1959 in Košč, Novák; 

1997) u osmiletých dětí?  

 

8. Jakých chyb se nejčastěji dopouští osmileté děti v testu Rey-Osterriethovy 

komplexní figury hodnocené dle DSS – ROCF (Bernstein & Holmes, 1996)?  

 

33..11..22   VVýýzzkkuummnnéé   hhyyppoottéézzyy  
 

Na základě prostudované odborné literatury byly stanoveny následující 

výzkumné hypotézy.  

 

H1: Normy vytvořené Koščem (1981) se liší od norem této studie u osmiletých dětí ve 

fázi kopie a okamžité reprodukce.   

 

H2: Existuje statisticky významný vztah mezi kopií, okamžitou a oddálenou 

reprodukcí v testu Rey-Osterriethovy komplexní figury u osmiletých dětí.  

 

H3: Některé prvky Rey-Osterriethovy komplexní figury jsou snadnější k zapamatování 

a následné reprodukci zpaměti než prvky jiné.  

 

H4: Mezi výkonem ve fázi kopie, okamžité a oddálené reprodukce Rey-Osterriethovy 

komplexní figury a subtestem Počty, Opakování čísel a Indexem koncentrovanosti 

existuje statisticky významný vztah. 

 

H5: Mezi Rey-Osterriethovou komplexní figurou a Taylorovou komplexní figurou 

existuje statisticky významný rozdíl.  
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H6: Věk dítěte a výkon v Rey-Osterriethově a Taylorově komplexní figuře spolu 

vzájemně souvisí.  

 

H7: Čas potřebný ke zhotovení kopie v testu Rey-Osterriethovy a Taylorovy 

komplexní figury se liší.  

 

H8: Mezi skórem Organizace, skórem Přesnosti (DSS – ROCF) a výkonem hodnoceným 

dle Osterriethova systému hodnocení ve fázi kopie, okamžité a oddálené 

reprodukce existuje vztah.  

 

H9: Předpokládám, že osmileté děti se budou dopouštět charakteristických chyb 

v kresbě Rey-Osterriethovy komplexní figury ve fázi kopie, okamžité reprodukce 

a oddálené reprodukce.  

 

33..22  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvýýzzkkuummnnééhhoo  ssoouubboorruu  aa  vvýýzzkkuummnnéé   ssiittuuaaccee    

 
Sběr dat byl realizován v období leden 2013 až březen 2015 a to mezi žáky 2.  

a 3. tříd dvou základních škol v Praze (ZŠ Olešská a ZŠ V Rybníčkách). Celkem bylo do 

studie zahrnuto 50 dětí ve věku osm let. Výzkumný soubor tvoří 43,1% dívek a 54,9% 

chlapců. Věkový průměr v letech činí 8 let a 4 měsíce (SD 3,16 měsíce). Demografické 

charakteristiky normativního souboru jsou uvedeny v tabulce 6.  

 

TTaabb..   66  
DDeemmooggrraaffiicckkéé   cchhaarraakktteerriissttiikkyy  nnoorrmmaattiivvnn ííhhoo  ssoouubboorruu  

  PPoohhllaavvíí   ((%%))  
  

VVěěkk  ((vv  mměěssíícc íícchh))  

  nn  DD íívvkkyy  CChhllaappccii   MM  SSDD  

  
RROOCCFF    

  
5500  

  
4433,,1100  

  
5544,,9900  

  
9999,,9900  

  

  
33,,1166  

  

 

Oslovila jsem několik základních pražských škol, pouze však ze dvou z nich 

jsem získala kladnou odpověď. Ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli 

jednotlivých druhých a třetích tříd jsem zaslala zákonným zástupcům dětí 

informovaný souhlas s účastí na studii. Do výzkumného souboru byly zařazeny pouze 

děti, od kterých jsem získala písemný souhlas zákonných zástupců. Tento souhlas 

obsahoval délku a frekvenci setkání, tj. 2x 45 minut, místo, stručný popis metody - 

vyšetření paměti a pozornosti a smysl studie, tj. zkvalitnění psychologické 
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diagnostiky specifických poruch učení a jiných vývojových poruch. Názvy ani jiné 

bližší informace o testových metodách nebyly sdělovány. Dalším kritériem pro 

zařazení do studie byl věk v době administrace první testové metody 8 let a vyloučení 

neurologické nebo psychiatrické zátěže. Tyto požadavky byly konzultovány 

s jednotlivými třídními učiteli.  

 

Administrace testových metod probíhala individuálně v dopoledních hodinách 

ve školní knihovně či kabinetě. Byly zajištěny maximální možné optimální podmínky 

vyšetření – obě místnosti byly dobře osvětlené, tiché, větrané, k dispozici byl stůl  

a židle.  

 

S dětmi byly realizovány dvě setkání v časovém rozmezí 6 měsíců. Průběh 

obou setkání se lišil z hlediska administrovaných testových metod.  

 

Na prvním setkání bylo dítě přiměřeně věku seznámeno s účelem studie. 

Testové metody byly administrovány v následujícím pořadí: 

 

1. ROCF – Kopie 

2. Rozhovor – 3 min 

3. ROCF – Okamžitá reprodukce 

4. WISC – Počty 

5. WISC – Slovník 

6. WISC – Porozumění 

7. WISC – Opakování čísel 

8. ROCF – Oddálená reprodukce 

 

Na druhém setkání byla dětem zadána pouze testová metoda Taylorova 

komplexní figura. Byla individuálně administrována kopie a okamžitá reprodukce po 

třech minutách a oddálená reprodukce po třiceti minutách. Následně bylo dítě 

odvedeno zpět do třídy a začalo být odpočítáváno 30 minut. Následovalo vyšetření 

dalšího dítěte při zachování stejného postupu. Po třiceti minutách byla u každého 

dítěte administrována oddálená reprodukce. 
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33..33  MMeettooddoollooggiiee    

 

Základní metodou empirické práce je Rey-Osterriethova komplexní figura, která 

je srovnávána s komplexní figurou Taylora a subtestem Počty a Opakování čísel 

z Wechslerova inteligenčního souboru pro děti.  

 

33..33..11  RReeyy  ––   OOsstteerrrriieetthhoovvaa  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurraa  
  

Rey-Osterriethova komplexní figura je kresebná metoda určená k měření 

kognitivních funkcí – vizuokonstrukční dovedností, vizuoprostorových schopností, 

pozornosti, paměti pro vizuálně prezentovaný materiál, vnímání a zapamatování 

prostorových vtahů aj. Hodnocené kognitivní funkce se liší dle zvoleného systému 

hodnocení a přístupu k administraci. Test je tvořen nezvykle formovaným  

a strukturovaným geometrickým obrazcem, který nemá smysl a nepřipomíná žádný 

předmět. Navíc je obrazec konstruován tak, aby nevyžadoval přílišné grafické 

dovednosti. Náročnost metody je dána uspořádáním jejích jednotlivých prvků do 

celku. Úkol tedy vyžaduje „pozornou analytickou a organizační – percepční aktivitu.“ 

(Rey, 1941, s. 342 in Košč, Novák, 1997).  

 

V předkládané práci byla zvolena administrace dostupná v českém manuálu 

k testové metodě, která vychází z klasického skórovacího systému Osterrietha (1959 

in Košč, Novák, 1997). Administrace se skládá z fáze kopie a okamžité reprodukce po 

třech minutách. Pro účely práce byla administrace doplněna o fázi oddálené 

reprodukce po třiceti minutách, tak, jak ji doporučuje Meyers & Meyers (1995  

in Drozdová; 2005) či Bernsteinová a Waberová (1996).  

 

AAddmmiinniissttrraaccee    

Před vyšetřované dítě je předložena komplexní figura standardního formátu 

A5. Následuje instrukce, aby ji dítě překreslilo tužkou do záznamového archu stejné 

velikosti jako je předloha. V průběhu kresby není povoleno používat gumu.  

Po ukončení obkreslování, je předloha i záznamový arch odebrán. Vyšetřované dítě 

není upozorněno, že bude figuru kreslit znovu zpaměti. Následuje tří minutový časový 

úsek, který je vyplněn negativní interferencí. V případě této práce rozhovorem na 
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téma probírané látky ve školních předmětech. Následuje fáze okamžité reprodukce, 

kdy je dítě vyzváno, aby figuru nakreslilo znovu zpaměti. Po jejím dokončení 

následuje třiceti minutový časový interval, ve kterém je doporučováno administrovat 

verbální testy, aby nedošlo ke kognitivní interferenci. Poté je administrována 

oddálená reprodukce. Ve všech fázích testu je odměřován čas potřebný na zhotovení 

kresby. 

 

HHooddnnoocceenníí     

Systém hodnocení byl zvolen dle Osterrietha (1959 in Košč, Nováka, 1997)  

a dle Vývojového systému hodnocení, DSS – ROCF (Bernstein & Waber, 1996). 

Všechny získané kresby tedy byly vyhodnoceny dvakrát dle výše zmíněných přístupů 

k hodnocení.  

 

Osterriethově systému hodnocení je v kresbě posuzováno 18 jejích elementů. 

Každý element je hodnocen na základě přesnosti a umístění a to tak, že a) správně 

umístěný element se správným počtem svých částí bez nápadných grafomotorických 

nedostatků je hodnocen dvěma body; b) chybně umístění nebo neúplný element či 

element se zjevnými grafomotorickými nedostatky je hodnocen jedním bodem;  

c) element, který je rozeznatelný, ale neadekvátně provedený a umístění je hodnocen 

půl bodem. Maximální počet získaných hrubých skórů je 36 a to v každé fázi testu 

(Košč, Novák, 1997). Postup při vyhodnocování získaných kreseb byl konzultován 

s PhDr. Terezou Soukupovou, Ph.D.  

 

Prostřednictvím Vývojového systému hodnocení byly kresby vyhodnocování 

za užití skóru Přesnosti a Organizace. Skór Organizace je založen na kriteriálních 

rysech dle spojení či křížení linií v komplexní figuře. Maximální počet získaných 

hrubých skórů ve fázi kopie je 24 a ve fázích reprodukce 16. Skór Přesnosti udává 

počet segmentů komplexní figury, které jsou v dětské kresbě přítomny a to bez 

ohledu na preciznost provedení a správnost umístění. Ve fázi kopie je hodnoceno 25 

strukturálních elementů a 39 vedlejších elementů figury. Pro statistickou analýzu byl 

vytvořen souhrnný skór Přesnosti sečtením strukturálních a vedlejších elementů pro 

určení vztahu mezi systémem hodnocení Osterrietha a Vývojovým systémem 

hodnocení. Maximální počet získaných hrubých skórů je tedy v tomto případě 64 ve 

všech fázích testu.  
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33..33..22  TTaayylloorroovvaa  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurraa  
  

  Taylorova komplexní figura je alternativní verzí Rey-Osterriethovy komplexní 

figury a je určena k posouzení kognitivních funkcí v retestové situaci. Stejně jako  

u figury Reye se jedná o nezvykle formovaný a strukturovaný obrazec, který 

nepřipomíná žádný konkrétní předmět. Tento obrazec zahrnuje 18 prvků a je složen 

z geometrických obrazců – základní čtverec, diagonály, horizontální a vertikální linie, 

trojúhelníky, šipky, tečky, vlnovka a hvězda. Administrace testu je totožná s výše 

popsanou Rey-Osterriethovou komplexní figurou. Vyšetřovaným dětem byla 

administrována fáze kopie, okamžité reprodukce po třech minutách a oddálené 

reprodukce po třiceti minutách. Výkony dětí byly hodnoceny dle pokynů 

v Neuropsychologické baterii (Preiss et al., 2007), přičemž každý element kresby byl 

hodnocen na základě přesnosti provedení a správnosti umístění. Jedná se  

o analogický systém hodnocení jako u Osterriethova přístupu. Maximální počet 

získaných hrubých skórů je tedy 36.  

  

33..33..33  WWeecchhsslleerrůůvv  iinntteelliiggeennččnníí   ssoouubboorr  pprroo  dděěttii   
  

Wechslerův inteligenční soubor pro děti (WISC III) je řazen mezi výkonnové 

testy. Jeho autorem je D. Wechsler, který uvažoval o inteligenci jako o složité globální 

funkci, která je sycena řadou různých kognitivních funkcí, jejichž rozložení ve výkonu 

dítěte nemusí být rovnoměrné. Jedná se o inteligenční test, který hodnotí verbální  

a neverbální složku inteligence. K interpretaci jsou k dipozici také Indexové skóry, 

které jsou založeny na faktorové analýze testu (Svoboda et al., 2009). V předkládané 

studii byly administrovány subtesty Počty a Opakování čísel, které systí Index 

koncentrovanosti.  

 

Subtest OOppaakkoovváánn íí   ččíísseell   zachycuje úroveň koncentrace pozornosti  

a krátkodobé mechanické paměti. (Svoboda et al., 2009). Jsou předčítány řady 

jednociferných čísel, které dítě opakuje buď ve stejném pořadí, nebo pozpátku. Počet 

předčítaných cifer postupně narůstá a subtest se tak stává více náročným. Celkový 

skór subtestu je součtem hrubých skórů opakování popředu i pozpátku (Wechsler, 

2002).  
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Subtest PPooččttyy je souborem aritmetických úkolů, které dítě řeší bez použití 

tužky a papíru. Jedná se o subtest, který vyžaduje schopnost numerického úsudku, 

koncentraci pozornosti a krátkodobou pracovní paměť (Svoboda et al., 2009). Dítě je 

žádáno, aby z hlavy řešilo sérii početních slovních úloh. Pro jednotlivé položky testu 

je stanoven časový limit. Správná odpověď v časovém limitu je hodnocena jedním 

bodem (Wechsler, 2002).  

 

Subtesty Slovník a Porozumění, které byly dětem administrovány, nebyly 

následně použity ke statistické analýze. Ve výzkumné situaci sloužily pouze pro 

vyplnění intervalu mezi administrací okamžité a oddálené reprodukce.  

 

33..22..33    MMeettooddyy  zzpprraaccoovváánníí   ddaatt  
  

Pro statistickou analýzu byl použit program IBM SPSS Statistics 20. Byla 

využita metoda testování hypotéz, ve které byla stanovena nulová a alternativní 

hypotéza a na hladině významnosti 5% a 1% bylo ověřováno, zda je či není možné 

nulovou hypotézu zamítnout.  

 

Normalita rozložených dat sledovaných proměnných byla ověřována testem 

Kolmogorov – Smirnov. Na základě statistického zhodnocení rozložení dat byly dále 

použity parametrické testy – t-test pro spárované výběry, Pearsonův korelační 

koeficient a neparametrický Spearmannův korelační koeficient.  

 

K normalizaci dat byla použita deskriptivní statistika a za východisko byly 

vzaty základní statistické charakteristiky. Získaná data byla transformována do 

percentilových hodnot v rozmezí 0 – 100.  
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33..44  VVýýsslleeddkkyy    

 
V následující kapitole bude věnována pozornost interpretaci výzkumných 

zjištění tak, jak bylo nastíněno v předchozím textu. Na tomto místě budou 

zodpovězeny výzkumné otázky s přihlédnutím k datům získaným prostřednictvím 

kvantitativní analýzy. 

 

33..44..11   PPrroobblleemmaattiikkaa  FFllyynnnnoovvaa  eeffeekkttuu    
 

Prvotním záměrem studie bylo srovnat normy vytvořené Koščem v roce 1981 

s nově získanými a kvantifikovanými výkony dětí. Za tímto účelem byl administrován 

test Rey-Osterriethovy komplexní figury osmiletým dětem bez psychiatrické či 

neurologické zátěže (n = 50). Získané výkony byly vyhodnoceny prostřednictvím 

Osterriethova skórovacího systému tak, jak je uvedeno v českém manuálu k testu 

(Košč, Novák; 1997).  

 

Základní výzkumnou hypotézou bylo v tomto případě potvrzení či vyvrácení 

Flynnova fenoménu, který lze u testu tohoto typu očekávat. Dále pak vytvoření 

orientačních norem aktuálních pro zvolenou věkovou kategorii a vytvoření norem 

pro fázi oddáleného vybavení, která byla prozatím v českém prostředí nedostupná  

 

Na základě kvantitativní analýzy získaných dat uvádím následující normy  

v percentilech testu Rey-Osterriethovy komplexní figury (fáze kopie, okamžitá 

reprodukce a oddálená reprodukce) pro věkovou kategorii osm let. Rozdělení do pěti 

stupňů bylo zachováno stejně, jak je tomu v současně dostupných normách (Košč, 

Novák, 1997). V tabulce 7 je uveden rozsah získaných hrubých skórů v každé fázi 

testu a příslušná percentilová hodnota.  

 

Získaná aktuální data umožňují přehledné srovnání s normami získanými 

Koščem na slovenském normativním souboru. V následující části budou srovnány 

současně dostupné a aktuální normy a s přihlédnutím k Flynnově efektu. Postupně 

bude interpretována fáze kopie a okamžitá reprodukce.  
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TTaabb..   77  
NNoorrmmyy  vv  ppeerrcceennttiilleecchh  pprroo  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvuu  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurruu  

    
nn  

  
00  --   1100  

  
1111  ––   3300  

  
3311  --   7700  

  
7711  --   9900  

  
9911  ––   110000  

  

  
KKooppiiee  

  

  
5500  

  
00  --   1188  

  
1188,,55  ––   2211  

  
2211,,55  ––   2255,,55  

  
2266  ––   2277,,55  

  
2288  ––   3366  

  

  
BBeezzpprroossttřřeedd
nn íí   vvyybbaavveenn íí   

  

  
  

5500  

  
  

00  ––   44  
  

  
  

44,,55  ––   99  

  
  

99,,55  ––   1144,,55  

  
  

1155  --   1199  

  
  

1199,,55  --   3366  

  
OOddddáá lleennéé   
vvyybbaavveenn íí   

  

  
5500  

  
00  ––   44,,55  

  
44  ––   77,,55  

  

  
88  ––   1144,,55  

  

  
1155  ––   1166,,55  

  

  
1177  --   3366  

  

 

SSrroovvnnáánníí   nnoorreemm  vvee  ffáázzii   kkooppiiee  

 

Z tabulky 8 vyplývá, že se aktuální výkony osmiletých dětí ve fázi kopie liší od 

hodnot uváděných v současnosti dostupných normách. V aktuálních normativních 

datech dětem stačí méně bodů k tomu, aby se umístily v lepším percentilovém pořadí. 

V tomto případě tedy nelze potvrdit Flynnův efekt ve smyslu nadhodnocování 

aktuálních výkonů staršími normami. Například výkon dítěte, které v testu ve fázi 

kopie dosáhne počtu bodů 26, lze podle aktuálních norem hodnotit jako průměrný, 

avšak dle norem starších jako podprůměrný. V oblasti nadprůměru jsou zjištěná data 

ještě více zajímavá. Je-li výkon dítěte hodnocen počtem bodů 28, lze jeho výkon dle 

aktuálních norem hodnotit jako výrazně nadprůměrný, oproti tomu by stejný výkon 

hodnocený dle starších norem byl považován za průměrný.  

 

TTaabb..   88  
SSrroovvnnáánn íí   nnoorreemm  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvyy  kkoommpplleexxnníí   ff iigguurryy  vvee  ffáázzii   kkooppiiee  

  
NNoorrmmaa    

  
nn  

  
00  --   1100  

  
1111  ––   3300  

  
3311  --   7700  

  
7711  --   9900  

  
9911  ––   110000  

  

  
CCaallttoovváá   

  

  
5500  

  
1188  

  
2211  

  
2255,,55  

  
2277,,55  

  
2288  

  

  
  

KKoošščč   

  
  

224466  

  
  

2200  
  

  
  

2244  

  
  

2288,,55  

  
  

3311  

  
  

3311,,55  

Zdroj: Košč, Novák, 1997; vlastní výzkum 
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Diskrepance mezi oběma normativními daty je tedy značná a vede k úvaze  

o rozložení získaných dat v předkládané studii, které je demonstrováno na grafu 1. 

Zde je přehledně graficky znázorněno, že výkony osmiletých dětí se převážně 

pohybují pod hodnotou 30 bodů. Z tohoto hlediska lze tedy výkon hodnocený počtem 

bodů 28 hodnotit jako výrazně nadprůměrný vzhledem k normativnímu souboru této 

studie. 

  

  

  

  
GGrraaff  11  

RRoozzlloožžeenníí   pprroomměěnnnnéé   sskkóórr  kkooppiiee    

 
 
 

 
 

 

 

Pro větší přehlednost při srovnávání obou dostupných norem byly vytvořeny 

deskriptivní tabulky s četnostmi a jejich procentuálním zastoupením u obou typů 

norem. Tato deskriptivní data nám umožňují podívat se na rozdíly v normách 

z hlediska procentuálního zastoupení výkonů v jednotlivých pásmech – výrazný 

podprůměr, podprůměr, průměr (norma), nadprůměr a výrazný nadprůměr. 

V tabulce 9 lze sledovat zřetelné rozdíly mezi výkony dětí hodnocenými dle norem 

Košče a norem této studie. Výkony hodnocené dle norem Kočše byly v pásmu 

nadprůměru a výrazného nadprůměru (tj. známka 1 a 2) pouze 5,9% dětí, zatímco  

dle norem této studie dosahuje pásma nadprůměru a výrazného nadprůměru 29,4% 

dětí. V oblasti průměruje je dle norem Košče 33,3% dětí a dle norem aktuálních 

43,1% dětí. Podprůměrný výkon podalo dle norem Košče 19,6% dětí a dle norem 

aktuálních 5,9%.  
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TTaabb..   99  
PPáássmmaa  vvýýkkoonnuu  vv  tteessttuu  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvyy  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurryy    

aa  ččeettnnoossttii   jjeejj iicchh  hhooddnnoott  vvee  ffáázzii   kkooppiiee  
  

  KKoošščč  CCaallttoovváá  

PPáássmmoo  NN  %%  KKuummuullaattiivvnníí  

ččeettnnoossttii  

NN  %%  KKuummuullaattiivvnníí  

ččeettnnoossttii  

VVýýrraazznnýý  nnaaddpprrůůmměěrr  0 0,0% 0,0% 6 11,8% 12,0% 

NNaaddpprrůůmměěrr  3 5,9% 6,0% 9 17,6% 30,0% 

PPrrůůmměěrr  17 33,3% 40,0% 22 43,1% 74,0% 

PPooddpprrůůmměěrr  20 39,2% 80,0% 10 19,6% 94,0% 

VVýýrraazznnýý  ppooddpprrůůmměěrr    10 19,6% 100% 3 5,9% 100% 

CCeellkkeemm    5500  110000%%    5500  110000%%    

 

SSrroovvnnáánníí   nnoorreemm  vvee  ffáázzii   ookkaammžžiittéé   rreepprroodduukkccee    

  

Srovnání normativních souborů ve fázi okamžité reprodukce je znázorněno 

v tabulce 10. Obdobně jako ve fázi kopie, i zde se opakuje podobný trend.  

Dle aktuálních norem dětem stačí méně bodů, aby se umístily v lepším percentilovém 

pořadí. Například výkon ohodnocen počtem bodů 20 je dle aktuálních norem v pásmu 

výrazného nadprůměru, dle norem starších by takový výkon spadal do oblasti 

průměru.  

 

TTaabb..   1100  
SSrroovvnnáánníí   nnoorreemm  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvyy  kkoommpplleexxnn íí   ff iigguurryy  vvee  ffáázzii   ookkaammžž ii ttéé   rreepprroodduukkccee  

  

  
NNoorrmmaa    

  
nn  

  
00  --   1100  

  
1111  ––   3300  

  
3311  --   7700  

  
7711  --   9900  

  
9911  ––   110000  

  

  
CCaallttoovváá   

  

  
5500  

  
44  

  
99  

  
1144,,55  

  
1199  

  
1199,,55  

  

  
  

KKoošščč   

  
  

3399  

  
  

77,,55  
  

  
  

1155  

  
  

2200  

  
  

2233  

  
  

2233,,55  

 

Pro ilustraci rozložení hrubých skórů získaných v okamžité reprodukci je 

k dispozici graf 2. Zde je znázorněno, že maximální počet bodů ve fázi okamžité 

reprodukce výrazně nepřevyšuje více než 25 bodů.  
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GGrraaff  22  
RRoozzlloožžeenníí   pprroomměěnnnnéé   sskkóórr  OOkkaammžž iittéé   rreepprroodduukkccee     

  

 
 
 
 

 Srovnání zastoupení četností výkonů hodnocených dle norem starších a norem 

této studie je uvedeno v tabulce 11. Toto srovnání přineslo podobná zjištění ve fázi 

okamžité reprodukce stejně, jak tomu bylo ve fázi kopie, tedy že dětem stačí méně 

bodů k tomu, aby se umístily v lepším percentilovém pořadí. Dle norem starších 

spadá do oblasti nadprůměru a výrazného nadprůměru celkem 5,9% dětí, dle norem 

této studie spadá do stejné oblasti 31,3% vyšetřovaných dětí. Oblast průměru je  

dle norem starších zastoupena 21,6% a dle norem této studie 37,3%. Podprůměrného 

výsledku dosáhlo dle norem starších 70,6% dětí a dle norem této studie 29,4% dětí.  

  

TTaabb..   1111  
PPáássmmaa  vvýýkkoonnuu  vv  tteessttuu  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvyy  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurryy    

aa  ččeettnnoossttii   jjeejj iicchh  hhooddnnoott  vvee  ffáázzii   ookkaammžž iittéé   rreepprroodduukkccee  
  

  KKoošščč  CCaallttoovváá  

PPáássmmoo  NN  %%  KKuummuullaattiivvnníí  

ččeettnnoossttii  

NN  %%  KKuummuullaattiivvnníí  

ččeettnnoossttii  

VVýýrraazznnýý  nnaaddpprrůůmměěrr  1 2,0% 2,0% 7 13,7% 14,0% 

NNaaddppůůrrmměěrr  2 3,9% 6,0% 9 17,6% 32,0% 

PPrrůůmměěrr  11 21,6% 28,0% 19 37,3% 70% 

PPooddppůůrrmměěrr  20 39,2% 68,0% 10 19,6% 90% 

VVýýrraazznnýý  ppooddpprrůůmměěrr    16 31,4% 100% 5 9,8% 100% 

CCeellkkeemm    5500  110000%%    5500  110000%%    

  

Na základě výzkumných zjištění popsaných výše lze potvrdit zvolenou 

hypotézu (H1) a tedy, že normy aktuální se od norem Košče (1981) liší. Tento rozdíl 

je však v rozporu s očekávaným výsledkem, tj. potvrzení Flynnova efektu. Výkony dětí 
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ve fázi kopie i okamžité reprodukce hodnocené prostřednictvím aktuálních norem 

dosahují lepších percentilových hodnot než v případě norem Košče (1981), tzn. tyto 

normy současnou dětskou populaci ve věku 8 let podhodnocují.  

 

33..44..22   AAnnaallýýzzaa  vvzzttaahhůů   RROOCCFF  
 

V následující části textu budou popsány vztahy mezi jednotlivými fázemi testu 

Rey-Osterriethovy komplexní figury. Vzájemný vztah mezi výkony ve fázi kopie, 

okamžité a oddálené reprodukce byl sledován prostřednictvím korelační analýzy  

a vyjádřen pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Pro výpočet korelace byly 

použity hrubé skóry z výše zmíněných fází testu.  Za tímto účelem byly vytvořeny 

normy pro oddálenou reprodukci, které nebyly v českém prostředí doposud dostupné 

a jsou uvedeny v tabulce 7 v předchozím oddíle textu. Korelační koeficienty jsou 

uvedeny v tabulce 12 pro kopii, okamžitou reprodukci (reprodukce 1) a oddálenou 

reprodukci (reprodukce 2). V tabulce 13 je pro přehlednost uvedena deskriptivní 

statistika pro jednotlivé fáze testu.  

 

TTaabb..   1122  
VVzzttaahhyy  mmeezzii   kkooppii íí ,,   ookkaammžž iittoouu  rreepprroodduukkcc íí   aa  ooddddáá lleennoouu  rreepprroodduukkcc íí     

vv  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvěě   kkoommpplleexxnn íí   ff iigguuřřee  
  

 NN  KKooppiiee  RReepprroodduukkccee  11  RReepprroodduukkccee  22  

KKooppiiee  50 1 0,550** 0,463** 

RReepprroodduukkccee  11  50 0,550** 1 0,794** 

RReepprroodduukkccee  22  50 0,436** 0,794** 1 

Poznámka: ** α = 0,01 

Vztah mezi kkooppiiíí a ookkaammžžiittoouu  rreepprroodduukkccíí je na hranici významné 

signifikantnosti (r = 0,550, p < 0,01). Průměrná hodnota hrubých skórů ve fázi kopie 

je 23,53 (SD = 3,39), průměrná hodnota hrubých skórů ve fázi okamžité reprodukce 

je 12,16 (SD = 5,54). Rozdíl mezi oběma fázemi činí 11,37 bodu.  

 

Vztah mezi kkooppiiíí   a ooddddáá lleennoouu  rreepprroodduukkccíí je středně silný (r = 0,463). Zatímco 

v kopii je průměrný počet hrubých skórů 23,53 (SD = 3,39), ve fázi oddálené 

reprodukce je to 11,5 (SD = 5,13). Rozdíl mezi oběma fázemi nabývá hodnoty 12,03 

bodu.  

Průměrná hodnota ve fázi ookkaammžžiittéé   rreepprroodduukkccee činí v daném souboru 12 

bodů (SD = 5,5) a ve fázi ooddddáá lleennéé   rreepprroodduukkccee 11,5 bodů (SD = 5,1). Úbytek mezi 
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oběma fázemi testu je tedy 0,5 bodu. Síla vztahu hodnocena Pearsonovým korelačním 

koeficientem nabývá hodnoty r = 0,794 na hladině významnosti 5%. V tomto případě 

lze hovořit o signifikantní korelaci mezi skórem okamžité a oddálené reprodukce  

u zkoumaného vzorku populace, tj. osmiletých dětí.  

 

TTaabb..   1133  
DDeesskkrriippttiivvnníí   ssttaattiissttiikkaa  jjeeddnnoottll iivvýýcchh  ffáázz íí     

tteessttuu  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvyy  kkoommpplleexxnníí   ff iigguurryy    
  

 NN  PPrrůůmměěrr  SSDD  

KKooppiiee  50 23,53 3,39 

RReepprroodduukkccee  11  50 12,00 5,50 

RReepprroodduukkccee  22  50 11,5 5,1 

 

3.4.3 AAnnaallýýzzaa  pprrvvkkůů   RROOCCFF 
 

Následující část je věnována interpretaci analýzy prvků Rey-Osterriethovy 

komplexní figury, které jsou nejsnadnější k reprodukci zpaměti a které jsou naopak 

nejobtížnější. Jednotlivé hrubé skóry za každý element figury byly zpracovány pomocí 

deskriptivní statistiky a byly vytvořeny kategorie „přítomnost prvku“ a „absence 

prvku“. Přesnost provedení a správnost umístění nebyla brána v úvahu, hodnocena 

byla pouze vybavitelnost prvku. Analýza odhalila, že ve fázi okamžité i oddálené 

reprodukce jsou nejsnadnější k reprodukci z paměti prvky č. 1, 2, 11 a 17, tj. 

vertikální kříž, velký obdélník, kolečko se třemi tečkami a horizontální kříž. 

Nejobtížněji vybavitelné jsou pak prvky 7 a 10, tj. krátká horizontální linka nad 

pravým vnitřním obdélníkem a krátká vertikální čára ve velkém obdélníku.  

 

33..44..44   AAnnaallýýzzaa  vvzzttaahhůů   mmeezzii  RROOCCFF  aa  WWIISSCC  IIIIII   
  

Pro zhodnocení vztahu mezi výkonem v testu Rey-Osterriethovy komplexní 

figury a vybranými subtesty z Wechslerova inteligenčního souboru pro děti byla 

použita Pearsonova korelační analýza. Byla sledována síla vztahu mezi Indexem 

koncentrovanosti, výkonem v subtestu Opakování čísel a Počty a fází kopie, okamžité 

a oddálené reprodukce u osmiletých dětí (n = 50). Korelační koeficienty jsou uvedeny 

v tabulce 14.  
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TTaabb..   1144  
VVzzttaahhyy  mmeezzii   kkooppii íí ,,   ookkaammžž iittoouu  rreepprroodduukkcc íí   aa  ooddddáá lleennoouu  rreepprroodduukkcc íí     

vv  ssuubbtteessttyy  WWIISSCC  IIII II   ––   IInnddeexx  kkoonncceennttrroovvaannoossttii ,,   OOppaakkoovváánníí   ččíísseell   aa   PPooččttyy  
  

  NN  IInnddeexx  

kkoonncceennttrroovvaannoossttii    

OOppaakkoovváánníí  ččíísseell  PPooččttyy  

RROOCCFF__KKooppiiee  50 0,267** -0,078* -0,133* 

RROOCCFF__RReepprroodduukkccee11  50 0,080* -0,143* -0,240* 

RROOCCFF__RReepprroodduukkccee22  50 0,032* -0,052* -0,267* 
Poznámka: ** α = 0,01; * α = 0,05 

 

Korelační analýza prokázala vztah mezi kkooppiiíí a IInnddeexxeemm  kkoonncceennttrroovvaannoossttii 

s následujícími hodnotami Pearsonova korelačního koeficientu. Na hladině 

významnosti 5% existuje vztah mezi fází kopie u Rey-Osterriethovy komplexní figury 

a Indexem koncentrovanosti r = 0,267, tzn. slabý vztah. Vztah mezi fází ookkaammžžiittéé   

rreepprroodduukkccee a IInnddeexxeemm  kkoonncceennttrroovvaannoossttii na hladině významnosti 5% je r = 0,080; 

tzn. slabý vztah. Rovněž vztah mezi ooddddáá lleennoouu  rreepprroodduukkccíí a IInnddeexxeemm  

kkoonncceennttrroovvaannoossttii   je slabý (r = 0,032).  

 

Vztahy mezi kkooppiiíí ,,   ookkaammžžiittoouu a ooddddáá lleennoouu  rreepprroodduukkccii a ssuubbtteessttyy  PPooččttyy a 

OOppaakkoovváánn íí   ččíísseell na hladině významnosti 5% nabývají záporných slabých korelačních 

koeficientů. To znamená, že čím vyšší počet hrubých skórů v Rey-Osterriethově 

komplexní figuře, tím nižší počet hrubých skórů v jednotlivých subtestech sytících 

Index koncentrovanosti ve WISC III.  

 

 Výše zmíněné výsledky statistické analýzy vedou k závěru, že Rey-

Osterriethova komplexní figura a Index koncentrovanosti neposkytují informace  

o shodných psychických funkcích u osmiletých dětí.  

 

33..44..55   SSrroovvnnáánníí   RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvyy  aa  TTaayylloorroovvyy  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurryy    
  

Rey-Osterriethova komplexní figura a Taylorova komplexní figura byly  

v  odborné literatuře popisovány jako ekvivalentní verze stejného 

neuropsychologického testu (Hubley & Tombaugh, 2003; Preiss et al., 2007). 

Výzkumy posledních let však naznačují, že se nejedná o ekvivalentní formy. Závěry 

výzkumných studií se ve většině případů shodují na skutečnosti, že Taylorova 

komplexní figura o několik bodů nadhodnocuje ve srovnání s komplexní figurou Rey-
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Osterrietha a jeví se tak být snadnější k zapamatování a následné reprodukci zpaměti. 

V následující části interpretace výsledků bude věnována pozornost srovnání těchto 

dvou komplexních figur u osmiletých dětí. Dále pak srovnání času potřebného ke 

zhotovení kopie u obou komplexních figur.  

 

Celému výzkumnému souboru (n = 50) byly administrovány obě komplexní 

figury po šesti měsících. Obě figury byly vyhodnoceny pomocí Osterriethova 

hodnotícího systému (v případě figury Taylora v adaptaci Preisse et al, 2007), 

přičemž maximální počet dosažených bodů mohl nabýt hodnoty 36. U obou 

komplexních figur byla administrována a následně vyhodnocena fáze kopie, okamžité 

i oddálené reprodukce. 

 

TTaabb..   1155  
SSrroovvnnáánníí   pprrůůmměěrrnnýýcchh  hhooddnnoott  hhrruubbýýcchh  sskkóórrůů   vvee  vvššeecchh  ffáázz íícchh  uu  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvyy  ((RROOCCFF))   

  aa  TTaayylloorroovvyy  kkoommpplleexxnníí   ffiigguurryy  ((TTCCFF))   
  

   
tteesstt  

  
PPrrůůmměěrr  

  
SSmměěrrooddaattnnáá  

ooddcchhyyllkkaa  

  
HHooddnnoottaa  

vvýýzznnaammnnoossttii  
pp  

  
PPeeaarrssoonnůůvv  kkoorreellaaččnníí  

kkooeeffiicciieenntt  

  
KKooppiiee  

 

  
RROOCCFF  
TTCCFF  
  

  
2233,,55  
2255,,55  

  
33,,44  
44,,00  

  
,,000000**  

  
00,,776600**  

  
BBeezzpprroossttřřeeddnníí   
vvyybbaavveenníí   

 

  
RROOCCFF  
TTCCFF  

  
1122,,22  
2211,,77  

  
44,,77  
55,,11  

  
,,000000**  

  
00,,558822**  

  
OOddddáálleennéé   
vvyybbaavveenníí   

 

  
RROOCCFF  
TTCCFF  

  
1111,,55  
2200,,55  

  
55,,11  
44,,11  

  
,,000000**  

  

  
00,,554433**  

Poznámka: * α = 0,05 

 

Pro posouzení vztahu mezi Rey-Osterriethovou a Taylorovou komplexní 

figurou byla použita korelační analýza. Ke zhodnocení shody obou komplexních figur 

byl proveden t-test pro dva spárované výběry. V tabulce 15 jsou uvedeny hodnoty 

obou statistických analýz.  

 

Z výsledků t-testu pro dva spárované výběry vyplynulo, že na hladině 

významnosti 5% existuje statisticky významný rozdíl mezi Rey-Osterriethovou  

a Taylorovou komplexní figurou ve všech administrovaných fázích (p < 0,05) a lze 

tedy zamítnout nulovou hypotézu („Mezi Rey-Osterriethovou komplexní figurou  

a Taylorovou komplexní figurou neexistuje rozdíl.“). 
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 Z hlediska síly vztahu mezi jednotlivými fázemi obou komplexních figur lze 

vyvodit vzájemný vztah. Tato síla byla prokázána pomocí Pearsonova korelačního 

koeficientu, který přinesl následující zjištění. Mezi Rey-Osterriethovou a Taylorovou 

komplexní figurou ve fázi kkooppiiee existuje vzájemný vztah vyjádřený koeficientem  

r = 0,760, jedná o signifikantní vztah. Korelační koeficient r = 0,582 mezi Rey-

Osterriethovou a Taylorovou komplexní figurou ve fázi ookkaammžžiittéé   rreepprroodduukkccee nabývá 

rovněž signifikantní hodnoty. Stejně tak je tomu i v ooddddáá lleennéé   rreepprroodduukkccii, kde je 

hodnota korelačního koeficientu r = 0,543 a tato hodnota i v tomto případě svědčí pro 

silný vztah mezi oběma proměnnými. I přes takto relativně silné korelace nelze 

z hlediska psychologického měření hovořit o korelaci svědčící pro vzájemnou 

ekvivalenci obou komplexních figur.  

 

GGrraaff  33  
SSrroovvnnáánníí   pprrůůmměěrrnnýýcchh  hhrruubbýýcchh  sskkóórrůů   vvee  vvššeecchh  ffáázz íícchh  uu  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvyy  ((RROOCCFF))   

aa  TTaayylloorroovvyy  kkoommpplleexxnníí   ff iigguurryy  ((TTCCFF)) 

 

 

 Graf 3 reprezentuje významný rozdíl uvedený v průměrných hodnotách 

hrubých skórů obou figur. Jednotlivé figury se mezi sebou v průměrných hodnotách 

liší následujícím způsobem. Mezi kopií u Rey-Osterriethovy a Taylorovy figury je 

rozdíl přibližně 2 body. O poznání větší rozdíl je pak v okamžité reprodukci, kde 

rozdíl mezi oběma figurami nabývá hodnoty 9,5 bodu. V oddálené reprodukci je tento 

rozdíl 9 bodů. 
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 Vzhledem k intervalu šesti měsíců mezi administrací jednotlivých komplexních 

figur byl hodnocen i vliv času na výše zmíněná zjištění. Byla provedena korelační 

analýza vztahu věku v měsících a hrubých skórů ve všech fázích u obou komplexních 

figur. Navzdory očekávání, že čas bude hrát významnou roli ve vlivu na výkon 

v neuropsychologickém testu, korelační analýza poskytla opačná zjištění.  

 

TTaabb..   1166  
KKoorreellaaččnníí   aannaallýýzzaa  vvzzttaahhuu  vvěěkkuu  vv  mměěss íícc íícchh  aa  vvýýkkoonnuu  vv  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvěě   kkoommpplleexxnn íí   ff iigguuřřee  

  

      

RROOCCFF__kkooppiiee  

  

RROOCCFF__bbeezzpprroossttřřeeddnníí  

vvyybbaavveenníí  

  

RROOCCFF__ooddddáálleennéé  

vvyybbaavveenníí  

VVěěkk  PPeeaarrssoonnůůvv  

kkoorreellaaččnníí  

kkooeeffiicciieenntt  

  

--00,,222255**  

  

00,,113388**  

  

00,,113333**  

Poznámka: * α = 0,05 

 

Korelační analýza věku v měsících a výkonu v Rey-Osterriethově komplexní 

figuře poukazuje na existenci slabého vztahu. Zajímavá je záporná korelace u fáze 

kopie, kde vyplynulo, že ve výzkumném souboru podávaly ve fázi kopie lepší výsledky 

děti mladší.  

 

TTaabb..   1177  
KKoorreellaaččnníí   aannaallýýzzaa  vvzzttaahhuu  vvěěkkuu  vv  mměěss íícc íícchh  aa  vvýýkkoonnuu  vv  TTaayylloorroovvěě   kkoommpplleexxnníí   ffiigguuřřee  

  

      

TTCCFF__kkooppiiee  

  

TTCCFF__bbeezzpprroossttřřeeddnníí  

vvyybbaavveenníí  

  

TTCCFF__ooddddáálleennéé  

vvyybbaavveenníí  

VVěěkk  PPeeaarrssoonnůůvv  

kkoorreellaaččnníí  

kkooeeffiicciieenntt  

  

--00,,226633**  

  

00,,008833**  

  

00,,002233**  

Poznámka: * α = 0,05 

Stejný trend lze sledovat i u korelační analýzy vztahu mezi věkem v měsících  

a výkonem v Taylorově komplexní figuře. I zde podávají ve fázi kopie lepší výkon děti 

mladší, jak naznačuje záporný korelační koeficient. Získané hodnoty poukazují na 

velmi slabý vztah mezi zmíněnými proměnnými. Tabulka 16 a 17 znázorňuje zmíněné 

korelační koeficienty.  
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V teoretických východiscích studie byla zmíněna výzkumná zjištění na dospělé 

populaci vztahující se k délce trvání zhotovení kopie Rey-Osterriethovy a Taylorovy 

komplexní figury. Pro srovnání časového trvání kresby ve fázi kopie byl použit t-test 

pro dva spárované výběry a korelační koeficient pro zhodnocení závislosti obou 

proměnných. 

 

TTaabb..   1188  
SSrroovvnnáánn íí   ččaassoovvééhhoo  ttrrvváánníí   kkrreessbbyy  vvee  ffáázzii   kkooppiiee  uu  RReeyy--OOsstteerrrriieetthhoovvyy    

aa  TTaayylloorroovvyy  kkoommpplleexxnníí   ff iigguurryy  vv  mmiinnuuttáácchh  
  

   
tteesstt  

  
PPrrůůmměěrr  

  
SSmměěrrooddaattnnáá  

ooddcchhyyllkkaa  

  
HHooddnnoottaa  

vvýýzznnaammnnoossttii  
pp  

  
PPeeaarrssoonnůůvv  kkoorreellaaččnníí  

kkooeeffiicciieenntt  

  
KKooppiiee  

 

  
RROOCCFF  
TTCCFF  
  

  
55,,11  
44,,22  

  
11,,44  
11,,11  

  
,,000000**  

  
00,,882255**  

Poznámka: * α = 0,05 

 

Na základě hodnot uvedených v tabulce 18 lze zamítnou nulovou hypotézu 

(„Čas potřebný ke zhotovení Kopie v testu Rey-Osterriethovy a Taylorovy komplexní 

figury se neliší.“) a konstatovat, že na hladině významnosti 5% byl prokázán 

statisticky významný rozdíl mezi trváním zhotovení kopie u figury Rey-Osterrietha  

a figury Taylora. Korelační analýza odhalila silný vztah mezi oběma komplexními 

figurami, přičemž Perasonův korelační koeficient r = 0,825 nabývá vysoké kladné 

hodnoty a lze hovořit o silné závislosti; tzn. čím rychlejší výkon ve figuře Rey-

Osterrietha, tím rychlejší výkon ve figuře Taylora.  

 

33..44..66   AAnnaallýýzzaa  vvzzttaahhůů   mmeezzii  ssyyssttéémmeemm  OOsstteerrrriieetthhaa  aa  DDSSSS  --  RROOCCFF  
 

V následující části práce budou porovnány dva skórovací přístupy k Rey-

Osterriethově komplexní figuře. Z kvantitativního hlediska bude porovnán Vývojový 

systém hodnocení (Bernstein & Waber, 1996) a Osterriethův systém hodnocení 

v české adaptaci (Košč, Novák, 1997). 

 

 

 Vztahy mezi oběma skórovacími systémy byly hodnoceny prostřednictvím 

Spearmannovy korelační analýzy hrubých skórů získaných v jednotlivých fázích testu 

u osmiletých dětí (n = 50). Korelační analýza byla provedena u skórů Organizace  

a Přesnost. Získané hodnoty Spearmannova korelačního koeficientu jsou uvedeny 
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v tabulce 19 a 20. Dále byly kvantifikovány chyby kategorizované dle DSS-ROCF, 

kterých se osmileté děti v normativním souboru nejčastěji dopouštěly.  

 

SSrroovvnnáánníí   vvee  ffáázzii   kkooppiiee  

 

 SSkkóórr   OOrrggaanniizzaaccee je založen na tzv. kriteriálních rysech figury. Ve fázi kopie se 

hodnotí 24 kriteriálních rysů dle spojení či křížení linií v komplexní figuře. Maximální 

počet získaných hrubých skórů je 24. Vztah mezi výkonem v Rey-Osterriethově 

komplexní figuře hodnoceným dle Osterriethova přístupu a skórem Organizace je 

signifikantní (r = 0,685), čím vyšší počet bodů dle Osterriethova systému hodnocení, 

tím lepší organizace vizuálně prezentovaného materiálu.  

 

TTaabb..   1199  
KKoorreellaaččnníí   aannaallýýzzaa  vvzzttaahhuu  mmeezzii   ssyyssttéémmeemm  hhooddnnoocceenn íí   OOsstteerrrriieetthhaa  aa  DDSSSS    

vvee  sskkóórruu  OOrrggaanniizzaaccee  
  

 DDSSSS__KKooppiiee  DDSSSS__11..RReepp  DDSSSS__22..RReepp  

OOsstteerrrriieetthh__KKooppiiee  0,685**   

OOsstteerrrriieetthh__11..RReepp   0,615**  

OOsstteerrrriieetthh__22..RReepp    0,721** 

Poznámka: ** α = 0,01 

 

SSkkóórr  PPřřeessnnoossttii udává počet segmentů komplexní figury, které jsou v dětské 

kresbě přítomny a to bez ohledu na preciznost provedení a správnost umístění. 

Spearmanův korelační koeficient nabývá hodnoty r = 0,377, jedná se tedy o středně 

silný vztah mezi skórem Přesnosti v DSS a výkonem hodnoceným dle Osterriethova 

systému. 

 

TTaabb..   2200  
KKoorreellaaččnníí   aannaallýýzzaa  vvzzttaahhuu  mmeezzii   ssyyssttéémmeemm  hhooddnnoocceenn íí   OOsstteerrrriieetthhaa  aa  DDSSSS    

vvee  SSkkóórruu  PPřřeessnnoossttii     
  

 DDSSSS__KKooppiiee  DDSSSS__11..RReepp  DDSSSS__22..RReepp  

OOsstteerrrriieetthh__KKooppiiee  0,377**   

OOsstteerrrriieetthh__11..RReepp   0,853**  

OOsstteerrrriieetthh__22..RReepp    0,804** 

Poznámka: ** α = 0,01 
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SSrroovvnnáánn íí   vvee  ffáázzii  OOkkaammžž iittéé   rreepprroodduukkccee    

  
Korelační analýza odhalila signifikantní vztah mezi výkonem v testu 

hodnoceným dle Osterriethova systému a skórem OOrrggaanniizzaaccee (r = 0,615). Jedná se 

tedy o silný korelační vztah.  

 

Spearmanův korelační koeficient pro hodnocení vztahu mezi skórem 

PPřřeessnnoossttii   a výkonem hodnoceným dle Osterriethova systému nabývá hodnoty r = 

0,853, jedná se tedy o významný vztah mezi oběma skórovacími přístupy.  

 

SSrroovvnnáánníí   vvee  ffáázzii   OOddddáá lleennéé   rreepprroodduukkccee  

 

Prostřednictvím korelační analýzy byl nelezen silný vztah (r = 0,721) mezi 

výkonem hodnoceným dle Osterriethova systému a skórem OOrrggaanniizzaaccee ..  

 

Spermannův korelační koeficient pro skór  PPřřeessnnoossttii nabývá hodnoty  

r = 0,804, jedná se tedy o silný vztah mezi oběma skórovacími přístupy.  

 

33..44..77   CChhyybbyy    
 

Vývojový systém hodnocení Rey-Osterriethovy komplexní figury vychází 

z hodnocení čtyř typů chyb – perseverace, rotace, sjednocení a chybné umístění. Pro 

zhodnocení přítomnosti chyb v produkci osmiletého dítěte byla spočítána 

deskriptivní statistika, která je uvedena v tabulce 21.  

 

TTaabb..   2211  
DDeesskkrriippttiivvnníí   ssttaattiissttiikkaa  SSkkóórruu  cchhyybboovvoossttii   vv  dděěttsskkéé   kkrreessbběě   

  PPeerrsseevveerraaccee  RRoottaaccee  SSjjeeddnnoocceenníí  UUmmííssttěěnníí  

  N % N % N % N % 

PPřřííttoommnnoosstt  

cchhyybb  

KKooppiiee  

OOkk..rreepp..  

OOdddd..rreepp..  

9 

12 

20 

17,7% 

23,6% 

39,2% 

7 

13 

11 

13,7% 

25,5% 

21,5% 

9 

8 

20 

19,6% 

37,3% 

41,2% 

26 

18 

37 

52,9% 

68,6% 

74,5% 

  

AAbbsseennccee  

cchhyybb  

  

KKooppiiee  

OOkk..rreepp..  

OOdddd..rreepp..  

 

41 

28 

30 

 

82,3% 

76,4% 

39,2% 

 

43 

37 

39 

 

86,3% 

74,5% 

78,5% 

 

41 

32 

30 

 

80,4% 

62,7% 

58,8% 

 

24 

32 

13 

 

47,1% 

31,4% 

25,5% 

 

 Z uvedených hodnot vyplývá, že chybovost v dětské produkci Rey-

Osterriethovy komplexní figury je relativně vysoká a lze ji pokládat za normální 
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vzhledem k vývojovému období. Největší podíl chyb je zastoupen v kategorii cchhyybbnnéé   

uummííssttěěnn íí ,, zde lze sledovat vzestupnou tendenci právě tohoto typu chybování. 

Polovina dětí (52,9%) se této chyby dopouští již ve fázi kopie, u oddálené reprodukce 

je tomu již v 74,5% případů. Podobnou vzestupnou tendenci lze sledovat v kategorii 

PPeerrsseevveerraaccee.. Ve fázi Kopie se tohoto druhu chyby dopouští 17,7% dětí, v okamžité 

reprodukci 23,6% dětí a v oddálené reprodukci již 39,2% dětí. Nejméně častou 

chybou je RRoottaaccee,, které se ve fázi kopie dopouští pouze 13,7%, ve fázi okamžité 

reprodukce 25,5% a v oddálené reprodukci 21,5%. Zde lze sledovat, že podíl tohoto 

druhu chyby v okamžité i oddálené reprodukci je téměř srovnatelný. Kategorie 

SSjjeeddnnoocceenn íí   je ve fázi kopie zastoupena 17,6%, ve fázi okamžité reprodukce 35,3%  

a ve fázi oddálené reprodukce 39,2% dětí.  

  

33..55  ZZáávvěěrryy  vvýýzzkkuummuu  
 

 

Na základě výsledků statistické analýzy Rey-Osterriethovy komplexní figury  

u zvoleného výzkumného souboru osmiletých dětí uvádím závěrečné shrnutí, které 

bude sloužit jako východisko následné diskuse.  

 

První výzkumnou otázkou bylo ověření hypotézy, zda se normy vytvořené 

Koščem v roce 1981 na slovenském normativním souboru liší od norem této studie. 

Za tímto účelem byly vypracovány nové orientační normy pro věkovou kategorii osm 

let, ke kterým byly nově připojeny i orientační normy pro fázi oddálené reprodukce. 

Bylo porovnáváno, zda budou muset osmileté děti v testu Rey-Osterriethovy 

komplexní figury muset podat lepší výkon, aby dosáhly stejného percentilu za užití 

norem této studie a tedy, zda-bude prokázán Flynnův efekt. Ten nebyl prokázán ve 

fázi kopie ani okamžité reprodukce. Lze tedy shrnout, že výkony současných 

osmiletých děti jsou dle norem Košče z roku 1981 podhodnocovány.  

 

Druhou výzkumnou otázkou bylo zhodnocení vztahu mezi výkonem ve fázi 

kopie, okamžité reprodukce a oddálené reprodukce v testu Rey-Osterriethovy figury. 

Vzájemné vztahy byly popsány prostřednictvím korelační analýzy s následujícím 

závěrem. Největší bodový rozdíl (12 bodů) je mezi fází kopie a oddálení reprodukce,  

u okamžité reprodukce je tomu podobně (11 bodů). Mezi fází okamžité a oddálené 
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reprodukce je bodový rozdíl nejnižší, pouhých 0,5 bodu. Vzájemné vztahy mezi všemi 

fázemi jsou významné. Nejvýznamnější vztah je však mezi fází okamžité a oddálené 

reprodukce (r = 0,794).  

 

Třetí výzkumná otázka byla zaměřena na analýzu jednotlivých elementů Rey-

Osterriethovy komplexní figury ve vztahu k jejich reprodukci zpaměti. Předpokládala 

jsem, že některé prvky budou pro děti jednodušší k vybavení než prvky jiné. 

Z deskriptivní statistiky jednotlivých elementů figury vyplývá, že pro zvolenou 

věkovou kategorii jsou nejsnadnější k reprodukci zpaměti následující prvky – 

vertikální kříž, velký obdélník, kolečko se třemi tečkami a horizontální kříž. 

Nejobtížnější k reprodukci je pak krátká horizontální linka nad pravým vnitřním 

obdélníkem a krátká vertikální čára ve velkém obdélníku.  

 

Čtvrtá výzkumná otázka zahrnovala posouzení vztahů mezi výkonem v Rey-

Osterriethově komplexní figuře a výkonem v Indexu koncentrovanosti v rámci 

Wechslerova inteligenčního souboru pro děti (WISC III), který je sycen subtestem 

Počty a Opakování čísel. Korelační analýza odhalila, že vzájemný vztah mezi Indexem 

koncentrovanosti a Rey-Osterriethovou komplexní figurou je slabý a to ve všech 

fázích testu (kopie, okamžitá reprodukce, oddálená reprodukce). Korelační analýza 

mezi Rey-Osterriethovou komplexní figurou a subtesty Počty a Opakování čísel 

prokázala slabý záporný korelační koeficient a tedy, že čím lepší výkon ve všech 

fázích v Rey-Osterriethově komplexní figuře, tím horší výkon ve zmíněných 

subtestech. Na základě zmíněných výsledků lze konstatovat, že oba hodnocené testy 

neposkytují informace o shodných kognitivních funkcích u osmiletých dětí.  

 

Pátá a šestá výzkumná otázka měla za cíl srovnání Rey-Osterriethovy 

komplexní figury s její alternativní verzí komplexní figurou Taylora u osmiletých dětí. 

Bylo ověřováno, zda je mezi oběma komplexními figurami významný rozdíl a to ve 

vztahu ke kvantifikovatelnému výkonu a délkou trvání kresby ve fázi kopie. 

Z výsledků statistické analýzy vyplynulo, že mezi oběma komplexními figurami ve 

všech fázích (kopie, okamžitá reprodukce, oddálená reprodukce) významný rozdíl 

existuje. Komplexní figura Taylora je pro osmileté děti snadnější ke kopii i reprodukci 

zpaměti. Nejmarkantnější rozdíl je pak ve fázi okamžité reprodukce, kde bodový 

rozdíl mezi oběma figurami činí 9,5 bodu. Rozdíl ve fázi kopie mezi oběma figurami je 



83 

 

2 body. Vztah Rey-Osterriethovy a Taylorovy komplexní figury ve fázi kopie nabývá 

však signifikantního korelačního koeficientu (r=0,76) a lze tedy s jistou opatrností 

hovořit o vzájemné ekvivalenci obou figur v této fázi. Dále byla hodnocena délka 

kresby ve fázi kopie u obou komplexních figur a její srovnání. Bylo prokázáno, že děti 

potřebují významně méně času pro zhotovení kopie Taylorovy figury. Časový rozdíl 

mezi oběma figurami činí jednu minutu. Součástí posouzení vhodnosti užití 

alternativní verze komplexní figury v retestové situaci u osmiletých dětí bylo  

i posouzení vztahu mezi věkem dětí v měsících a výkonem v obou komplexních 

figurách. Byla provedena korelační analýza závislosti výkonu na věku v měsících 

v tomto typu testu. Navzdory očekávání, že čas bude hrát významnou roli ve výkonu, 

se toto očekávání nenaplnilo. Starší děti tedy nepodávají lepší výkon v obou 

komplexních figurách než děti mladší. 

 

Sedmá výzkumná otázka měla zodpovědět, jaký je vztah mezi výkonem v testu 

Rey-Osterriethovy komplexní figury hodnoceným dle Vývojového systému hodnocení 

(DSS – ROCF, Bernstein & Waber, 1996) a dle hodnocení Osterrietha (Košč, Novák, 

1997) u osmiletých dětí. Byl hodnocen vztah mezi skórem Organizace a skórem 

Přesnosti (DSS – ROCF) a tradičně kvantifikovaným výkonem ve všech třech fázích 

testu (kopie, okamžitá reprodukce, oddálená reprodukce). Srovnání obou skórovacích 

přístupů ve fázi kopie přineslo následující zjištění. Vztah mezi skórem Organizace 

(hodnocení spojení a křížení segmentů figury) a kvantifikovaným výkonem v rámci 

Osterriethova systému je významný a tedy, čímž vyšší počet bodů dle Osterriethova 

systému, tím lepší skór organizace vizuálně prezentovaného materiálu. Vztah mezi 

skórem Přesnosti (celkový počet segmentů bez ohledu na preciznost provedení  

a správnost umístění) a výkonem v rámci Osterriethova systému je středně silný. Ve 

fázi okamžité a oddálené reprodukce odhalila korelační analýza signifikantní vztahy 

mezi skóry Přesnosti, Organizace a výkonem hodnoceným dle u nás dostupného 

systému. Nejvýznamnější vztah je pak u skóru Přesnosti, který hodnotí přítomnost 

elementu v kresbě a je tedy funkcí paměti.  

 

 Poslední výzkumná otázka se věnovala charakteristickým chybám v kresbě 

Rey-Osterriethovy komplexní figury u osmiletých dětí ve všech fázích testu (kopie, 

okamžitá reprodukce, oddálená reprodukce). Tyto chyby byly posuzovány  
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dle kategorizace uváděné v rámci DSS – ROCF (Bernstein & Waber, 1996). Jednalo se 

tedy o perseveraci, chybné umístění, rotaci a sjednocení. Ze statistického posouzení 

vyplynulo, že chybovost v produkci osmiletých dětí je poměrně vysoká a lze ji 

pokládat za vývojově podmíněnou. Nejčastěji zastoupeným typem bylo chybné 

umístění, následovala perseverace a rotace. Nejméně častým typem chyby bylo 

sjednocení. Zajímavým zjištěním je jistá vzestupná tendence četnosti všech typů chyb 

v průběhu jednotlivých fází testu. Osmileté děti při konstrukci figury obecně chybují, 

například polovina dětí provedla chybné umístění již ve fázi kopie, ale ve fázi 

oddálené reprodukce se této chyby dopustily ¾ dětí. Tento trend byl přítomný i  

u ostatních typů chyb a tedy, děti častěji chybují ve fázi okamžité a oddálené 

reprodukce než v kopii.  

 

.  
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44  DDIISSKKUUSSEE    
 
  

Cílem empirické části práce bylo postihnout test Rey-Osterreithovy komplexní 

figury v kontextu vědeckém i klinickém. Východiskem pro výzkumnou práci se staly 

teoretické základy kognitivního vývoje dětí, studie zaměřené na porovnání  

Rey-Osterriethovy a Taylorovy komplexní figury, možnosti Vývojového systému 

hodnocení DSS – ROCF a problematika Flynnova efektu, která je aktuálním tématem 

současné psychologické diagnostiky. Z obecného cíle pak vycházely cíle dílčí. 

Především bylo třeba porovnat normy dostupné v české příručce k testu  

Rey-Osterriethovy komplexní figury (Košč, Novák, 1997) s normami novými a ověřit 

hypotézu, zda normy starší současné osmileté děti nadhodnocují. Tato práce byla 

důležitá nejen z hlediska problematiky Flynnova efektu v neuropsychologické 

diagnostice, kde se podobnému tématu ovšem u jiných testů věnovala Dickinsonová  

a Hiscock (2011), ale také z důvodu vytvoření nových orientačních norem pro 

zvolenou věkovou kategorii. Následně byly ověřovány vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými fázemi testu, tj. kopií, okamžitou reprodukcí a oddálenou reprodukcí. 

Tato analýza byla provedena z důvodu omezených informací o vzájemných vztazích 

uvedených fází testu za užití klasického Osterriethova přístupu k hodnocení u dětí 

v dostupné české i zahraniční literatuře. Zejména zahraniční autoři (Meyers  

& Meyers, 1995b in Knight, 2003c) poskytují o vztazích mezi administrovanými 

fázemi ucelené informace, ale u dětské populace jsou k dispozici pouze závěry studií, 

které byly vyhodnocovány prostřednictvím jiného systému hodnocení (Waber  

& Holmes, 1985; 1986; Akshoomoffov & Stiles, 1995a; 1995b). A tyto pak nemohou 

být plně validní za užití systému hodnocení, který je dostupný v českém prostředí. 

Součástí analýzy výkonu dětí bylo i hodnocení prvků figury, které jsou pro děti 

nejsnadnější a nejobtížnější k vybavení zpaměti a hodnocení typických chyb ve 

zvolené věkové kategorii. Vzhledem ke komplexní informaci o kognitivních funkcích, 

které lze pomocí testu hodnotit bylo třeba také zhodnotit, o kterých psychických 

procesech test přináší informace a jakým jiným testem lze získané informace ověřit. 

Za tímto účelem byla provedena analýza vzájemných vztahů mezi Indexem 

koncentrovanosti, který je součástí Wechslerova inteligenčního souboru pro děti  

a jednotlivými fázemi testu. Předpokladem pro tuto práci byla hypotéza, že Index 
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koncentrovanosti vypovídá o exekutivních funkcích (Svoboda et al., 2009), které lze 

hodnotit také pomocí Rey-Osterriethovy komplexní figury – pozornost a pracovní 

paměť. Jedním z hlavních cílů práce bylo srovnání dětského výkonu v  

Rey-Osterriethově komplexní figuře s její alternativní verzí figurou Taylora. Tématu 

srovnání zmíněných komplexních figur byla v zahraničních studiích věnována značná 

pozornost. Závěrem těchto studií je skutečnost, že figura Taylora v retestové situaci 

nadhodnocuje o několik bodů (Delaney et al., 1992; Kuehn et al., 1992). Zatímco  

u dospělých byly výzkumy nezáměrného paměťového procesu jednoznačné, u dětí 

byla provedena pouze jedna studie zaměřená na srovnání obou figur (Sadeh et al., 

1996). Tato studie se však věnovala procesu záměrné paměti u dětí se syndromem 

ADHD a dětí intaktních. Závěry studie shrnují, že mezi oběma komplexními figurami 

není významný rozdíl a to u obou skupin dětí. Limitem zmíněné studie je však malý 

výzkumný soubor a hodnocení procesu záměrné paměti. Z tohoto hlediska je 

předkládaná studie ojedinělá a přináší zcela nové informace o ekvivalenci obou figur 

u dětí. Dalším aspektem srovnání komplexních figur u dětí byla délka kresby ve fázi 

kopie. Výzkum na stejné téma u dospělých (Tombaugh et al. 1990 in Tombaugh, 

Hubley; 2003) prokázal, že kopie Rey-Osterriethovy komplexní figury je u dospělých 

časově náročnější. U dětí výzkum na podobné téma chyběl. V souvislosti s užíváním 

komplexní figury v retestové situaci byl posuzován i vliv věku na výkon v testu. Celou 

teoretickou i empirickou část práce propojuje problematika vhodného přístupu 

k hodnocení dětské kresby figury. Cílem empirické části práce pak byla analýza 

vzájemných vztahů mezi klasickým přístupem Osterrietha (1959 in Košč, Novák, 

1997) a Vývojovým systémem hodnocení (Bernstein & Waber, 1996). Tato analýza 

byla důležitá z hlediska posouzení přínosů a limitů zmíněných přístupů k hodnocení 

dětské kresby.  

 

K naplnění cílů empirické práce bylo vyšetřeno padesát osmiletých dětí bez 

psychiatrické nebo neurologické zátěže pomocí Rey-Osterriethovy komplexní figury, 

Taylorovy komplexní figury a subtestů Počty a Opakování čísel z Wechslerova 

inteligenčního souboru pro děti. Byly vytvořeny orientační normy pro zvolenou 

věkovou kategorii doplněné o fázi oddálené reprodukce tak, jak ji doporučují autoři 

jiných přístupů k hodnocení a administraci (Meyers & Meyers, 1995 in Drozdová, 

2005; Bernstein & Waber, 1996). Získané kresby byly vyhodnoceny dvakrát – 
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klasickým přístupem k hodnocení Osterrietha (1959 in Košč, Novák) a Vývojovým 

systémem hodnocení (Bernstein & Waber, 1996). Získané informace byly následně 

kvantitativně zpracovány a interpretovány.  

 

Na prvním místě je třeba zhodnotit Flynnův efekt ve vztahu k výkonu v testu 

Rey-Osterriethovy komplexní figury u osmiletých dětí. Výsledky kvantitativní analýzy 

jsou zcela v rozporu s dosavadními závěry studie na podobné téma v oblasti 

neuropsychologické diagnostiky (Dickinson & Hiscock, 2011). Ve fázi kopie současné 

děti dosahují horších výsledků než děti před více než třiceti lety. Rozdíl činí 

v průměru tři body. Rovněž ve fázi reprodukce nebyl Flynnův efekt prokázán. 

Současným dětem stačí méně bodů, aby se umístily v lepším percentilovém pořadí dle 

norem předkládané studie. Průměrný rozdíl se pohybuje v rozmezí tří až šesti bodů 

v jednotlivých pásmech výkonu. Nejmarkantnější bodový rozdíl je pak v oblasti 

průměru. Stejný výsledek ve fázi reprodukce získala ve své diplomové práci  

i Ondřejková (2014), která srovnávala aktuální výkony desetiletých dětí s normami 

Košče z roku 1981. K úvaze je jistě příčina tohoto opačného efektu. Dickinsonová  

a Hiscock (2011) uvádí, že Flynnův efekt je mimo oblast inteligence prokazatelný  

i v procesu paměti. Z tohoto důvodu bylo očekáváno, že se projeví právě ve fázi 

reprodukce. Zůstává však pravdou, že Dickinsonová a Hiscock (2011) ve své studii 

upozorňují, že Flynnův efekt nemusí být přítomen ve všech typech 

neuropsychologických testů. Otázkou tedy je, jaké proměnné determinují výkon 

v tomto typu testu a jaké měly vliv na prezentované výsledky. Srovnání platných 

norem Košče z roku 1981 a norem této studie je problematické z hlediska 

nedostatečných informací o Koščově normativním souboru vzhledem k inteligenci  

a úrovní školních dovedností. Tato úvaha je vedena s ohledem na studie, které 

prokázaly, že děti s vyšší hodnotou IQ dosahují v paměťových testech lepších výkonů 

(Borkowski & Peck, 1986 in Schneider & Bjorklund; 1998; Bray & Turner, 1986 in 

Schneider & Bjorklund, 1998) a rovněž děti s nižší úrovní školních dovedností si 

pamatují méně než děti bez těchto nedostatků (Bauer, 1979; Worden, 1983, tamtéž). 

Navíc normativní soubor prezentované studie vychází pouze z výkonů dětí dvou 

pražských základních škol. Nelze tedy vyloučit, že způsob výuky a výše inteligenčního 

kvocientu u tohoto normativního souboru ovlivnily výsledek výzkumu. I přesto je 

zmíněný výsledek zajímavý a to především z důvodu shody s výsledky Ondřejkové 
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(2014). Na základě výzkumných zjištění tedy vyplývají následující hypotézy:  

a) současné děti hůře kódují a vybavují informace z nezáměrné vizuoprostorové 

paměti; b) současné děti selhávají v řešení nového komplexního úkolu; c) současné 

děti hůře organizují vizuálně prezentovaný komplexní materiál; d) zvolený přístup 

k hodnocení není vhodný pro posouzení výkonu dítěte v tomto typu testu, neboť 

nezohledňuje jeho vývojovou úroveň. Pro ověření správnosti výsledku předkládané 

studie, tj. v testu Rey-Osterriethovy komplexní figury u osmiletých dětí nebyl 

prokázán Flynnův efekt, by bylo zajímavé využití Vývojového systému hodnocení 

(Bernstein & Waber, 1996), který diferencuje mezi dílčími kognitivními funkcemi, 

které test měří a jehož prostřednictvím lze izolovaně hodnotit kapacitu paměti. Na 

otevřenou otázku by rovněž mohla odpovědět podobně koncipovaná studie  

u dospělých a tedy ověřit, zda není Flynnův efekt přítomný pouze v dětské populaci. 

Výše zmíněné závěry poukazují na nezbytnost věnovat pozornost aktualizaci norem, 

dle kterých jsou hodnoceny neuropsychologické testy a to zejména u dětí.  

  

Při interpretaci jednotlivých fází Rey-Osterriethovy komplexní figury se jeví 

jako důležitá nejen znalost průměrné hodnoty výkonu u určité věkové kategorie, ale 

rovněž vzájemné vztahy mezi těmito fázemi. FFáázzee  kkooppiiee je přínosná z hlediska 

psychologického hodnocení vizuální percepce, vizukonstrukčních dovedností, 

vizuoprostorové analýzy, pozornosti a grafomotoriky. V rámci normativního souboru 

osmiletých dětí v této studii byla průměrná hodnota výkonu ve fázi kopie 24 bodů, 

přičemž maximální počet bodů v této fázi byl 28 z celkových 36ti bodů. Uvedené 

hodnoty jsou ve shodě s vývojově podmíněným výkonem v tomto typu testu. 

Kognitivní funkce, které determinují výkon, v tomto vývojovém období stále funkčně 

dozrávají. I přesto, že například pozornost na vizuální podněty je ve věku osmi let na 

relativně dobré úrovni oproti pozornosti na podněty auditivní, dosáhne úrovně 

dospělého až kolem jedenáctého roku (Vasta et al., 1995; Mirsky & Duncan, 2004  

in Vágnerová, Klégrová; 2008). Navíc dítě nemůže věnovat optimální míru pozornosti 

konstrukčnímu úkolu, neboť jeho grafomotorické dovednosti nejsou plně 

automatizovány a osmileté dítě pak část pozornostní kapacity věnuje právě 

koordinaci oko-ruka (Vágnerová, 2012). Rovněž vývoj vizuoprostorové analýzy není 

zcela dokončen. Obecně jsou děti ve věku osm let schopny adekvátně kopírovat 

základní geometrické tvary (Akshoomoffov & Stiles, 1995a), z čehož vycházel i Rey 
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při samotné konstrukci figury, kdy do ní zahrnul pouze ty obrazce, které jsou schopny 

obkreslit již předškolní děti (Knight, 2003c). Oblast vizuální percepce je v tomto 

vývojovém období dobře rozvinuta. Dítě je již schopno vnímat celek jako soubor částí, 

mezi kterými jsou vzájemné vztahy. (Vágnerová, 2012). I přesto, že zraková percepce 

je dobře rozvinuta, dítě je schopno obkreslit základní geometrické tvary a rozumí 

vztahu mezi částmi k celku, zůstává obkreslování takto složitého obrazce natolik 

komplexním úkolem, že v něm nemůže dítě podat výkon analogický výkonu 

dospělého. Interpretace fáze kopie za užití Osterriethova systému hodnocení, který 

vychází z posouzení přesnosti provedení a právnosti umístění, je pak těmito 

vývojovými charakteristikami zatížena a je obtížné diferencovat mezi jednotlivými 

schopnostmi, které se na provedení úkolu uplatňují. Studie, které se věnovaly 

posouzení dětského výkonu ve fázi kopie, shrnují, že schopnost obkreslování všech 

elementů figury je vývojově podmíněna. Teprve děti ve věku devíti let jsou schopny 

kopírovat všechny její prvky (Akshoomoff & Stiles, 1995a; Bernstein & Waber, 1996; 

Waber, 2003;). Jakým způsobem tedy izolovaně zhodnotit úroveň zmíněných oblastí? 

V rámci statické analýzy byla provedena analýza vztahů mezi systémem hodnocení 

Osterrietha (Košč, Novák, 1997) a skórem Přesnosti a Organizace z Vývojového 

systému hodnocení – DSS-ROCF (Bernstein & Waber, 1996). Navzdory signifikatní 

korelaci u skóru Organizace, který poskytuje informace o úrovni organizace vizuálně 

prezentovaného materiálu nelze neuvažovat nad možnými diferenciálně 

diagnostickými přínosy tohoto přístupu. Skór Organizace umožňuje rozlišit mezi 

organizačními dovednostmi a úrovní grafomotoriky. Vzájemná závislost mezi skórem 

Přesnosti, který hodnotí schopnost organizovat, sledovat a reprodukovat jednotlivé 

segmenty figury a výkonem hodnoceným dle u nás dostupného manuálu k testu je 

pouze středně silná. To znamená, že oba přístupy neposkytují shodné informace 

v této dílčí části. DSS – ROCF hodnotí izolovaně přesné provedení každého segmentu 

figury (celkem 64 segmentů), zatímco u nás dostupný přístup hodnotí 18 elementů. 

Vzhledem ke zjištěním údajům se jeví Vývojový přístup k hodnocení  

Rey-Osterriethovy figury jako přínosný z hlediska dílčího posouzení izolovaných 

kognitivních funkcí a přináší tak přesnější informace o vývojové úrovni dítěte ve fázi 

kopie. Vývojovou úroveň lze však posoudit i prostřednictvím u nás dostupného 

manuálu k testu, který poskytuje vodítka pro kvalitativní interpretaci této úrovně 
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z hlediska sedmi typů reprodukce a uvádí i příslušná věková období k těmto 

kategoriím. 

 

OOkkaammžžiittáá   rreepprroodduukkccee poskytuje přehled o množství informací, které byly 

nezáměrně kódovány v procesu obkreslování figury. Jedná se tedy psychologické 

zhodnocení vizuoprostorové pracovní paměti. Do procesu kódování mimo pracovní 

paměti vstupuje rovněž pozornost, která se projevuje jako schopnost pracovní paměť 

selektivně aktivizovat či tlumit (Vágnerová, Klégrová; 2008). Jak již bylo zmíněno, 

pozornost je ve věku osmi let zatížena například senzomotorickou koordinací. Navíc 

pracovní paměť není v tomto věku dostatečně rozvinuta (Vasta et al. 1995; Sieger, 

1998; Sieger et al., 2003 in Vágnerová, Klégrová; 2008; Crone et al., 2006  

in Vágnerová, 2012). Průměrná hodnota výkonu ve fázi okamžité reprodukce v rámci 

této normativní studie byla 12 bodů, tedy mezi fází kopie a okamžité reprodukce byla 

ztracena polovina informací. Na výkon ve fázi okamžité reprodukce má vliv 

konstrukční proces ve fázi kopie (Akshoomoff & Stiles, 1995b; Knight, 2003c), který 

v důsledku funkční nezralosti příslušných kognitivních oblastí neposkytuje vhodnou 

základnu pro efektivní vybavení zpaměti. Navíc děti mladší než devět let nejsou 

schopny vybavit všechny elementy komplexní figury (Akshoomoff & Stiles, 1995a; 

Waber & Holmes, 1985). Dle Waberové (2003) v devíti letech děti vybaví zpaměti 

75% figury, v normativním souboru této studie bylo ve fázi okamžité reprodukce 

vybaveno 61% figury za užití skóru Přesnosti ze systému hodnocení DSS – ROCF. 

Systém Osterrietha hodnocení procentuálních údajů o vybavitelnosti neumožňuje, 

neboť nelze izolovaně hodnotit úroveň paměti bez vztahu k správnosti umístění  

a přesnosti provedení. Korelační analýza vztahů mezi skóry Vývojového systému 

hodnocení a Osterriethova systému hodnocení ve fázi okamžité reprodukce odhalila 

vzájemný významný vztah. Tento vztah je nejvýraznější u skóru Přesnosti, což je 

zajímavé, neboť tento skór primárně odhaluje množství informací uchovaných 

v paměti izolovaně od grafomotorické úrovně a chyb v důsledku nesprávného 

umístění. Výše zmíněné zjištění tedy naznačují, že skór Přesnosti a výkon posuzovaný 

dle Osterriethova systému hodnotí podobné psychické funkce. Ke stejnému výsledku 

dospěla ve své diplomové práci i Krčová (2014), která srovnávala skóry DSS-ROCF 

s kvantitativními skóry Osterriethova systému u nadaných žáků.  
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Jak již bylo naznačeno, ztráta informací mezi fází kopie a okamžité reprodukce 

byla u osmiletých dětí 12 bodů. Vzájemný vztah mezi oběma fázemi je na hranici 

významnosti stejně jako u studie Meyerse & Meyerse (1995b in Knight, 2003c), kteří 

hodnotili vzájemnou závislost u dospělé populace. Stejný výsledek uvádí i Krčová 

(2014). To znamená, že zmíněné fáze testu měří odlišné psychické funkce. Ztracené 

informace mezi kopií a okamžitou reprodukcí jsou však považovány za normální 

(Bernstein & Waber, 1996). Ztrátu informací mezi kopií a okamžitou reprodukcí lze 

předpokládat v důsledku skutečnosti, že vyšetřovaná osoba není upozorněna ve fázi 

kopie, že figuru bude muset později vybavit z paměti. Interpretace výkonu nezáměrné 

paměti může být ovlivněna pozorností a motivací k zapamatování, neboť si 

vyšetřovaná osoba neuvědomuje hrozící paměťovou zkoušku. Dále pak interval 

expozice podnětového materiálu zvyšuje přesnost vybavení, tedy čím delší fáze kopie, 

tím přesnější vybavení (Tombaugh, Schmidt & Faulkner, 1992 in Tombaugh, 

Hubleyová, 2003). 

 

OOddddáá lleennáá   rreepprroodduukkccee poskytuje informace o úrovni paměti  

a metakognitivních strategiích (Bernstein & Waber, 1996). Rozvoj metakognitivních 

strategií je vývojově podmíněn (Sternberg, 2002), dalo by se tedy očekávat, že 

osmileté děti budou podávat ve fázi oddálené reprodukce slabší výkon. Výsledky této 

studie však ukázaly, že průměrná hodnota ve fázi oddálené reprodukce je 11,5 bodů. 

Úbytek mezi okamžitou a oddálenou reprodukcí je tedy 0,5 bodu a vzájemný vztah 

mezi těmito fázemi je významný. V podobně koncipované studii u dospělé populace 

(Meyers & Meyers, 1995b in Knight, 2003c) byly prokázány stejné významné 

korelace. Lze tedy usuzovat na stejný trend u dětí i dospělých. Lezaková (1995  

in Knight, 2003c) dokonce navrhuje, že v případě absence norem pro oddálenou 

reprodukci lze vycházet z norem pro reprodukci okamžitou. Vzájemné vztahy mezi 

skóry DSS – ROCF a výkonem hodnoceným dle Osterriethova systému ve fázi 

oddálené reprodukce jsou i v tomto případě významné. Jak se však dalo očekávat 

vzhledem k téměř ekvivalentnímu výkonu ve fází okamžité a oddálené reprodukce. 

 

Dále byl ověřován vztah výkonu v Rey-Osterriethově komplexní figuře  

s IInnddeexxeemm  kkoonncceennttrroovvaannoossttii z Wechlerova inteligenčního souboru pro děti (WISC 

III), který je sycen subtesty Opakování čísel a Počty. Bylo při tom vycházeno 
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z předpokladu, že tento Index postihuje úroveň exekutivních funkcí (Svoboda et al., 

2009), které jsou rovněž hodnotitelné prostřednictvím komplexní figury – pracovní 

paměť a pozornost. Z kvantitativní analýzy však vyplynulo, že mezi  

Rey-Osterriethovou komplexní figurou a Indexem koncentrovanosti neexistuje 

významný vztah. Na základě těchto závěrů lze konstatovat, že oba testy neposkytují 

informace o shodných kognitivních funkcích. Vysvětlením by mohla být skutečnost, že 

Rey-Osterriethova komplexní figura hodnocená dle Osterriethova přístupu poskytuje 

informace o více funkcích zároveň a nelze tedy izolovaně hodnotit pouze pracovní 

paměť a pozornost. Navíc subtest Opakování čísel i Počty hodnotí auditivní pracovní 

paměť, zatímco Rey-Osterriethova komplexní figura hodnotí vizuoprostorovou 

pracovní paměť. Jak uvádí Baddeley (1996; 2003 in Koukolík, 2002) pracovní paměť 

lze z neuropsychologického hlediska dělit na fonologickou smyčku, spaciální náčrtník 

a centrální řídící složku. Je tedy důležité si uvědomit, že exekutivní funkce jsou 

komplexním procesem, ne-li teoretickým konstruktem (Baddeley, 1998 in Kulišťák, 

2003) a jako takové je obtížné je postihnout jednou psychologickou metodou.  

 

Z výsledků srovnání Rey-Osterriethovy komplexní figury a TTaayylloorroovvyy  

kkoommpplleexxnn íí   ffiigguurryy vyplynulo, že zmíněné formy nejsou ekvivalentní ve fázi kopie, 

okamžité i oddálené reprodukce u osmiletých dětí. Toto zjištění doplňuje studie 

zaměřené na srovnání obou figur u dospělé populace. V předkládané práci byl 

hodnocen vizuokonstrukční proces ve fázi kopie a proces nezáměrné paměti ve fázi 

okamžité a oddálené reprodukce. Zatímco mezi oběma komplexními figurami ve fázi 

kopie je rozdíl 2 body, ve fázi okamžité reprodukce je tento rozdíl 9,5 bodu a ve fázi 

oddálené reprodukce 9 bodů. S opatrností by se dalo konstatovat, že obě figury 

poskytují shodné informace o vizuokonstrukčních dovednostech osmiletých dětí, 

stejně jak tomu bylo ve studiích věnovaným srovnání figur u dospělých (Delaney et 

al., 1992; Berry et al., 1991; Kuehn, Snow, 1992), ale nelze figuru Taylora považovat 

za adekvátní metodu pro retestové hodnocení nezáměrné vizuoprostorové paměti  

u dětí. Na prezentované výsledky mohly mít vliv dvě proměnné: a) skutečnost, že 

v retestové situaci dítě přepne z nezáměrného procesu paměti do procesu paměti 

záměrné, následně tedy není hodnocena pamět, ale proces učení (Tombaugh et al., 

1992 in Tombaugh & Hubley, 2003); b) interval mezi administrací obou testu v délce 

šesti měsíců je příliš dlouhý a na výkon v testu mají tedy vliv funkčně zralejší 
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kognitivní procesy. Ad a) Skutečnost, že v retestové situaci dítě očekává, že bude 

figuru znovu kreslit zpaměti, jistě ovlivňuje proces paměti a vybízí k závěru, že 

k lepšímu výkonu došlo právě v závislosti na procesu učení. Ovšem u dětí tohoto věku 

jsou nedostatečně rozvinuté metakognitivní strategie a děti si tedy neuvědomují, že 

pokud si mají určitý materiál zapamatovat, musí si jej opakovat (Appelová, 1972  

in Sternberg). Na základě tohoto tvrzení lze shrnout, že figura Taylora u takto starých 

dětí nenadhodnocuje, neboť jsou tyto děti ještě příliš malé na to, aby si vytvořily 

staregii k zapamatování figury. Ad b) Interval mezi administrací testů byl zvolen 

záměrně s cílem ověřit, zda normy pro hodnocení výkonu v testech komplexní figury 

v intervalu jednoho roku nejsou příliš široké. Tato hypotéza vznikla na základě norem 

Wechslerova inteligenčního souboru pro děti, kde jsou pro věk osm let normy děleny 

po třech měsících. Výsledky analýzy vlivu věku v měsících na výkon v obou 

komplexních figurách však odhalily, že věk jako proměnná determinující výkon 

v testu má vliv minimální. Toto tvrzení je v souladu se zjištěním, že 

neuropsychologický vývoj není lineární a tedy v čase konzistentní, ale systematický 

(Bernstein & Waber, 1996; Bernstein, 2003). Obě komplexní figury byly dále 

srovnávány ve vztahu k času potřebném na zhotovení kopie. Bylo prokázáno, že 

k provedení kopie Rey-Osterriethovy komplexní figury osmileté děti potřebují více 

času než u kopie figury Taylora. Tato zjištění jsou v souladu s výsledky studie na 

stejné téma u dospělých (Tombaugh et al., 1990 in in Tombaugh, Hubley; 2003). 

Závěrem lze tedy shrnout, že Taylorova komplexní figura administrována v retestové 

situaci nadhodnocuje výkony osmiletých dětí a není tedy vhodná k posouzení 

nezáměrného procesu paměti. S jistou opatrností však může být použita k hodnocení 

vizuokonstrukčních dovedností ve fázi kopie.  

 

 Analýza chyb přinesla poznatky o charakteristických chybách v kresbě 

osmiletých dětí. Z výsledků vyplynulo, že chybovost ve výkonu takto starých dětí je 

poměrně vysoká a lze ji pokládat za vývojově podmíněnou stejně, jak uvádí  

i Osterrieth (1945 in Košč, Novák, 1997). Zajímavým zjištěním je jistá vzestupná 

tendence četnosti všech typů chyb v průběhu jednotlivých fází testu, tedy ve fázi 

kopie osmileté děti chybují výrazněji méně než ve fázích reprodukce. Nejčastější 

chybou ve výkonu osmiletých dětí je chybné umístění prvků figury. Výsledky 

prezentovaného výzkumu tedy poskytují přehled charakteristických chyb, kterých  
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se osmileté dětí dopuští a mohou tak přispět k diferencilně diagnostické úvaze  

při hodnocení výkonu dítěte. Ke stejnému účelu může pak sloužit analýza prvků, 

které jsou pro děti nejsnadnější a nejobtížnější k reprodukci zpaměti.  

  

Závěrečná část diskuse získaných výsledků je věnována limitům studie, které 

vyplynuly v průběhu její realizace. Předkládané normy Rey-Osterriethovy komplexní 

figury pro věkovou kategorii osm let mohly být ovlivněny nedostatečnou šíří  

a variabilitou normativního souboru a vysokou mírou možného subjektivního 

zkreslení při vyhodnocování dětských kreseb. Manuál dostupný k testu (Košč, Novák, 

1997) poskytuje pouze omezené informace k bonifikaci jednotlivých elementů figury. 

V důsledku této skutečnosti mohlo být kritérium hodnocení volnější či naopak 

přísnější než kritérium hodnocení Košče. Další intervenující proměnnou pak může být 

výše IQ či úroveň školních dovedností u obou normativních souborů. I přes výše 

zmíněná omezení studie jsou předkládaná zjištění významná z hlediska důležitosti 

restandardizace testu Rey-Osterriethovy figury.  

 

Výsledky empirické části práce jsou přínosné v klinickém i výzkumném 

kontextu. Přináší nové orientační normy pro věkovou kategorii osm let doplněné  

o fázi oddálené reprodukce a poskytují informace o specifických projevech 

osmiletých dětí v tomto typu testu – vztah mezi jednotlivými fázemi testu, 

charakteristické chyby a popis prvků ve vztahu k reprodukci zpaměti. Dále přináší 

zjištění, že Index koncentrovanosti nehodnotí stejné kognitivní funkce jako  

Rey-Osterriethova komplexní figura a nemůže být tedy užíván k ověření získaných 

psychologicko-diagnostických závěrů. Z výzkumného hlediska pak poskytuje studie 

srovnání Rey-Osterriethovy a Taylorovy komplexní figury a odpovídá tak na otázku, 

zda jsou obě formy ekvivalentní u dětí. A konečně poukazuje na přínosy Vývojového 

systému hodnocení autorek Bernsteinové & Waberové (1996), který umožňuje 

diferencovat mezi dílčími funkcemi, které lze v testu hodnotit a poskytuje rámec pro 

posouzení výkonu dítěte s ohledem na vývojovou úroveň.  
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55  ZZÁÁVVĚĚRR    
 

Diplomová práce byla věnována tématu testu Rey-Osterriethovy komplexní 

figury u osmiletých dětí. V teoretické části bylo pojednáno o vývoji kognitivních 

funkcí v dětském věku s přihlédnutím k oblastem, které lze hodnotit pomocí zmíněné 

psychologické metody. Dále byla prezentována Rey-Osterriethova komplexní figura a 

možné přístupy k jejímu hodnocení. Za tímto účelem byl podrobně popsán Vývojový 

systém hodnocení (DSS – ROCF) autorek Bernsteinové a Waberové. Základní témata 

teoretické části práce byla vztažena k její empirické části prostřednictvím normativní 

studie u osmiletých dětí, na jejímž základě byly ověřovány další výzkumné otázky.  

 

 Ústředním cílem diplomové práce bylo postihnout Rey-Osterriethovu 

komplexní figuru v kontextu výzkumném i klinickém, poukázat na její specifické 

možnosti a charakteristiky ve vztahu ke kognitivnímu vývoji a zodpovědět otázky 

vzešlé z předchozích studií na podobné téma. Na základě výzkumného šetření 

vyplynulo, že je nezbytné aktualizovat normy takto koncipovaných psychologických 

metod. Předkládaná práce prezentuje nové orientační normy pro věkovou kategorii 

osm let doplněné o fázi oddálené reprodukce a rozšiřuje tak interpretační možnosti 

testu. Z výzkumného hlediska zodpovídá otázku srovnatelnosti Rey-Osterriethovy  

a Taylorovy komplexní figury v retestové situaci u dětí. Komparace obou forem testu 

odhalila, že obě figury mohou být s jistou obezřetností užívány jako ekvivalentní 

verze ve fázi kopie. Ve fázích reprodukce však osmileté děti podávaly významně vyšší 

výkon a v tomto směru je tedy Taylorova komplexní figura pro retestovou situaci 

nevhodná. V souvislosti s vyšetřením dílčích kognitivních funkcí, které lze pomocí 

Rey-Osterriethovy figury hodnotit bylo provedeno srovnání s Indexem 

koncentrovanosti v rámci Wechslerova inteligenčního souboru pro děti. Získané 

výsledky naznačují, že oba testy poskytují informace o jiných kognitivních funkcích  

 nelze je využívat k psychologickým diferenciálně diagnostickým účelům. Z klinického 

hlediska pak práce uchopuje problematiku vlivu vývoje na výkon v testu 

prostřednictvím srovnání Osterriethova přístupu k hodnocení, který je v české 

adaptaci dostupný v manuálu k testu a Vývojového systému hodnocení (DSS – ROCF). 

Prezentované výsledky naznačují, že Vývojový systém hodnocení poskytuje přesnější 
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informace o jednotlivých kognitivních funkcích a organizaci vizuálně prezentovaného 

materiálu.  

 

 Výsledky diplomové práce otevírají nové otázky ve vztahu k Rey-Osterriethově 

komplexní figuře a to zejména z hlediska jejího využití v dětské psychologické 

diagnostice. Navíc naznačují, že vývojová úroveň dítěte má zásadní vliv na výkon 

v testu a znalost jejích projevů významně zkvalitňuje psychologicko-diagnostickou 

úvahu a umožňuje stanovovat hypotézy o etiologii potíží dítěte, které je třeba ověřit 

dalšími psychologickými metodami. Z tohoto hlediska se jeví jako vhodný Vývojový 

systém hodnocení (DSS – ROCF), který však u nás není standardizován.  

 

 V dalších výzkumech věnovaných tématu Rey-Osterriethovy komplexní figury 

by bylo zajímavé ověřit Flynnův efekt v tomto typu testu i u dospělé populace. Dále 

pak zvýšit validitu této metody u dětí. Nabízí se dvě možnosti. První možností jsou 

validizační studie za užití Osterriethova systému hodnocení, který je u nás dostupný  

u různých klinických skupin dětí. Druhou a jistě efektivnější možností je 

standardizace Vývojového systému hodnocení na českou populaci. Tento systém 

poskytuje o validitě metody dostatečné informace. Navíc je aktuálně ústřední 

výzkumnou metodou u studií zaměřených na neurokognitivní vývoj dětí a lze tedy 

předpokládat, že informace o validitě metody budou přibývat. V neposlední řadě má 

zmíněný systém kvalitní psychometrické vlastnosti a dostatečně eliminuje míru 

subjektivního zkreslení při hodnocení testu.  

 

 Závěrem nezbývá než konstatovat, že Rey-Osterriethova komplexní figura je 

skutečně unikátní psychologickou metodou s velkým výzkumným a klinickým 

potenciálem. Nezbývá než doufat, že předkládaná studie bude inspirací pro další 

výzkumnou práci a snad i přínosem v praktické oblasti.  
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