
 

 

Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Katedra psychologie 

 

 

 

 

Diplomová práca 

Viera Vatrtová 

Vhodnosť využitia Testu štruktúry inteligencie IST pri 

diagnostikovaní dyslexie u študentov stredných škôl 

Suitability of Intelligence Structure Test IST for High School 

Students with Dyslexia 

 

 

Praha, 2017                                        Vedúci práce: PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 

 



 

 

Ďakujem mojej školiteľke  PhDr. Lenke Morávkovej Krejčovej, Ph.D. za jej podporu, cenné 

rady a neuveriteľne rýchle odpovede na maily. Ďakujem Pedagogicko-psychologickej poradni 

pre Prahu 10 a všetkým jej zamestnancom, ktorí do mňa vloţili dôveru, zamestnali ma a veľa 

ma naučili. Poďakovanie takisto patrí mojim rodičom, ktorí mi vţdy umoţnili byť tým, kým 

chcem a študentom s dyslektickými ťaţkosťami, bez ktorých by táto práca nemohla vzniknúť.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlasujem, že som diplomovú práci vypracovala samostatne, že som riadne citovala všetky 

použité pramene a literatúru a že práca nebola využitá v rámci iného vysokoškolského štúdia 

či k získaniu iného alebo rovnakého titulu.  

 

V Prahe dňa 14.4.2017 ……………………… 

 Viera Vatrtová 

  



 

 

Abstrakt: 

 

Diplomová práca sa zameriava na preskúmanie vyuţitia Testu struktury inteligence IST 2000 

R pri diagnostike študentov s dyslexiou študujúcich na stredných školách. Na overenie 

vhodnosti jeho vyuţitia pri hodnotení tejto skupiny populácie porovnáva celkové výsledky 56 

študentov s dyslexiou s výsledkami ich 56 rovesníkov navštevujúcich rovnaké stredné školy v 

Prahe 10 (Gymnázium Voděradská, Omská a Přípotoční, Střední průmyslová škola 

elektrotechnická V Úţlabině, Obchodní Akademie Heroldovy Sady). Následne výsledky  35 

študentov s dyslexiou porovnáva s ich výsledkami z iných, v minulosti administrovaných 

inteligenčných testov (Praţský dětský wechsler, Wechslerova inteligenční škála pro děti). 

Výsledky štúdie ukázali, ţe študenti s dyslexiou skórujú v teste IST 2000 R signifikantne 

niţšie ako ich rovesníci z intaktnej populácie a ich výsledné skóre je takisto signifikantne 

niţšie ako skóre v iných inteligenčných testoch. Test IST 2000 R preto nie je moţné hodnotiť 

ako vhodný pri diagnostike študentov s dyslexiou študujúcich na stredných školách.   

 

Kľúčové slová:  

dyslexia, vyššie vzdelanie, diagnostika, kognitívne schopnosti, Test struktury inteligence IST 

2000 R  



 

 

Abstract: 

 

Diploma thesis focuses on examination of the use of Intelligence Structure Test IST 2000 R in 

diagnostics of high school students with dyslexia. To verify the suitability of its use, the thesis 

compares overall results of 56 dyslexic students with results of their peers who attend the 

same high schools in Prague 10 (Gymnázium Voděradská, Omská a Přípotoční, Střední 

průmyslová škola elektrotechnická V Úţlabině, Obchodní Akademie Heroldovy Sady). 

Afterwards, the results of 35 students with dyslexia are compared with their results of 

different in the past administrated intelligence tests (Praţský dětský wechsler, Wechslerova 

inteligenční škála pro děti). The results of the study showed that students with dyslexia scored 

significantly lower than their peers from intact population in the IST 2000 R test and their 

final score is significantly lower than their own results from different intelligence tests. 

Therefore, it is not correct to evaluate the IST 2000 R test as suitable for assessment of high 

school students with dyslexia. 

 

Keywords:  

dyslexia, higher education, assessment, cognitive abilities, Intelligence Structure Test IST 

2000 R
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Zoznam použitých skratiek: 

 

BDA - Britská dyslektická asociácia  

KAIT - Kaufmanov inteligenčný test pre dospievajúcich a dospelých  

IDA - Medzinárodná dyslektická asociácia 

PPP 10 - Pegagogicko-psychologická poradňa pre Prahu 10  

PDW - Praţský dětský wechsler 

IST 2000 R - Test struktury inteligence IST 2000 R  

KAIT - Kaufmanov inteligenčný test pre dospievajúcich a dospelých  

WISC III - Wechslerova inteligenční škála pro děti 

WJ III - The Woodcock-Johnson III  

WJ III ACH - The Woodcock-Johnson III Tests of Achievement  

WJ III COG - The Woodcock-Johnson III Tests of Cognitive Abilities  

YAA-R - York Adult Assessment-Revised  
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Úvod 

 

Myšlienka písať prácu na túto tému vznikla, keď som získala svoju prvú psychologickú prácu 

v Pedagogicko-psychologickej poradni pre Prahu 10. Veľká časť mojej práce pozostávala zo 

zadávania diagnostickej batérie na vyšetrovanie špecifických porúch učenia u študentov 

stredných škôl. Súčasťou tejto batérie sú nielen testy vybrané z Testovej batérie špecifických 

porúch učenia u adolescentov a dospelých osôb (Cimlerová, Pokorová, Chalupová a kol, 

2008), ale takisto je zvykom pouţívať ako súčasť vyšetrenia Test Struktury inteligence IST 

2000 R. Táto skutočnosť ma na začiatku mojej práce prekvapila, pretoţe to odporovalo tomu, 

čo som sa o inteligenčných testoch v škole učila, a tak som mala ohľadom jeho vyuţívania 

mnoho otázok. Prečo práve tento test? Aký má jeho pouţitie význam? Aké uţitočné 

informácie nám k diagnostike študentov so špecifickými poruchami učenia, špeciálne 

dyslexie, môţe priniesť? A ak je pravda, ţe nám tento test vie povedať niečo o školskom 

výkone študenta na strednej škole a štruktúre jeho inteligencie, budú tieto informácie pravdivé 

aj u študentov s dyslektickými ťaţkosťami, keď je šanca, ţe test študentov s dyslexiou 

podceňuje? Tak postupne vznikol nápad na túto diplomovú prácu, ktorá sa zameriava na 

vhodnosť vyuţitia testu IST 2000 R pri diagnostike dyslexie u študentov stredných škôl, a 

to mi dalo moţnosť písať diplomovú prácu o ľuďoch, ktorých som v tom čase v práci 

kaţdodenne stretávala.  

Na začiatku študovania informácií k diplomovej práci som o tejto téme vedela len málo. 

Dyslexia pre mňa bola asi najviac poruchou, ktorá ľuďom sťaţuje schopnosť čítať, v dnešnej 

dobe plnej informácií z písaných zdrojov, takú dôleţitú (Pokorová, 2010). Postupne som sa 

z literatúry dozvedala o jej ďalších aspektoch, pri rozhovoroch so študentmi v poradni 

o preţívaní ich ťaţkostí a počas rozhovorov s rodičmi týchto študentov zase o tom, ako oni 

vnímajú ťaţkosti svojich detí a ako mnohí z nich preţívajú alebo kedysi preţívali svoje 

vlastné dyslektické problémy. Toto povaţujem za asi najväčší prínos tejto diplomovej práce 

pre mňa. Moţnosť naplno si uvedomiť, ako veľa aspektov môţe jedna diagnóza obsahovať, 

ako rôzne môţe byť jedincami vnímaná a ako často na ňu majú ľudia skreslený pohľad. A to 

nielen beţná populácia, ale aj odborníci, ktorí s ľuďmi s danou poruchou pracujú, a hlavne, 

ako veľmi som mala na začiatku práce v poradni zúţené vnímanie dyslexia ja sama.    

V teoretickej časti moja diplomová práca popisuje dyslexiu s dôrazom na jej celoţivotnú 

prítomnosť v ţivote jedinca. Od jej všeobecných definícií sa presúva špecificky 

k charakteristikám študentov navštevujúcich vyššie formy vzdelávania. V ďalšej kapitole 
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prezentuje testy, ktoré sa pri diagnostike dyslexie u tejto vekovej skupiny pouţívajú. Popisuje 

testové batérie vyuţívané v Českej republike, na Slovensku, ako aj batérie pouţívané aktuálne 

v zahraničí (Anglicku, Fínsku a Švédsku) so zámerom poukázať na rôznorodé prístupy k 

hodnoteniu študentov s dyslexiou, ktoré aktuálne v európskych podmienkach existujú. 

Následne sa diplomová práca zameriava na diskusiu, ktorá sa o vyuţiteľnosti hodnotenia 

celkového inteligenčného skóre jedinca v diagnostike dyslexie v odborných kruhoch 

dlhodobo vedie. Poslednú časť teoretickej časti práce tvorí stručný opis testovej batérie The 

Woodcock-Johnson III Tests of Achievement WJ III ACH. Zámerom tejto kapitoly je 

poukázať na test vyvinutý priamo na hodnotenie akademických schopností jedinca, ktorý 

zároveň spolu s testom The Woodcock-Johnson III Tests of Cognitive Abilities WJ III COG 

tvorí celkovú batériu The Woodcock-Johnson III WJ III na vyšetrovanie celkovej inteligencie 

jedinca. WJ III ACH dokáţe odhaliť existenciu špecifických porúch učenia a zároveň byť 

nápomocný pri diagnostike potrieb na stanovenie špecifickej podpory vyšetrovaného jedinca. 

Praktická časť diplomovej práce sa zameriava na popísanie mojej štúdie.   

Toto sú oblasti, ktorým sa táto diplomová práca na ďalších stránkach venuje. Jej primárny 

obsah sa sústreďuje na študentov navštevujúcich stredné školy alebo iný druh vyššieho 

vzdelávania, vekovo najbliţších študentom českých stredných škôl. Pre nedostatok takto 

špecifických informácií dostupných v odbornej literatúre v niektorých prípadoch popisuje aj 

výsledky z výskumu starších jedincov s dyslektickými ťaţkosťami. Pod výrazom dyslexia 

alebo dyslektické ťaţkosti je v práci chápaná iba táto časť špecifických porúch učenia. 

V prípade, ţe je v texte pouţitý výraz špecifické poruchy učenia, informácia sa vzťahuje na 

celú túto skupinu porúch. 
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Teoretická časť 

1. Dyslexia 

 

Prvá časť tejto diplomovej práce sa bude zaoberať dyslexiou, jej rôznymi definíciami, ktoré 

sú dnes najčastejšie pouţívané a charakteristikami tejto diagnózy v rôznych obdobiach ţivota 

jedinca. Ďalšia časť sa bude venovať neurobiologickej podstate dyslexie a posledná, najviac 

špecifická podkapitola tejto práce, sa bude sústreďovať na výskumy, ktoré sa týkajú najprv 

kognitívnych charakteristík študentov stredných škôl s dyslexiou a následne iných oblastí, 

v ktorých sú títo študenti špecifickí.  

  

 

1.1 Definícia a charakteristiky dyslexie 

 

Dyslexia je porucha, o ktorej je dnes všeobecne známe, ţe je „...u inak bežných jedincov, 

v mnohých prípadoch, zapríčinená primárne neurobiologicky podmienenými kognitívnymi 

deficitmi, ktoré môžu byť identifikované v živote pomerne skoro, a ktoré pretrvávajú vo veľkej 

miere do dospelosti“ (Vellutino, Fletcher, Snowling, Scanlon, 2004, p. 25). Úroveň ťaţkostí 

jednotlivcov s dyslexiou závisí nielen na týchto, k čítaniu sa vzťahujúcich kognitívnych 

schopnostiach, ktorými jedinec disponuje, ale aj na individuálnych skúsenostiach, ktoré 

získava v prostredí, v ktorom sa počas ţivota pohybuje, a ktoré mu umoţňujú vyuţiť 

kognitívne danosti na kompenzovanie slabostí (Vellutino, Fletcher, Snowling, Scanlon, 2004). 

Výskum, ktorý sa pôvodne zaoberal hlavne skúmaním detí s poruchami čítania, sa dnes 

výrazne sústredí aj na dospievajúcich a dospelých jedincov s dyslexiou a na to, aké ťaţkosti 

u nich pretrvávajú (napr. Shaywitz, Fletcher, Holahan, Schneider, Marchione, Stuebing et al. 

1999; Leinonen, Müller, Leppänen, Ahonen,  Lyytinen, 2001; Undheim, 2009; Bekebrede, 

Leij, Plakas, Share, Morfidi, 2010).    

Univerzálne platná definícia dyslexie dodnes nebola vyvinutá. Asi najširšie pouţívaná je v 

súčastnosti definícia Medzinárodnej dyslektickej asociácie IDA z roku 2002, v znení: 



12 

 

„Dyslexia je špecifická porucha učenia neurobiologického pôvodu. Je charakterizovaná 

ťažkosťami s presným a/alebo plynulým rozpoznávaním slov a slabými schopnosťami 

hláskovať a dekódovať. Tieto ťažkosti obvykle vznikajú z deficitu vo fonologickej zložke 

jazyka, ktorý je často neočakávaný v závislosti na ďalších kognitívnych schopnostiach a pri 

dodávaní efektívnych inštrukcií v rámci školskej výučby. Druhotné následky môžu zahrňovať 

problémy v porozumení čítaného a redukovať zážitky z čítania, čo môže sťažiť rast slovnej 

zásoby a ďalších znalostí“ (http://www.bdadyslexia.org.uk/dyslexic/definitions). 

Ďalšou z veľmi známych definícií je definícia Britskej dyslektickej asociácie BDA z roku 

2007:  

„Dyslexia je špecifická porucha učenia, ktorá ovplyvňuje hlavne rozvoj gramotnosti 

a k jazyku sa vzťahujúce schopnosti. Pravdepodobne je prítomná od narodenia a má vplyv na 

celý život. Je charakterizovaná ťažkosťami s fonologickým spracovávaním, rýchlym 

pomenovávaním, pracovnou pamäťou, rýchlosťou spracovávania informácií a automatickým 

vývinom schopností, ktoré nemusia zodpovedať ďalším kognitívnym charakteristikám 

jedinca“ (http://www.bdadyslexia.org.uk/dyslexic/definitions). 

Tieto dve definície sa v mnohom zhodujú, ale kým definícia Medzinárodnej dyslektickej 

asociácie špecifikuje len druhotné následky dyslexie, ktoré môţu mať vplyv na ďalší vývoj, 

definícia Britskej dyslektickej asociácie priamo poukazuje na celoţivotnú prítomnosť 

dyslexie, ktorá ovplyvňuje ďalší vývin jedinca.  

Mather a Schneider (2015) poskytujú iný prístup k definovaniu dyslexie. Neudávajú ucelenú 

definíciu, ale jednotlivé charakteristiky, ktoré väčšina aktuálnych definícií zahŕňa: 

a) Je to neurobiologická porucha, ktorá ovplyvňuje schopnosť zvukovo-symbolického 

súladu a plynulosti a automatickosť čítania, písania a hláskovania, 

b) Často je sprevádzaná špecifickými slabosťami v kognitívnych procesoch, ktoré 

predpovedajú zhoršený výkon v čítaní a hláskovaní, fonologickom uvedomovaní  

alebo rýchlosti spracovania informácií,  

c) Je prítomná počas celého ţivota, ale vhodná intervencia môţe zníţiť jej dopad,  

d) Objavuje sa na všetkých úrovniach inteligencie a ďalšie schopnosti jednotlivca sú 

často neporušené, dokonca môţu byť zlepšené, čo robí dyslexiu špecifickou poruchou. 

Kaţdá z vyššie spomenutých snáh o definíciu dyslexie obsahuje niektoré z jej charakteristík, 

neposkytuje však ich ucelený výpočet a kladie dôraz len na niektoré z nich. Ich podrobný 

zoznam je moţné nájsť v ďalšej literatúre. 
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Charakteristiky ľudí s dyslexiou sa môţu meniť od skorého detstva aţ po dospelosť. 

Predškolský vek je najčastejšie charakterizovaný oneskorenou alebo problematickou rečou, 

slabším rečovým vyjadrovaním a schopnosťou rýmovať a menším záujmom o písmená a 

ťaţkosťami s ich učením. Na začiatku školskej dochádzky je často problematické rozpoznanie 

jednotlivých zvukov písmen, slabšie uvedomovanie si foném, rozoznávanie jednotlivých slov 

a nechuť k hláskovaniu. Počas ďalších školských rokov sú typické problémy s pomalým 

čítaním, schopnosťou rozoznať nové slová a ťaţkosti s hláskovaním. Počas dospievania a 

dospelosti je pravdepodobne prítomná zníţená plynulosť čítania, pomalšie písanie a slabšia 

schopnosť organizácie a presadenia sa v práci (Elliot, Grigorenko, 2014). 

 

 

1.2 Neurobiologické charakteristiky dyslexie 

 

Všetkých jedincov s dyslexiou spája, ţe dyslexia je v prvom rade neurobiologická porucha, 

ktorá spôsobuje značné komplikácie v osvojovaní si základných schopností čítať a hláskovať 

(Mather, Wendling, 2012). Fonologické procesovanie je nezávisle na úrovni IQ 

u jednotlivcov s ťaţkosťami s čítaním problematické. Výskumy zistili, ţe pri čítaní u detí 

s dyslexiou dochádza k redukovaniu mozgovej aktivity v oblastiach parieto-temporálnych 

a okcipito-temporálnych, a to nezávisle na tom, či úroveň ich čítania bola alebo nebola 

označená ako ich IQ zodpovedajúca (Tanaka, Black, Hulme, Stanley, Kesler, Whitfield-

Gabrieli, Reiss et al., 2011). Toto však nie sú jediné oblasti mozgu, ktoré boli výskumom 

v posledných rokoch označené ako slabo alebo viac aktivované u ľudí s poruchami čítania. 

Ďalšími sú inferio-parientálne, superior-temporálne, stredné a interior-temporálne oblasti, 

oblasti fusiformu a takisto novo nájdené zmeny v ľavých frontálnych oblastiach, 

inferiofrontálnom gyruse, primárnej motorickej kôre a prednej insule (Richlan, Kronbichler, 

Wimmer, 2009). Takisto zaujímavým poznatkom z výskumu z posledných rokov je, ţe 

činnosť niektorých mozgových oblastí sa mení následkom intervencií, ktoré sú jedincom 

poskytované. Tento fakt by nám mohol dať moţnosť overiť si účinnosť jednotlivých terapií. 

Ako však autori tejto metaanalýzy Barquero, Davis a Cutting (2014) tvrdia, výsledky ich 

štúdie treba brať s ohľadom na to, ţe táto oblasť ešte nie je dostatočne preskúmaná, a tak do 

analýzy mohli zaradiť iba malé mnoţstvo štúdií. 
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1.3 Kognitívne špecifiká u dospievajúcich s dyslexiou 

 

Snahou presne určiť odlišnosti v kognitívnych procesoch u dospievajúcich a dospelých 

jedincov s dyslexiou sa zaoberalo viacero výskumov. Väčšina z nich bola robená v rámci 

anglicky hovoriacich krajín. Jeden z najcitovanejších v tejto oblasti je britský článok od 

autoriek Hatchet, Snowling a Griffiths (2002). Snaţili sa v ňom porovnať kognitívne 

schopnosti 23 študentov, ktorí mali diagnostikovanú dyslexiu a ich 50 rovesníkov bez tejto 

diagnózy a zároveň poskytnúť návod na diagnostiku dyslexie v období vyššieho vzdelávania. 

V tomto výskume pouţívali širokú škálu testov. Zahrnuté boli testy kognitívnych schopností 

(subtest slovník z Wechslerovej inteligenčnej škály pre dospelých a skrátená forma 

Ravenových pokročilých matíc pre dospelých), testy hodnotiace čítanie a schopnosti 

dekódovať na základe čítania nezmyselných textov, test zameraný na korektúru chýb 

a hláskovanie. Ďalej to boli testy rýchlosti spracovávania informácií, verbálnej krátkodobej 

pamäte, matematických schopností, fonologickej manipulácie a rýchleho pomenovávania, 

testy týkajúce sa sémantickej a fonematickej fluencie a plynulosti rýmovania, test rýchlosti 

písania a jeho precíznosti. Výsledkom výskumu bolo, ţe hoci študenti s dyslexiou vo 

všeobecnosti nevykazujú odlišné kognitívne schopnosti od svojich rovesníkov, nie sú schopní 

čítať a písať rovnako dobre ako oni. Kým kontrolná skupina skórovala v tomto výskume v 

oblasti jednej štandardnej odchýlky nad priemerom pre jednotlivcov v ich veku, skupina 

študentov s dyslexiou skórovala len na úrovni priemeru svojich rovesníkov. A teda, 

signifikantne niţšie, ako bolo očakávané na základe úrovne ich všeobecného IQ. 

V roku 2009 Swanson a Hsieh vydali metaanalýzu, v ktorej analyzovali 52 výskumov 

vydaných v angličtine, venujúcich sa skúmaniu kognitívnych schopností mladých dospelých 

jedincov s dyslektickými ťaţkosťami pochádzajúcich z USA, Veľkej Británie, Fínska, 

Francúzska, Kanady a Austrálie. Venovali sa rovnakej téme ako Hatcher, Snowling 

a Griffiths, ale prekvapivo do analýzy ich výskum nezahrnuli (Callens, Tomp, Brysbaert, 

2012). Konečný počet subjektov, zahrnutých do ich metaanalýzy bol 1793 pre jednotlivcov 

s dyslektickými ťaţkosťami a 1893 bez nich. Výsledky, v zhode s výskumom Hatcher a kol. 

ukázali, ţe najväčšie rozdiely medzi týmito skupinami je moţné nájsť v čítaní a fonologickom 

spracovávaní. Tu, spolu so schopnosťou rýchleho vyvolávania informácií z dlhodobej pamäti, 

verbálnej pamäti, aritmetickými schopnosťami, slovnou zásobou, hláskovaním, 

matematickými schopnosťami a písaním, sa ukázali najväčšie rozdiely v kognitívnych 

procesoch týchto dvoch skupín. V oblasti všeobecnej inteligencie, riešení problémov, 
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kognitívnom monitorovaní, percepčne-motorických schopnostiach, sluchovej a zrakovej 

percepcie, sociálnych alebo osobnostných charakteristík neboli nájdené ţiadne signifikantné 

rozdiely. Naopak vo vizuálne-priestorovej pamäti dosahovali jedinci s dyslexiou mierne 

lepšie výsledky (Swanson, Hsieh, 2009). 

V snahe popísať kognitívne profily študentov s dyslexiou vstupujúcich do ďalšieho 

vzdelávania aj mimo anglicky hovoriacich krajín na tieto dve štúdie nadviazali Callens, Tomp 

a Brysbaert (2012). Ich výskum prebiehal na skupine belgických študentov, navštevujúcich 

vyššie vzdelanie v Ghente, ktorých materinskou rečou bola holandčina. Skupina pozostávala 

zo 100 študentov, ktorí mali diagnostikovanú dyslexiu a 100 študentov z intaktnej populácie. 

Autori sa snaţili pouţiť štandardizované holandské verzie testov, ktoré boli pouţité 

v predchádzajúcibh výskumoch alebo podobné štandardizované testy. Ukázalo sa, ţe 

výsledky tohto výskumu sa takmer presne zhodujú s vyššie uvedenými výsledkami. Študenti 

s dyslexiou vykazovali horšie výsledky v testoch čítania, písania, aritmetiky a fonologického 

spracovávania. Okrem hláskovania mali vo všetkých týchto poloţkách horšie výsledky v 

rámci rýchlosti ako v správnosti. V oblasti všeobecnej inteligencie študenti s dyslektickými 

ťaţkosťami skórovali o čosi niţšie v úlohách Kaufmanovho inteligenčného testu pre 

dospievajúcich a dospelých - KAIT na hodnotenie kryštalizovanej inteligencie, ako fluidnej 

inteligencie, kde sa nijako neodlišovali od kontrolnej skupiny. 

Kognitívny profil študentov s dyslexiou je v holandčine a angličtine veľmi podobný, a to 

napriek rozdielom v reči a v systéme vzdelávania. Toto je podľa autorov štúdie významné 

zistenie, na základe ktorého konštatujú, ţe  ,,...tento profil je pravdepodobne aplikovateľný na 

všetky jazyky využívajúce abecedu“ (Callens, Tomps, Brysbaert, 2012, p. 9). 

 

 

1.4 Ďalšie charakteristiky dyslexie v období dospievania  

 

Odlišnosti v kognitívnych procesoch nie sú jediné, ktoré túto skupinu študentov 

charakterizujú. Celosvetovo prebehli mnohé štúdie, ktoré sa zameriavali na ďalšie oblasti, 

v ktorých by sa študenti s dyslexiou mohli odlišovať od ich rovesníkov.  
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Prvá oblasť výskumov sa týka celkového prístupu k čítaniu adolescentov s dyslexiou. 

Turnmer a Greaney (2010, p. 231) tvrdia, ţe: ,,Študenti s nedostatočnými schopnosťami 

slovnej identifikácie nielenže získavajú menej praxe v čítaní, ale skoro začnú byť 

konfrontovaní s materiálmi, ktoré sú pre nich príliš zložité, čo (nie prekvapivo) vyúsťuje vo 

vyhýbaní sa čítaniu“. Následkom toho prichádzajú o výhody, ktoré čítanie prináša v ďalších 

aspektoch vývoja. Či uţ je to rast slovnej zásoby, schopnosť rozumieť gramaticky zloţitejším 

vetám, vytvorenie si bohatšieho systému vedomostí alebo častejšej moţnosti praktikovania 

implicitných vzorcov zvukov jednotlivých hlások (Tunmer, Greaney, 2010). Toto všetko sa 

spätne prejavuje v úrovni čítania. Práve menšou slovnou zásobou, horšími dekódovacími 

schopnosťami a neschopnosťou rozoznania štruktúry príbehu, čo poskytuje významnú 

pomôcku pri pochopení textu, si Sáenz a Fuchs (2002) vysvetľujú oveľa výraznejšie 

zlyhávanie pri čítaní opisných textov ako textov tvorených príbehom u študentov s poruchami 

čítania. Takáto je však štruktúra väčšiny odborných textov tvoriacich výučbu na strednej a 

vysokej škole. Študenti sa s nimi beţne počas vyučovania stretávajú a často v nich zlyhávajú. 

Ďalšiu významnú oblasť pri skúmaní študentov s dyslexiou tvoria stratégie učenia. Práve tu sa 

ukazujú ďalšie významné rozdiely u tejto skupiny. V kanadskom výskume sa Kirby, Silvestri, 

Allingham, Parrila a La Fave (2008) zamerali na sebahodnotenie študentov vysokých škôl 

v tejto oblasti. Skúmali 102 študentov a prišli na to, ţe profil učenia študentov s ťaţkosťami 

v učení a tých, ktorí takéto ťaţkosti diagnostikované nemajú sa významne líši. Študenti bez 

dyslexie vykazovali signifikantne vyššie skóre v selektovaní hlavných myšlienok z textu a 

v stratégiách riešenia testových úloh. Naopak študenti s poruchami učenia vykazujú väčšiu 

schopnosť si učenie organizovať a takisto vyuţívať ponúknutú pomoc pri vzdelávaní.  

Nesignifikantne, ale predsa viac vyuţívaný sa u týchto študentov ukázal aj celkovo hlbší 

prístup k učeniu sa nových poznatkov. Ďalej sa podľa izraelského výskumu autoriek Heiman 

a Precel (2003) študenti odlišujú v tom, akým spôsobom preferujú vysvetľovanie učiva 

a s akou formou skúšok sú najviac spokojní. Kým študenti s poruchami učenia oceňujú 

verbálne vysvetľovanie, prípadne vizuálne znázornenie učiva a ústne skúšanie, ostatní 

študenti preferujú písomné skúšky a celkovo viac vyuţívajú písomné techniky. 190 študentov 

s ťaţkosťami v učení v tomto výskume o sebe vypovedalo, ţe majú počas skúšania často 

problémy s koncentráciou, ţe sa obávajú nedostatku času, ktorý im bude na skúšku 

poskytnutý, pociťujú vyšší stres, nervozitu, cítia sa častejšie frustrovaní, bezmocní alebo 

neistí priebehom skúšania. Subjektívne hodnotia, ţe majú celkovo väčší problém 

v humanitných a sociálnych vedách a v cudzích jazykoch ako študenti bez porúch učenia.  

Napriek tomu sa vo výskume ukázalo, ţe známky týchto dvoch skupín študentov  sa 
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signifikantne nelíšili, rovnako, ako sa nelíšilo ani mnoţstvo kurzov, ktoré študenti 

navštevovali. 

Ďalšou skúmanou oblasťou, ktorá je pre študentov s poruchami učenia špecifická je 

vyuţívanie kopingových stratégií pri vzdelávaní. Porovnanie 98 študentov s ťaţkosťami 

v učení so študentmi z intaktnej populácie v rozmedzí 12 aţ 16 rokov v austrálskej štúdii 

ukázalo, ţe kopingové stratégie študentov sa významne líšia. Všetci študenti so špecifickými 

poruchami učenia vykazovali neproduktívny kopingový štýl, ktorý zahŕňal predovšetkým 

ignorovanie problému a celkového nezvládania situácií. Čo sa týka produktívnych 

kopingových stratégií nebol nájdený signifikantný rozdiel, opäť sa však ukazovala tendencia 

u študentov s poruchami učenia k zníţenému vyuţívaniu produktívnych stratégií zameraných 

na tvrdú prácu na probléme a zameranie sa na pozitívne aspekty situácií. Autori výskumu 

konštatujú, ţe u týchto študentov s poruchami učenia sa často vo veľkej miere objavovali 

kopingové stratégie, ktoré na zvládanie situácií vyuţívali šport a ďalšie fyzické aktivity. 

Vysvetľujú to tým, ţe práve toto je oblasť, kde môţu adolescenti s poruchami učenia 

dosiahnuť úspech a kde ich ich ťaţkosti neobmedzujú. Takisto vysvetľujú, ţe neproduktívne 

stratégie, ako je napr. vyhýbanie sa problému, môţu študentom s ťaţkosťami v učení 

poskytovať určité benefity, a preto môţu byť pre nich v niektorých situáciách paradoxne 

pozitívne (Frirth, Greaves, Frydenberg, 2010). 

Výskumy v tejto oblasti sa sústreďujú na oveľa viac charakteristík tejto skupiny 

dospievajúcich. Sú to napríklad aj ich osobnostné alebo interpersonálne charakteristiky. V 

belgickom výskume sa autori snaţili zistiť, či sa to, ţe jedinci s dyslektickými ťaţkosťami v 

ţivote zaţívajú iné skúsenosti, ako ich vrstovníci, určitým spôsobom odráţa na usporiadaní 

ich osobnosti. Pri vzorke 100 študentov prvého ročníka vyššieho vzdelávania a 100 študentov 

v kontrolnej skupine sa ţiadne významné rozdiely pri pouţití dotazníka NEO-PI-R neukázali. 

Je teda pravdepodobné, ţe študenti s týmito ťaţkosťami vnímajú svoju osobnosť podobne ako 

ich beţní spoluţiaci (Tops, Verguts, Callens, Brysbaert, 2013), a to aj napriek pravdepodobne 

vyššej úzkostlivosti, týkajúcej sa nielen situácií vznikajúcich v akademickom prostredí, ale 

všeobecne v sociálnom prostredí. Zvýšená úzkostlivosť sa netýkala oblasti hodnotenia svojho 

vzhľadu, čo podľa autoriek tejto štúdie dokladá, ţe anxióznosť nie u týchto študentov zvýšená 

plošne (Carroll, Iles, 2006). 

Ako a či sú špecifické skupiny študentov s dyslexiou študovala fínska štúdia autorov Kiuru, 

Haverinen, Salmela-Aro, Nurmi, Savolainen a Holopainen z roku 2011. Vychádzali 

z predpokladu, ţe adolescenti z rovesníckych skupín, vytvorených počas dospievania, často 
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zdieľajú rovnaké názory na vzdelanie, akademický úspech a motiváciu učiť sa. Na základe 

toho ich zaujímalo, či aj študenti s poruchami čítania a hláskovania budú zdieľať takéto 

názory a nakoľko si budú v rámci svojich skupín vo svojich ťaţkostiach v učení podobní. 

Výskum skúmal 375 adolescentov s poruchami učenia prostredníctvom sociometrického 

hodnotenia vyuţitého na identifikáciu rovesníckych skupín v rámci tried študentov. Ukázal, 

ţe študenti vo veku 16 rokov sa naozaj v rámci svojich skupín významne podobajú 

v ťaţkostiach, ktoré majú s čítaním a v škole dosahujú podobné úspechy a získavajú podobné 

vzdelanie. Podobnosť je podľa tejto štúdie výraznejšia u chlapcov ako u dievčat. 
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2. Diagnostika dyslexie u študentov stredných škôl 

 

Druhá kapitola tejto diplomovej práce bude najprv pojednávať o diagnostike dyslexie, ktorá 

prebieha v Českej republike u študentov študujúcich na stredných školách. Následne bude 

ponúknutý pohľad na diagnostiku v zahraničí. Najprv bude opísaná diagnostika prebiehajúca 

na Slovensku, následne v ďalších krajinách, ktoré boli do tejto časti vyberané na základe toho, 

ako veľmi sa problematike venujú, výskumov, ktoré o nej publikujú, ale zároveň je výber 

ohraničený aj na základe informácií, ktoré poskytujú v angličtine. Preto je najvýraznejšie 

zastúpené Anglicko a nordické krajiny Fínsko a Švédsko.  

   

 

2.1 Diagnostika dyslexie v Českej republike 

 

Klasické učebnice psychologickej diagnostiky detí a dospievajúcich (napr. Poradenská 

psychologická diagnostika dětí a dospívajícich, 2008, Psychodiagnostika dětí a dospívajících, 

2009), ktoré je moţné v českej literatúre nájsť, sa takmer výlučne zaoberajú diagnostikou 

špecifických porúch učenia v detstve. Vágnerová (2009) upozorňuje na testovú batériu 

poľskej autorky B. Wszeborowskej-Lipiňskej určenej k vyšetrovaniu jedincov s dyslexiou, 

ktorí uţ absolvovali školskú dochádzku. Jej experimentálna verzia zahrňuje taktieţ skúšky, 

ktoré sú modifikované pre vyuţitie u adolescentov. Testová batéria sa skladá z: 1. skúšky 

tichého a hlasného čítania (do textu sú zaraďované nezmyselné slová), 2. skúšky písania 

podľa diktátu, 3. skúšky fonologického vedomia (sluchová pamäť a artikulácia, sluchová 

syntéza a analýza, dekódovanie a plynulosť reči), 4. dotazníku štýlu učenia. 

V roku 2008 vyšla po niekoľkoročnom procese štandardizácie Testová batéria špecifických 

porúch učenia u adolescentov a dospelých osôb autoriek Cimlerovej, Pokornej, Chalupovej 

a kol. V Českej Republike je to vôbec prvá diagnostická batéria zameriavajúca sa na túto 

skupinu klientov, ktorá umoţňuje ich adekvátne hodnotenie (Krejčová, 2010). Táto 

diagnostika je dnes všeobecne rozšírená v poradenských centrách práve pri hodnotení 

špecifických porúch učenia u adolescentov (Krejčová, 2013).   
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Autorky pri jej štandardizácii vychádzali z vyšetrení 1500 študentov stredných škôl z územia 

celej Českej republiky. Vo vzorke boli rovnomerne rozloţení študenti gymnázií, stredných 

odborných škôl, rovnako ako študenti 3-ročných odborných učilíšť. 

Celá batéria sa skladá z ôsmych modulov, pričom kaţdý z nich tvoria jeden aţ tri diagnostické 

nástroje, ktoré modul reprezentujú z rôznych hľadísk. Šesť testov bolo prebraných od iných 

autorov, kým ďalších dvanásť bolo inšpirovaných uţ existujúcimi testami alebo 

novovytvorených priamo pre účely diagnostiky špecifických porúch učenia. Autorky 

povaţujú za optimálne jednotlivé diagnostické testy zadávať samostatne, skupinové vyuţitie 

je však moţné pri deviatich z nich. Zloţenie tejto batérie tvorí:  

1. Testová batéria začína anamnestickým a screeningovým dotazníkom pre dospelých, 

2. Druhý odporučený modul obsahuje skúšku hlasného čítania (Krtek), čítania 

nezmyselného textu (Latyš) a skúšky tichého čítania (Děvečka), 

3. Časť tretia je zameraná na písanie. Tvorí ju diktát (Procházka lesem), pseudoslovný 

diktát viet a slov, 

4. V štvrtej časti sa hodnotí fonetické povedomie klienta testom fonologickej 

manipulácie a sluchovej analýzy a syntézy slov, 

5. Piaty modul zahŕňa skúšky zrakovej percepcie a koncentrácie. Zrakovej percepcii sa 

venuje test zrakového vnímania a koncentrácii test koncentrácie pozornosti, 

6. Šiesty modul skúma rečové funkcie klienta. Je moţné pouţiť test verbálnej fluencie, 

orientačnú skúšku jazykového citu a špecifický logopedický nález, 

7. V siedmej časti testová batéria skúma motorické funkcie testom obkresľovania 

a dynamickej praxe, 

8. Posledná ôsma časť skúma priestorové a pravo-ľavé vnímanie testom zrkadlového 

vnímania (Cimlerová, Pokorná, Chalupová a kol., 2008). 

Od roku 2015 v Českej republike taktieţ existuje DysTest, batéria na vyšetrovanie 

špecifických porúch učenia u študentov vysokých škôl a uchádzačov o vysokoškolské 

štúdium. Vznikla ako reakcia na dopyt po diagnostickom nástroji špecifických porúch učenia 

od pracovníkov venujúcich sa tejto skupine vysokoškolských študentov. Batériu môţu 

vyuţívať psychológovia, špeciálni pedagógovia, psycholingvisti a pedagogickí pracovníci.    

Štandardizácia prebehla na vzorke 575 študentov českých vysokých škôl, absolventov 

a študentov maturitných ročníkov, ktorí sa chystajú na vysokých školách študovať (Cimlerová 

et al., 2014).   
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DysTest nadväzuje na Testovú batériu špecifických porúch učenia u adolescentov a dospelých 

osôb (Cimlerová, Pokorná, Chalupová a kol., 2008). Tá sa však ukázala ako príliš jednoduchá 

pre študentov vysokých škôl, neposkytovala dostatok materiálov na hodnotenie čítania 

a písania a nezodpovedala špecifickým potrebám vysokoškolákov (Krejčová, 2013). 

Z pôvodnej batérie zostali niektoré testy zachované, niektoré sa inovovali a ďalšie pribudli 

alebo boli úplne vypustené. Všetky testy, ktoré batéria zahŕňa, s výnimkou screeningového 

dotazníka, sa administrujú individuálne a vyšetrenie trvá pribliţne 2-3 hodiny. Batériu tvoria 

nasledujúce časti: 

1. Anamnéza zisťovaná anamnestickým a screeningovým dotazníkom, 

2. Čitateľské schopnosti, kde sa batéria zameriava na čítanie nahlas, čítanie potichu 

a čítanie pseudoslov,  

3. Jazykové kompetencie sústreďujúce sa na fonologické schopnosti, písanie diktátu, 

morfologické schopnosti, lexikálna fluencia, syntaktická kompetencia, písanie resumé, 

4. Zraková percepcia, ktorá zahŕňa vnímanie známych a neznámych grafém,  

5. Sluchová percepcia obsahujúca vnímanie známych foném (sluchová analýza, syntéza 

a opakovanie slov odzadu) a neznámych foném,  

6. Pamäť zameriavajúca sa na testy pracovnej pamäti. 

Batéria je administrovaná pomocou testovej aplikácie, ktorá obsahuje zvukové nahrávky 

k jednotlivým cvičeniam (vnímanie známych a neznámych foném, pracovná pamäť, diktát 

a fonologická kompetencia), a tak zabezpečuje štandardné podmienky pri vyšetrovaní. 

Zároveň má priamo implementované normy slúţiace k automatickému vyhodnoteniu 

výsledkov a vytvorenie súhrnnej správy v podobe vygenerovaného textového dokumentu. 

Cieľom DysTestu nie je len stanoviť diagnózu, ale predovšetkým vyuţiť jej výsledky na 

stanovanie vhodných intervencií a postupov práce, ktoré môţu byť nápomocné pri zvládaní 

nárokov vysokej školy alebo profesie (Cimlerová et al., 2014).  
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2.2 Vyšetrovanie dyslexie v zahraničí 

 

 

2.2.1 Slovenská republika 

 

Na Slovensku existuje od roku 2014 batéria pre diagnostiku dyslexie u študentov základných 

škôl od ôsmej triedy aţ po ukončenie strednej školy s názvom ČI(s)TA. Jej autormi sú 

Ţovinec a Dufeková. Vznik batérie bol podnietený nedostatkom testových materiálov 

v oblasti diferenciálnej diagnostiky dyslexie v období vyššieho vzdelávania na Slovensku 

a zastaranosťou samotných testov ako aj ich noriem (Ţovinec, Gatial, 2012). Autori pri jej 

štandardizácii vychádzali z vyšetrení 1257 ţiakov a študentov zo 43 okresov Slovenska 

(Ţovinec, 2014). 

Výslednú podobu batérie tvoria: 

1. Subtest Fonematické uvažovanie, ktorý zahŕňa syntézu a prehadzovanie hlások, 

2. Subtest Porozumenie textu, tvorený šiestimi textami, ktoré študent číta potichu 

a následne odpovedá na otázky vzťahujúce sa k textu,  

3. Subtest Delenie slov, ktorý obsahuje text napísaný bez medzier, kde úlohou študenta je 

rozdeľovať čiarami jednotlivé slová (Ţovinec, Gatial, 2012), 

4. Dyslektický dotazník, 

5. Normy pre skúšku Latyš (pre starších ţiakov), 

6. Nové normy pre Test čítania s doplňovaním slov (Ţovinec, 2014). 

Ako doplnok k diagnostike prostredníctvom tejto batérie je podľa Ţovinca (2014) potrebné 

získať anamnézu študenta, zhodnotiť jeho písanie, štýly učenia, pamäť a pozornosť.  

 

 

2.2.2 Anglicko 

 

Zelinková a Čedík (2013) konštatujú, ţe podpora dospelých a dospievajúcich s dyslexiou má  

v Británii dlhodobú tradíciu. Vychádza z aktivít na vysokých školách, ktoré sa tu začali 

vyvíjať uţ v druhej polovici osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. To, ţe dyslexia je 
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téma, ktorá je v Anglicku v období vyššieho vzdelávania riešená, dokladajú ľahko dostupné 

online informácie pre študentov takmer na kaţdej univerzite. 

Dobrým príkladom je práve Oxford University, dlhodobo jedna z najlepšie hodnotených 

univerzít v Anglicku, ponúkajúca na internete svoj Dyslexia fact sheet. V ňom stručne zhŕňa 

základné informácie o dyslexii, ponúka typy na efektívnejšie študovanie pre dyslektikov, 

odporúča vhodné knihy na preštudovanie a internetové stránky, ale venuje sa aj podrobne 

tomu, aké vyšetrenie je potrebné, u akých odborníkov a kedy absolvovať (Dyslexia Fact 

Sheet, Oxford).  

Dve základné inštitúcie, ktoré s jedincami s dyslexiou vo Veľkej Británii pracujú sú Britská 

asociácia dyslexie a Inštitút dyslexie. Obe sa prezentujú na interaktívnych webových 

stránkach (http://www.bdadyslexia.org.uk a http://www.dyslexiaaction.org.uk)  kde poskytujú 

rozsiahle informácie ľuďom s dyslexiou, vo všetkých vekových kategóriách, ale aj rodičom, 

učiteľom, rovnako ako zamestnávateľom. Obe sa na svojich stránkach venujú aj podrobnému 

opisu procesu vyšetrenia dyslexie. Na stránke Britskej asociácie dyslexie 

(http://www.bdadyslexia.org.uk/dyslexic/getting-an-assessment-for-dyslexia) je prvým 

odporúčaným krokom k diagnostike dyslexie u dospievajúcich a dospelých vyplnenie 

sceeringového nástroja AdultCheckList, voľne dostupného na stránke. Ďalším krokom by 

mala byť plná diagnostika dyslexie profesionálom, ktorý je vo Veľkej Británii zvyčajne 

školský alebo pracovný psychológ, zriedkavo klinický psychológ. Takisto to môţe byť učiteľ, 

ktorý sa špecializuje na vyšetrovanie dyslexie a má na to vhodné doplnkové vzdelanie, ktoré 

zahŕňa postgraduálny diplom v oblasti špecifických porúch učenia a certifikát o praktikovaní 

diagnostiky. Celkové vyšetrenie dyslexie u dospelých trvá pribliţne tri hodiny a jeho 

výsledkom je podrobná písomná správa, ktorá obsahuje odporúčania pre podporu jedinca 

s dyslexiou. 

Študenti, ktorí sú rozhodnutí navštevovať collage, sa môţu nechať vyšetriť na Oddelení pre 

podporu učenia (Learning Support Department) na danej škole. Pri štúdiu na univerzite  

študenti musia mať diagnostickú správu, ktorá je vykonaná po dovŕšení 16 rokov (Getting an 

Assessment for Dyslexia, n.d.). 

Stránka Inštitútu dyslexie vo Veľkej Británii rozdeľuje vyšetrenie dyslexie do troch kategórií: 

1. Vyšetrenie hláskovania, čítania, písania a aritmetických schopností, 

http://www.bdadyslexia.org.uk/
http://www.dyslexiaaction.org.uk/
http://www.bdadyslexia.org.uk/dyslexic/getting-an-assessment-for-dyslexia
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2. Vyšetrenie kľúčových jazykových, pamäťových schopností a  schopnosti spracovávať 

informácie, ktoré sú rozpoznané ako spájajúce sa s dyslexiou a ďalšími špecifickými 

poruchami učenia, 

3. Všeobecnejšie jazykové schopnosti a kognitívne schopnosti, ako sú vizuálne riešenie 

problémov, slovná zásoba a verbálne hodnotenie (How does an assessmen work, n.d.). 

Autorky Hatchet, Snowling a Griffiths (2002) sa vo svojej štúdii na Univerzity of York snaţili 

navrhnúť krátku diagnostiku, ktoré by mala byť klinicky vyuţívaná na identifikovanie 

študentov s dyslexiou. Výsledkom tejto štúdie bolo, ţe študentov s dyslexiou je moţné 

identifikovať z relatívne malého mnoţstva testov zameraných na čítanie nezmyselných pasáţí, 

rýchlosť písania a verbálnu krátkodobú pamäť. Ďalšie testy, ktoré boli vyuţité v tomto 

výskume, mali tendenciu zvyšovať pravdepodobnosť falošných diagnóz u kontrolnej skupiny, 

ktorú tvorili študenti z tej istej univerzity bez dyslektických problémov. Avšak niektoré ďalšie 

testy, predovšetkým štandardizované testy hláskovania a precízneho písania môţu poskytnúť 

dôleţité kvalitatívne informácie pre plánovanie podporných stratégií. 

Na základe tohto výskumu autorky vytvorili York Adult Assessment Battery, batériu testov, 

ktorá sa zameriava na screening dyslexie u študentov vo vyššom vzdelávaní. Dnes uţ existuje 

revidovaná verzia York Adult Assessment-Revised YAA-R, ktorá vnikla pre veľký záujem 

o pôvodnú batériu voľne dostupnú na internete. Táto batéria je určená pre mladých dospelých, 

ktorí chcú pokračovať v štúdiu v ďalších formách vzdelávania. Cieľom je hodnotenie 

schopností študentov, ktorí potrebujú podporu pri štúdiu a výsledkom je profil učenia 

jednotlivého študenta. 

Batéria pozostáva z hodnotenia:  

1. Čítania obsahujúceho test čítania s porozumením, hodnotenie chybovosti a času 

čítania a rýchlosť čítania, 

2. Sumarizačných schopnosti zahŕňajúcich schopnosť sumarizovať text a písanie pod 

časovým tlakom,  

3. Hláskovania, ktoré je hodnotené na základe výpočtu mnoţstva chýb v jednotlivých 

slovách v písanom texte v predošlej úlohe, 

4. Fonologického spracovávania obsahujúceho testy na uvedomovanie si foném, ich 

vyhľadávanie a spracovávanie, 

5. Rýchlosti písania, kde je hodnotená rýchlosť ručného písania a písania na stroji 

(Warmington, Stothard, Snowling, 2012b). 



25 

 

YAA-R je administrovaná individuálne a jej vyplnenie trvá pribliţne 60 minút. Jej 

štandardizácia prebehla na 106 študentoch viacerých anglických univerzít bez histórie 

dyslektických ťaţkostí a 20 študentoch s dyslexiou. Ukázalo sa, ţe  batéria má dobrú 

diskriminačnú hodnotu, a tak je vhodnou pre hodnotenie a identifikáciu dyslexie u študentov 

na univerzite. Určená je predovšetkým pre pracovníkov, ktorí ju môţu vyuţiť na identifikáciu 

študentov, ktorí by mali podstúpiť ďalšie diagnostické hodnotenie dyslexie (Warmington, 

Stothard, Snowling, 2012a). 

 

 

2.2.2 Fínsko 

 

Fínsko ako krajina, ktorá kladie veľký dôraz na kvalitné vzdelávanie, v posledných rokoch 

venuje zvýšenú pozornosť diagnostike, podpore a výskumu špecifických porúch učenia u 

jedincov v dospelom veku (Lyytinen, Aro, Holopainen, 2003). Podľa Zelinkovej a Čedíka 

(2013) boli významnými počinmi, ktoré sa zaslúţili o väčšiu pozornosť téme dyslexie aj 

v dospelom veku akcia Právo na vzdelávanie všetkých (1997-1999), kedy bol vypracovaný 

pre fínsky parlament materiál o dyslexii, jej prejavoch a diskriminácii dospelých s dyslexiou. 

Ďalším bola akcia Autobus pre tých, ktorí čítajú inak (2001-2004), ktorý navštívil 448 miest 

vo Fínsku a o tejto problematike široko informoval a rovnako aj vytvorenie Centra pre tých, 

ktorí sa učia inak a linky dôvery pre dospelých s dyslexiou (2004-2008). Dnes je vo Fínsku 

špeciálne vzdelávanie poskytované osobám s poruchami učenia od predškolského veku aţ po 

obdobie profesionálnej prípravy. 

Podľa fínskej výskumnej inštitúcie Niilo Mäki, venujúcej sa multidisciplinárnemu výskumu 

a práci so špecifickými poruchami učenia, aţ pätina študentov na vyšších stredných školách 

vo Fínsku nedosahuje beţnú úroveň čítania (Pirttimaa, Takala, Ladonlahti, 2015). 

Diagnostiku dyslexie môţu vo Fínsku vykonávať viacerí odborníci s vhodným vzdelaním, 

ako sú lekári, psychológovia, logopédi, špeciálni pedagógovia (Laasonen, Leppämäki, Tani, 

Hokkanen, 2009).  

V roku 2000 sa snaţili Lehtola a Lehto pilotnou štúdiou navrhnúť diagnostiku dyslexie 

u študentov stredných škôl, ktorá mala viesť k vytvoreniu vhodnej batérie na diagnostikovanie 

dyslexie v dospelosti. 32 študentom, 15 s dyslektickými ťaţkosťami a 17 z intaktnej skupiny, 
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zadávali štyri skupiny úloh, a to čítanie textu a pseudovýrazov a úlohy zamerané na 

hláskovanie, písanie diktátu a pseudoslov. Ukázalo sa, ţe kontrolná skupina prekonala 

skupinu študentov s dyslexiou vo všetkých úlohách okrem písania diktátu, čo podľa autorov 

ukazovalo na to, ţe tieto úlohy by mohli byť úspešne pouţité na hodnotenie dospelých 

jedincov s dyslexiou.  

V súčastnosti existujú dve štandardizované metódy na hodnotenie dyslexie v dospelom veku. 

Fínsky Screening dyslexie (Lukemisen ja kirjoittamisen testisö, 2004), ktorý môţe byť 

skupinovo administrovaný a individuálne administrovaný Test na hodnotenie dyslexie 

v mladom a dospelom veku (Lukemis ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja 

aikuisille, 2006). Obe tieto batérie sa zameriavajú na hodnotenie fonologického 

spracovávania, čítania a hláskovania (Laasonen, Leppämäki, Hokkanen, 2009). 

Obsahom Screeningu dyslexie je: 

1. obsiahla skúška písania (kde je diktát diktovaný z CD), 

2. skúška čítania s porozumením, 

3. skúšky fonologického uvedomovania a jazykového citu (Krejčová, 2010). 

 

 

2.2.3 Švédsko 

 

Výskum dyslexie bol v posledných rokoch vo Švédsku veľmi progresívny (Ingensson, 2007). 

Rovnako progresívna bola aj snaha o aplikáciu poznatkov o dyslexii do praxe, v súčasnej 

dobe je vo Švédsku viacero inštitúcií, ktoré sa ľuďom s dyslexiou venujú, a to je Švédska 

dyslektická spoločnosť, Spoločnosť pre čítanie a písanie a Švédska rada pre výskum 

(Zelinková, Čedík, 2013).  

Široko pouţívanou švédskou testovou batériou na screening dyslexie pre populáciu 

dospievajúcich a dospelých je DUVAN. Je to testová batéria, ktorá je administrovaná 

skupinovo a je zaloţená na hypotéze fonologického deficitu. Vytvorená bola autormi 

Lundberg a Wolf v roku 2004. 

Test DUVAN pozostáva zo šiestich subtestov: 

1. Subtest A tvorený sebaposudzovacím dotazníkom, 
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2. Subtest B, kde je hodnotená fonologická pracovná pamäť, 

3. Subtest C Slovník,  

4. Subtest D zameriavajúci sa na reverznú manipuláciu, 

5. Subtest E venujúci sa fonologickému výberu, 

6. Subtest F tvorený ortografický výberom (Lingréd, Laine, 2007).  

Táto diagnostická batéria je dnes široko vyuţívaná a prebehli viaceré výskumné snahy o jej 

preklad a aplikovanie v ďalších nordických krajinách- vo Fínsku u bilingválnych fínsko-

švédskych študentov univerzít (Lingréd, Laine, 2007) a u nórskych študentov stredných škôl 

(Green,  Tønnessen, Tambs, Thoresen, Bjertness, 2009). 
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3. Vyšetrovanie inteligencie ako súčasť diagnostiky dyslexie 

 

O tom, ţe jedinci, ktorí zápasia s čítaním alebo matematikou by mali mať dostatočne veľkú 

inteligenčnú kapacitu naučiť sa čítať alebo počítať sa začalo hovoriť uţ v skorých 

šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Výsledkom bolo, ţe sa začali vyuţívať IQ testy, 

ako testy, ktoré určujú, či je jedinec dostatočne schopný učiť sa alebo nie. Na odlíšenie 

jedincov, ktorí majú závaţné mentálne problémy od tých, ktorí môţu byť klasifikovaní ako 

jedinci s poruchami učenia bolo zavedená hranica určujúca, ţe jedinci s poruchami učenia by 

mali zapadať prinajmenšom do priemerného pásma inteligencie (Siegel, 2011). Vyuţitie 

inteligenčných testov malo dva ďalšie hlavné významy. Po prvé, identifikáciu signifikantných 

rozdielov medzi nameranou schopnosťou jedinca a jeho akademickou výkonnosťou. Po 

druhé, odhalenie významných variácií vo výkone medzi kognitívnymi a akademickými 

schopnosťami u študenta, ktoré sa často uvádzali ako vzorec jeho silných a slabých stránok 

(Mather, Schneider, 2015). Čo sa týka priamo dyslexie, namerané hodnoty IQ sa často 

vyuţívali v delení jedincov s poruchami čítania na dve skupiny. Tých, ktorí napriek tomu, ţe 

dosahujú beţné IQ skóre majú problémy s čítaním, a tak sú nazývaní dyslektici. A slabších 

čitateľov (poor readers), ktorých problémy boli pripisované skôr všeobecnej kognitívnej 

slabosti, a ktorí, ako sa často verilo, by mali byť od prvej skupiny odlíšení (Elliot, 

Grigorenko, 2014). 

To, či je vyšetrenie celkového IQ v rámci diagnózy špecifických porúch učenia uţitočné, bolo 

v priebehu rokov viackrát diskutované.  V roku 1989 Siegel vydala článok, v ktorom tvrdí, ţe 

IQ je irelevantné pri definovaní porúch učenia. Tento svoj názor zaloţila na argumentoch: 

- IQ testy merajú inteligenciu, 

- Inteligencia a výkon sú nezávislé a prítomnosť špecifickej poruchy učenia nebude 

ovplyvňovať IQ, 

- IQ skóre predpovedá čítanie a deti s nízkym skóre by mali byť označované ako slabší 

čitatelia, 

- Deti s poruchou čítania s rôznymi úrovňami IQ majú rôzne kognitívne procesy 

a schopnosti prijímať informácie.  

Vďaka týmto predpokladom prichádza Siegel k záveru, ţe diagnostika inteligencie pri 

špecifických poruchách učenia nie je potrebná, a ţe ,,Peniaze a čas venovaný zadávaniu 

a analyzovaniu IQ testu a trénovaniu ľudí k ich využívaniu by mohol byť oveľa lepšie 
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využívaný na administrovanie špecifických testov, ktoré môžu dať lepší pohľad na aktuálne 

fungovanie dieťaťa“ (Siegel, 1989, p. 477). V závere svojej práce navrhuje riešenie úplne 

vylúčiť testovanie IQ z diagnostiky porúch učenia a tvrdí, ţe dyslexia je porucha, ktorá sa 

vyskytuje na všetkých úrovniach inteligencie (Siegel, 1989). 

Stanovich (2005) vo svojom článku takisto poukazuje na to, ţe dôraz kladený na existujúci 

nesúlad medzi IQ skóre a dyslexiou pri jej diagnostike je málo uţitočný. Vysvetľuje to na 

základe nasledujúcich faktov, pričom ţiadny z nich podľa neho nekoreluje s inteligenciou: 

- Primárna súčasť čítania, ktorá je problematická pre deti s dyslexiou sú problémy 

s rozoznávaním slov, 

- Primárny proces, ktorý stojí za ťaţkosťami s rozoznávaním slov u jedincov 

s dyslexiou je problém vo fonologickom kódovaní zapríčinený čiastočne oslabenými 

rečovými schopnosťami, 

- Problém s fonologickým spracovávaním, ako aj problém rozoznávať slová môţe byť 

z veľkej časti napravený prostredníctvom intenzívnej intervencie. 

Napriek článkom, výskumom a metaanalýzam, ktoré dnes dôleţitosť diskrepantnej teórie 

medzi intelektovými schopnosťami a schopnosťou čítať, ako základnou charakteristikou 

dyslexie popierajú, stále pretrváva názor, ţe istá úroveň intelektových schopností je na 

diagnostikovanie dyslexie potrebná.  (Elliott, Resing, 2015). Elliott a Grigorenko (2014) 

hľadali, prečo to tak je a prišli k nasledovným moţným dôvodom: 

1. Diskrepantný model bol dôleţitý po taký dlhý čas, ţe sa stal súčasťou kaţdodenného 

chápania dyslexie, ktoré je ťaţké prelomiť, 

2. Niektorí vedci argumentujú, ţe dyslexia by mala byť hodnotená ako neočakávaná pri 

fungovaní jedinca v iných základných  oblastiach. Takýto súd je potom prirodzene 

spojený s teóriu diskrepancie, 

3. Do výskumov porúch učenia sú často vybraní iba tí jedinci, ktorých IQ skóre sa 

nachádza v pásme priemeru alebo nad priemerom, 

4. Niektorí vedci tvrdia, ţe napriek nedostatkom, ktoré takýto výber participantov do 

výskumných štúdií zahŕňa, stále je lepší, ako ostatné alternatívy,  

5. V mnohých krajinách sú skóre z IQ testov stále kľúčové pri rozhodovaní o pridelení 

špeciálnej podpory vo vzdelávaní, 

6. Existuje relatívne silná asociácia medzi úrovňou IQ a schopnosťou porozumieť 

čítanému textu, 
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7. Iba vhodne kvalifikovaní profesionáli sú oprávnení vyuţívať IQ testy, ktoré sa počas 

rokov stali akýmsi ikonickým obrazom psychologickej praxe. Pre mnohých tak 

zachovanie ich pouţívania zároveň znamená uchovanie si svojho profesionálneho 

statusu a vplyvu,     

8. Zároveň je pre mnohých ľudí s ťaţkosťami v čítaní dôleţité, aby ubezpečili seba aj 

ostatných, ţe ich ťaţkosti v čítaní nie sú spôsobené nízkou inteligenciou. A preto pre 

nich môţe byť diagnostická nálepka, ktorá nielen jasne oddeľuje inteligenciu a čítanie, 

ale často takisto sugestívne poukazuje na vyšší stupeň intelektuálneho fungovania 

vysoko atraktívna. 

Elliot a Resing (2015) k vyššie uvedeným dôvodom dodávajú ďalší bod: 

 Hodnotenie dyslexie je často vykonávané odborníkmi, ktorí majú skúsenosti skôr 

s vyuţívaním IQ testov v rámci vyšetrovania ako v prístupoch, v ktorých ide 

o mapovanie ťaţkostí v čítaní. A je teda pre nich zloţité sa posunúť od vyšetrovania 

celkového IQ ku kognitívnemu profilovaniu, kam sa v posledných rokoch dôraz pri 

vyšetrovaní dyslexie v akademických kruhoch presunul. 

Mather a Schnieder (2015) k vyuţívaniu inteligenčných testov v rámci diagnózy dyslexie 

pristupujú s podobným názorom, ako vyššie uvedení autori. Pre nich úloha IQ testov nielen 

teraz, ale aj v budúcnosti, spočíva vo „...zvýšení nášho pochopenia ako rôzne kognitívne 

procesy predikujú a prispievajú k špecifickej poruche čítania, a tak študenti môžu dostať 

včasné a individualizované intervencie“ (Mather, Snowling, 2015, p. 429). 
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4. Test Woodcock-Johnson III, test výkonu  

 

Test Woodcock-Johnson III Tests of Achievement WJ III ACH je súčasťou The Woodcock-

Johnson III WJ III, ktorý okrem neho obsahuje ešte Test of Cognitive Abilities WJ III COG. 

Spojenie týchto dvoch testov pod jeden názov bolo účelové, pretoţe fungujú spoločne. Ich 

normy boli vytvorené na základe vyuţitia rovnakej vzorky, ktorá v USA obsahovala 8818 

jedincov vo veku od 2 aţ po 90 rokov. Pre tieto vekové kategórie je test aj určený. Na základe 

vytvárania noriem, zaloţených na jednej vzorke, je komplexne zadaný test schopný poskytnúť 

informácie o diskrepanciách vo výkone jedinca, ktoré následne poskytujú dôleţité informácie 

pre hodnotenie špecifických porúch. Test Woodcock-Johnson III môţe poukazovať na dva 

druhy diskrepancií:  

1. Prvými sú diskrepancie medzi jednotlivými schopnosťami jedinca, ktoré poskytujú tri 

diskrepančné postupy: intra-individuálne, intra-kognitívne a intra-výkonové. Práve 

intra-individuálne sú pre diagnostiku a plánovanie intervencií u jedincov so 

špecifickými poruchami učenia najdôleţitejšie. Examinátorovi umoţňujú analyzovať 

kognitívne a výkonové výsledné skóre vyšetrovaného (medzi WJ III COG a WJ II 

ACH) a odhaliť tak jeho špecifické kognitívne a výkonové silné a slabé stránky. 

Zároveň definovať ako sa tieto vlastnosti spolu podieľajú na ťaţkostiach, ktoré daný 

jedinec v učení má.  

2. Druhými sú diskrepancie, týkajúce sa rozdielov medzi schopnosťami jednotlivca 

a jeho výkonom. Tu ide o diskrepanciu medzi intelektovými schopnosťami 

a výkonom, predpovedaným výkonom a aktuálnym výkonom a verbálnymi rečovými 

schopnosťami jedinca a výkonom (Mather, Schrank, 2001).  

Vďaka týmto testovým schopnostiam WJ III COG a WJ II ACH spolu poskytujú reliabilný 

a validný systém na hodnotenie všeobecnej intelektovej schopnosti (g), špecifických 

kognitívnych a školských schopností, hovorenej reči a výkonu (Abu-Hamour, Al Hmouz, 

Mattar, Muhaidat, 2012). 

Samostatný  WJ III Tests of Achievement je rozdelený na štandardnú (12 testov) a rozšírenú 

verziu (ďalších 10 testov), ktoré obsahujú formy A a B. Čas zadávania môţe variovať, 

uvádzaný je čas pribliţne 5 minút na jeden test. Testy štandardnej a rozšírenej verzie sú 

zosumarizované v tabuľke 1 podľa Schrank, McGrew a Woodcock (2001): 
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 Štandardná testová batéria Rozšírená testová batéria 

Čítanie - Písanie Test1: identifikácia písmena - slova  

(dekódovanie čítaním) 

Test 2: plynulosť čítania  

(rýchlosť čítania) 

Test 9: porozumenie textu 

(čítanie s porozumením, porozumenie písanej reči) 

Test 7: hláskovanie 

(schopnosť hláskovať) 

Test 8: plynulosť písania 

(rýchlosť písania) 

Test 11: príklady písania 

(schopnosť písať) 

Test 13: slovné dekódovanie 

(kódovanie prostredníctvom čítania, fonetické dekódovanie: 

analýza a syntéza) 

Test 17: čítanie slov 

(porozumenie písanej reči, lexikálne znalosti) 

Test 16: upravovanie 

(vývin reči, pouţívanie angličtiny) 

Test 22: interpunkcia a písanie veľkých písmen 

(pouţívanie angličtiny) 

Matematika Test 5: počítanie 

(výkon v matematike) 

Test 6: matematická fluencia 

(výkon v matematike, matematická zručnosť)  

Test 10: aplikované problémy 

(kvalitatívne odôvodňovanie) 

Test 18: kvantitatívne koncepty 

(matematické znalosti, kvantitatívne zdôvodňovanie)  

 

Chápanie - 

vedomosti 

Test 3: prerozprávanie príbehu  

(vývin reči, schopnosť počúvať) 

Test 4: porozumenie inštrukciám  

(schopnosť počúvať, vývin reči) 

Test 14: obrázkový slovník 

(vývin reči, lexikálne znalosti) 

Test 15: porozumenie hovorenému slovu 

(schopnosť počúvať) 

Test 19: akademické znalosti 

(všeobecné informácie, vedecké informácie, kultúrne informácie, 

geografický prehľad) 

Sluchové 

spracovávanie 
 Test 13: slovné dekódovanie 

(dekódovanie prostredníctvom čítania, fonetické dekódovanie: 

analýza a syntéza) 

Test 20: hláskovanie zvukov 

(schopnosť hláskovať, fonologické kódovanie: analýza) 

Test 21: uvedomovanie si zvuku 

(fonetické kódovanie: analýza, syntéza) 

Vybavovanie 

z dlhodobej pamäti 

Test 12: oneskorené vybavenie si príbehu 

(zmysluplná pamäť) 

 

      Tabuľka 1- testy štandardnej a rozšírenej verzie testu WJ III ACH 
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Praktická časť 

1. Východiská a ciele výskumu 

 

Východisko tohto výskumu sa odvíja z beţnej diagnostickej praxe v Pedagogicko-

psychologickej poradni pre Prahu 10. Test struktury inteligence IST 2000 R je súčasťou 

batérie na diagnostiku špecifických porúch učenia uţ viacero rokov. Odborníci, pracujúci 

v tomto zariadení, povaţujú tento test za vhodný pri diagnostike dyslexie a jeho pouţívanie 

odôvodňujú viacerými výhodami. IST 2000 R je stavaný ako test vyuţívaný v rámci 

skupinového vyšetrenia. Jeho vyuţitie nie je časovo také náročné pre pracovníkov centra, ako 

by bolo vyšetrovanie všetkých stredoškolákov prostredníctvom iného individuálne 

administrovaného testu. Je ho moţné vyuţiť v rámci skupinového zadávania ďalších beţne 

vyuţívaných testov na hodnotenie špecifických porúch učenia. Na rozdiel od iných testov je 

schopný vypovedať aj o výkonovej dispozícii študenta, čo môţe byť dôleţitou informáciou 

pre ďalšie zvládanie nárokov výučby u študenta strednej školy. Takisto je vhodný na 

hodnotenie celkovej štruktúry inteligencie a rovnako aj na posúdenie jej štruktúry podľa 

rozloţenia výkonov v jednotlivých subtestoch. Toto vidí ako výhodu tohto testu aj Matějček 

(1995). O Amthauerovom teste štruktúry inteligencie, z ktorého test IST 2000 R priamo 

vychádza píše, ţe by mohol byť pri vyšetrení inteligencie u starších školských detí 

s podozrením na dyslexiu vhodným nástrojom. Zároveň jeho vyuţitie odmieta na základe 

toho, ţe tento test je zaloţený na písanej forme a táto skutočnosť vyţaduje aspoň beţnú 

úroveň čítania od vyšetrovaného jednotlivca. 

Ďalšími východiskami pre tento výskum boli poznatky získané zo štúdia literatúry. V 

teoretickej časti boli popísané viaceré výskumy, ktoré vyuţívali inteligenčné testy ako súčasť 

skúmania kognitívnych profilov jednotlivcov s dyslexiou (Laasonen, Leppämäki, Tani, 

Hokkanen, 2009, Callens, Tomp, Brysbaert, 2012). Výskumy ukazujú, ţe celkové IQ skóre 

ako samostatný fakt má malý diagnostický alebo klinický význam a o jeho vyuţívaní pri 

diagnostike špecifických porúch učenia sa dlhodobo vedú diskusie. Kým v minulosti bolo 

úlohou IQ testov ohodnotiť, či je študent schopný zvládať nároky školy, dnes sú skôr 

povaţované za nástroj, prostredníctvom ktorého je moţné špecificky zhodnotiť jedincove 

silné a slabé stránky a následne navrhnúť vhodné intervencie. Je teda otázne, či je IST 2000 R 
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schopný zastať takúto funkciu a poskytnúť uţitočné informácie pri diagnostike dyslexie u 

študenta na strednej škole. 

Cieľom tohto výskumu je overiť nakoľko môţe byť vyuţitie Testu struktury inteligence IST 

2000 R v diagnostike jedincov s dyslexiou vhodné. Prvotným zámerom je zistiť, či v tomto 

teste študenti s diagnostikovanou dyslexiou dosahujú v priemere rovnaké výsledky ako ich 

spoluţiaci z intaktnej kontrolnej skupiny navštevujúci rovnaké stredné školy. Zároveň je 

zámerom porovnať ako sa ich výsledky  líšia od výsledkov, ktoré dosiahli počas predošlej 

diagnostiky dyslexie v detstve testom, ktorý bol individuálne administrovaný. Na základe 

týchto výsledkov, je mojim ďalším zámerom zamyslieť sa, či vyuţívanie IST 2000 R pri 

diagnostike študentov stredných škôl s dyslexiou v poradenskom zariadení, stojí za výhody, 

ktoré pracovníkom vyuţitie tohto testu ponúka. A to hlavne s ohľadom na to, ţe títo študenti 

sú citliví na úroveň svojej inteligencie a často musia dokazovať svoje schopnosti (Hatchet, 

Snowling, Griffiths, 2002).  
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2. Formulácia výskumných predpokladov 

 

Na základe štúdia literatúry, výskumov a po konzultáciách s odborníkmi som pre výskum 

stanovila nasledovné výskumné predpoklady. K nich som potom špecifikovala hypotézy, 

slúţiace na ich overenie.  

1. Študenti stredných škôl s diagnostikovanou dyslexiou budú dosahovať v Teste 

struktury inteligence IST 2000 R  niţšie celkové výsledky, ako ich rovesníci 

z intaktnej populácie študujúci na rovnakých stredných školách. 

 

 H0: Priemerné výsledné skóre v Teste struktury inteligence IST 2000 R je 

zhodné pre skupinu študentov s dyslexiou a intaktnú skupinu študentov. 

 H1: Priemerné výsledné skóre v Teste struktury inteligence IST 2000 R je 

u študentov s dyslexiou nižšie ako u študentov z intaktnej skupiny. 

 

2. Študenti stredných škôl s diagnostikovanou dyslexiou budú dosahovať v Teste 

struktury inteligence IST 2000 R niţšie celkové výsledky ako v predošlom 

individuálne administrovanom teste inteligencie. A teda, ţe test IST 2000 R študentov 

stredných škôl s dyslexiou podceňuje. 

 

 H0: Priemerné výsledné skóre v Teste struktury inteligence IST 2000 R 

u študentov s dyslexiou je zhodné s celkovým priemerným výsledným skóre 

z iných v minulosti administrovaných testov inteligencie. 

 H1: Priemerné výsledné skóre v Teste struktury inteligence IST 2000 R je 

u študentov s dyslexiou nižšie ako priemerné výsledné skóre z iných v 

minulosti administrovaných testov inteligencie. 
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3. Metodológia výskumu 

 

3.1 Použité metódy 

 

V tomto výskume som pracovala predovšetkým s Testom struktury inteligence IST 2000 R. 

Jeho pôvodným autorom je R. Amthauer a od svojho prvého vydania v roku 1953 prešiel 

mnohými úpravami. O jeho zásadné prepracovanie sa pričinili B. Brocke, D. Liepmann a A. 

Beauducel a v roku 2000 uverejnili test IST 2000. Krátko potom ho na základe prvých 

ohlasov z praxe upravili na IST 2000 R. Test do češtiny preloţila A. Plháková v roku 2005. 

Štandardizácia prebehla v Českej republike u 746 osôb vo veku od 13 do 58 rokov. Normy 

boli vytvorené na základe tohto súboru pre adolescentov od 14 rokov aţ po dospelú 

populáciu. Test je predovšetkým zameraný na cieľovú skupinu vo vekovom pásme od 15 do 

18 rokov, kde je súbor rozdelený na typ školy (dve kategórie: učilištia a ostatné školy 

a gymnáziá). Jeho hlavným cieľom je zhodnotenie celkovej úrovne poznávacích schopností, 

ktorá sa tradične označuje termínom inteligencia.  

Vo výskumnej vzorke tejto diplomovej práce bola študentom administrovaná skrátená forma 

základného modulu, ktorá obsahuje iba 9 základných subtestov bez pamäťových úloh. 

Skrátenú formu je podľa príručky moţné pouţívať cielene k diagnostickým účelom. Celkové 

výsledné skóre skrátenej verzie ,,...vyjadruje schopnosť formálne-logického myslenia 

a usudzovania, ktorého súčasťou je induktívne aj deduktívne myslenie" (Plháková, 2005, 

p.74). Sú v ňom rovnomerne zastúpené verbálne, numerické aj figurálne zloţky, takţe 

schopnosť myslieť sa zisťuje nezávisle na špecifických vlastnostiach testového materiálu. 

Pouţívanie tejto základnej verzie je beţnou praxou v poradenskom zariadení, kde bol výskum 

uskutočnený. Túto skrátenú verziu tvorí 9 skupín úloh rozdelených do troch subjektových 

škál (verbálna, numerická a figurálna inteligencia).  V kaţdej z troch škál sa nachádzajú tri 

subtesty, tvorené skupinami úloh. Jednotlivé subtesty zahŕňajú nasledovné skupiny úloh: 

1. verbálna inteligencia pozostáva z testov:  doplňování vět, analogie a zobecňování. Jej 

výsledné skóre zisťuje schopnosť „...zaobchádzať pri usudzovaní s rečovým 

materiálom. Svoju úlohu tu hrá stupeň osvojenia jazyka (slovná zásoba) ako aj 

schopnosť nachádzať vzťahy medzi pojmami" (Plháková, 2005, p. 74). 
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2. numerická inteligencia je tvorená testami: početní úlohy, číselné řady a početní 

znaménka. Meria „...schopnosti počítať a schopnosť nachádzať medzi číslami logické 

vzťahy" (Plháková, 2005, p. 74). 

3. figurálna inteligencia obsahuje testy: výběr obrazců, úlohy s kostkami, úlohy 

s maticemi. Zisťuje „...schopnosť zaobchádzať s tvarovo-obrazovým materiálom 

vrátane manipulácie s dvojrozmernými aj trojrozmernými obrazcami. Okrem 

schopnosti zachytiť plošné aj priestorové proporcie meria daná škála tiež schopnosť 

nachádzať medzi obrazcami logické súvislosti" (Plháková, 2005, p. 74). 

 

Ďalšími testami, ktoré v tomto výskume priamo administrované neboli, ale ich výsledky som 

s výsledkom v teste IST 2000 R porovnávala, sú testy Wechslerova inteligenční škála pro děti 

– WISC III a Praţský dětský wechsler – PDW. Výsledky z týchto dvoch testov som našla 

v spisoch študentov, vybraných do výskumnej vzorky. 

 

Pražský dětský wechsler – PDW  

Praţský dětský wechsler PDW bol vytvorený ako česká úprava Wechslerovho dětského testu 

WISC. WISC bol v roku 1949 vyvinutý Wechslerom a počas dlhej doby bol najpouţívanejším 

detským inteligenčným testom na svete. PDW bol upravený tak, aby zodpovedal česko-

slovenskému prostrediu. Na to bolo potrebné viacero poloţiek pozmeniť, pričom sa Slovník 

stal prakticky novým testom. Test bol štandardizovaný v roku 1973 L. Kubičkom, R. 

Bursíkom a J.Jiráskom. Normy boli vytvorené na základe výsledkov 550 detí, rovnomerne 

zastúpených z kaţdej oblasti Československa. Test je určený pre deti od 5 do 16 rokov. 

V čase, kedy boli respondenti výskumu tejto diplomovej práce testom PDW vyšetrovaní, test 

bol uţ značne zastaraný. V tom čase mal tendenciu deti výrazne nadhodnocovať. Orientačne 

aţ o 10-15 bodov IQ  

 

Wechslerova inteligenční škála pro děti – WISC III 

Wechslerova inteligenční škála pro děti WISC III bola publikovaná v USA v roku 1991. Jej 

vytvorenie vychádzalo z potreby modernizovať v tom čase zastaraný Wechslerov inteligenčný 
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test pre deti WISC. Pôvodná štruktúra testu zostala zachovaná, test bol však rozšírený a jeho 

obsah aj podnetový materiál bol upravený (Krejčířová, 2009).  

O štandardizácii WISC III na českú populáciu sa začalo hovoriť v polovici 90-tych rokov 

dvadsiateho storočia. Prvým krokom k štandardizácii bolo vytvorenie úprav v znení testu 

a pokynov k skórovaniu. Subtesty Slovník, Porozumenie a Podobnosti boli prepracované tak, 

aby zodpovedali českému prostrediu. K štandardizácii testu prišlo v roku 2000 na konečnom 

súbore 1363 detí. Test je určený pre deti od 6 do 16 rokov (Krejčířová, Boschek, Dan, 2002).    

 

 

3.2 Výskumný súbor 

 

Súbor všetkých skúmaných osôb pozostával zo 112 študentov študujúcich stredné školy v 

Prahe 10 vo vekovom rozmedzí v čase vypĺňania testu IST 2000 R 15-19 rokov s celkovým 

priemerným vekom 17,5 roka. Do tejto štúdie boli zaradení študenti gymnázií (52), rovnako 

ako študenti stredných odborných škôl (60). 56 z nich bola poradenským zariadením 

diagnostikovaná dyslexia, kým kontrolnú skupinu tvorilo 56 študentov bez známych 

neurologických alebo funkčných deficitov. Zo 112 zúčastnených študentov bolo 76 (67,9%) 

muţského pohlavia a 36 (32,1%) ţenského.  

Výber skúmaného súboru prebiehal za pomoci počítačového systému pre evidenciu klientov 

v Pedagogicko-psychologickej poradni pre Prahu 10 (PPP 10). Prvým krokom bolo zistiť, 

ktoré stredné školy sa beţne v tejto poradni zúčastňujú na PROFI vyšetreniach, aby som 

vedela, z ktorých stredných škôl je moţné neskôr získať študentov do kontrolnej skupiny, 

ktorá mala byť po vybratí výskumného súboru vytvorená. Tento druh kontrolnej skupiny som 

zvolila na základe toho, ţe súčasťou vyšetrenia profesionálnej orientácie je Test struktury 

inteligence IST 2000 R administrovaný v rovnakých podmienkach ako pri diagnostikovaní 

špecifických porúch učenia. Na základe tohto krátkeho výskumu, som zistila, ţe do môjho 

výskumu je moţné zaradiť päť stredných škôl nachádzajúcich sa v Prahe 10. Tri gymnáziá: 

Gymnázium Voděradská, Gymnázium Omská a Gymnázium Přípotoční a dve stredné školy:  

Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úţlabině a Obchodní Akademie Heroldovy 

Sady. 
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Ďalším krokom bolo vytvorenie zoznamu všetkých študentov týchto piatich stredných škôl, 

ktorí boli v školskom roku 2015/2016 vyšetrovaní v poradni z dôvodu výučbovej 

problematiky (toto je rok, kedy som v poradni pracovala a všetky skupinové vyšetrenia 

obsahujúce vyšetrenie inteligencie prostredníctvom Testu struktury inteligence 2000 R 

zadávala). Kategória výučbová problematika v evidenčnom systéme pod sebou zahŕňa 

prevaţne vyšetrenia špecifických porúch učenia a vytváranie individuálnych plánov. Na 

základe tohto zoznamu boli následne vyhľadané v archíve zloţky jednotlivých študentov. Na 

rozhodnutie zahrnutia do výskumu museli študenti spĺňať nasledovné charakteristiky: 

 prítomnosť diagnózy dyslexie v poslednej diagnostickej správe. Pričom dôvodom na 

vylúčenie nebola pridruţená diagnóza týkajúca sa inej špecifickej poruchy učenia 

(dysortografia, dysgrafia), ktorá by nemala výrazne ovplyvniť výsledky v teste IST 

2000 R. Zároveň som sa rozhodla nebrať do úvahy úroveň dyslektických ťaţkostí 

a do výskumu boli zaradení všetci študenti, ktorí boli diagnostikovaní v poradni 

s dyslexiou,  

 neprítomnosť inej diagnózy. Z výskumného súboru boli vylúčení študenti 

s prítomnosťou inej psychologickej alebo psychiatrickej diagnózy. Dôvodom pre 

vylúčenie z výskumného súboru boli napríklad pridruţené diagnózy porúch 

pozornosti, osobnostných špecifík, pomalého psychomotorického tempa alebo 

niektorých psychiatrických diagnóz (schizofrénia), 

 študent musel spĺňať poţiadavku češtiny ako materinského jazyka, 

 v spise študenta musel byť prítomný záznamový hárok s vyhodnoteným testom IST 

2000 R, ktorý bol vyplnený samotným študentom, bez akýchkoľvek poznámok od 

examinátora, prečo test nemôţe byť povaţovaný za validný. 

Po vyhľadaní všetkých dostupných spisov študentov s výučbovými problémami nebol 

dosiahnutý pôvodne určený počet aspoň 50 študentov s dyslexiou spĺňajúcich vyššie uvedené 

podmienky. Preto boli opäť vyhľadaní všetci študenti vyšetrení v poradni od začiatku roka 

2013, kedy bol v poradni zavedený počítačový program na evidenciu dát klientov. Následne 

boli dohľadaní ďalší študenti podľa pôvodne stanovených kritérií, aţ bolo dosiahnuté číslo 56 

študentov, ktorí mohli byť zaradení do výskumu. 

Po zozbieraní dát výskumnej skupiny som prešla k vytváraniu kontrolnej skupiny priradením 

vţdy jedného študenta k študentovi, ktorý uţ bol v mojej výskumnej vzorke. Aby bola 

vytvorená čo najhomogénnejšia skupina, dvaja popárovaní študenti sa museli zhodnúť v 

nasledovných kritériách: štúdium na rovnakej strednej škole, typ štúdia (4-ročné, 6-ročné, 8-
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ročné gymnázium), odbor, ktorý na strednej škole študovali a pohlavie. Pôvodný zámer 

vybrať študentov aj z rovnakých tried, nemohol byť pre nedostatok informácií v evidenčnom 

systéme splnený. V prípade, ţe som mala pre výber študenta do kontrolnej skupiny viacero 

moţností, zvolila som náhodným výberom jedného.  

 

 

3.2.1 Výskumný súbor pre overovanie prvého výskumného predpokladu 

 

Výsledný súbor pre overovanie prvého výskumného predpokladu zahŕňal 112 

študentov, rozdelených do dvoch skupín podľa prítomnosti alebo neprítomnosti 

diagnózy dyslexie. Skupina študentov s dyslexiou obsahovala 56 študentov s priemerným 

vekom v momente vypĺňania testu IST 2000 R 17 rokov a 2 mesiace. Kontrolná skupina 

obsahovala takisto 56 študentov z intaktnej populácie, s vekovým priemerom 18 rokov, 

navštevujúcich rovnaké stredné školy. V obidvoch skupinách bolo zastúpenie muţských 

participantov výskumu 38 a ţenských 18. V skupine študentov s dyslexiou, rovnako ako 

študentov z kontrolnej skupiny, 26 študentov navštevovalo gymnázium, kým 30 študentov 

stredné školy. Všetky tieto informácie sumarizuje tabuľka 1: 

 Skupina s dyslexiou Kontrolná skupina 

Priemerný vek 

Smerodajná odchýlka 

Najnižší/najvyšší vek  

17 rokov 2 mesiace 

1,24 

15/19 

18 rokov 

0,58 

17/19 

Pohlavie 38 muţov 

18 ţien 

38 muţov 

18 ţien 

Navštevované školy Gymnázium 26 

 Stredné školy 30 

Gymnázium 26 

Stredné školy 30 

Tabuľka 2 - všeobecné informácie o skupine študentov s dyslexiou a kontrolnej skupine 

 

Zastúpenie jednotlivých škôl v rámci skupiny študentov s dyslexiou a kontrolnej skupiny 

ilustruje nasledovný graf 1. Zastúpenie študentov s dyslexiou a študentov z kontrolnej 

skupiny bolo opäť v jednotlivých školách rovnaké. Nevyrovnane tu boli zastúpené jednotlivé 

školy. Najmenej zastúpené bolo gymnázium Omská so 7 študentmi z kaţdej skupiny. Potom 
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gymnázium Voděradská s 8 študentmi z oboch skupín. Nasledovali gymnázium Přípotoční 

a Obchodní akademie Heroldovy Sady s 11 študentmi v oboch skupinách a nakoniec 

najvýraznejšie zastúpená Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úţlabině s 19 

študentmi v skupine študentov s dyslexiou, ako aj študentov z kontrolnej skupiny. 

 
Graf 1 - zastúpenie jednotlivých stredných škôl v skupine študentov s dyslexiou a v kontrolnej 

skupine 

 

 

3.2.2 Výskumný súbor pre overovanie druhého výskumného predpokladu  

 

Výsledný súbor pre overovanie druhého výskumného predpokladu obsahoval 35 

študentov s dyslektickými ťažkosťami. Boli to študenti, u ktorých bolo v spisoch možné 

dohľadať úplné informácie o predošlom individuálne administrovanom teste 

inteligencie. Skupina bola počas administrácie testu IST 2000 R vo vekom rozmedzí 15-19 

rokov, s priemerným vekom 17 rokov a 2 mesiace. Počas vyšetrovania iným druhom testu 

bola skupina vo vekovom rozmedzí 7-16 rokov s priemerným vekom 10 rokov a 4 mesiace. 

Participantom boli administrované dva druhy testu, a to Wechslerova inteligenční škála pro 

děti – WISC III v 26 prípadoch študentov a Praţský dětský wechsler – PDW v 9 prípadoch. 

V čase administrácie testu IST 2000 R všetci participanti navštevovali stredné školy, z toho 

bolo 19 študentov gymnázií a 16 študentov stredných škôl. Všetky tieto informácie 

sumarizuje tabuľka 2: 
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 Skupina v čase administrácie 

testu IST 2000 R 

Skupina v čase administrácie 

iného testu 

Priemerný vek 

Smerodajná odchýlka 

Najnižší/Najvyšší vek  

17 rokov 2 mesiace 

1,24 

15/19 

10 rokov a 2 mesiace 

2,83 

7/16 

Pohlavie 24 muţov 

11 ţien 

24 muţov  

11 ţien 

Použitý test  IST 2000 R (35-krát) WISC III (26-krát) 

PDW (9-krát) 

Navštevované školy Gymnázium 19 

Stredné školy 16 

Základná škola 35 

Tabuľka 3 - popisné informácie o skupine počas administrácie testu IST 2000 R a počas iného 

testu 

 

V čase vypĺňania IST 2000 R testu všetci 35 participanti navštevovali strednú školu. 

Jednotlivé zastúpenie bolo nevyrovnané a moţno ho vidieť v grafe 2. Tri stredné školy boli 

zastúpené 5 študentmi, a to sú gymnázium Omská, gymnázium Voděradská a Obchodní 

akademie Heroldovy Sady. Z gymnázia Přípotoční 9 študentov a zo Střední průmyslové školy 

elektrotechnické V Úţlabině 11 študentov výskumu. 

 
Graf 2 - zastúpenie jednotlivých stredných škôl u študentov v čase administrácie testu IST 

2000 R 
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3.3 Zber dát, priebeh výskumu 

 

Zber dát prebiehal v novembri 2016. Vyhľadané spisy jednotlivých študentov boli prezreté, 

pričom boli skontrolované všetky jednotlivé, vyššie uvedené podmienky na zaradenie jedinca 

do výskumnej vzorky. Ak tieto charakteristiky študent spĺňal, v spise boli vyhľadané všetky 

potrebné informácie. Tieto zahŕňali meno študenta, jeho pohlavie, strednú školu a typ školy 

ktorú navštevoval, odbor, ktorý študoval, ročník a vek, v ktorom mu bol test IST 2000 R 

administrovaný, dátum jeho administrácie a celkový výsledok testu. Tieto informácie boli 

rovnaké pre skupinu študentov s dyslexiou rovnako ako pre kontrolnú skupinu.  

Pre skupinu študentov s dyslexiou boli potom v jednotlivých spisoch vyhľadané aj 

nasledujúce informácie: informácie o type inteligenčného testu, ktorý bol participantovi 

v minulosti administrovaný, vek, v ktorom mu tento test bol administrovaný a nakoniec 

celkový výsledok, ktorý jedinec dosiahol. Tieto informácie slúţili na overenie druhého 

výskumného predpokladu. Napriek tomu, ţe v pôvodnom pláne bolo nazbierať aspoň 50 

študentov s dyslexiou, ktorí budú mať v spisoch všetky informácie, ktoré som do tohto 

výskumu plánovala zapojiť, nebolo to moţné. V rokoch, kedy bolo moţné študentov 

s výučbovými problémami dohľadať prostredníctvom evidenčného systému v PPP 10, nebolo 

nájdených dostatok študentov s úplnými informáciami v spisoch. Dôvody boli viaceré, a to 

napríklad diagnostika dyslexie aţ počas strednej školy, nedoručenie spisu z predošlého 

zariadenia, kde bol študent vyšetrovaný ešte ako dieťa alebo neúplné zadanie jedného z dvoch 

pouţitých testov. Nakoniec bolo moţné dohľadať iba 35 študentov s diagnostikovanou 

dyslexiou, ktorých spisy obsahovali všetky informácie, ktoré som k overeniu druhej hypotézy 

potrebovala. 

Samotné testovanie prostredníctvom Testu struktury inteligence 2000 R, na ktorého výsledky 

bola táto štúdia zameraná, prebiehalo podľa všetkých oficiálnych odporúčaní vhodnej 

administrácie. V školskom roku 2015-2016 som tento test u všetkých vyšetrených študentov 

zahrnutých v tejto štúdii zadávala sama. U študentov, vybraných z predošlých rokov, to boli 

ďalší psychológovia, pracujúci v PPP 10, špecializujúci sa na prácu so študentmi stredných 

škôl. Týchto odborníkov som sa na spôsob administrácie dopýtala a overila si, ţe spôsob 

administrácie prebiehal takisto podľa oficiálnych pokynov k administrácii. 

Test IST 2000 R je beţne zadávaný ako súčasť batérií vyšetrení, či uţ v rámci vyšetrovania 

špecifických porúch učenia alebo PROFI vyšetrenia. Tento test je administrovaný ako prvý zo 
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všetkých testov. Počas vyšetrenia špecifických porúch učenia sú študenti poţiadaní vyplniť 

ešte anamnestický a screeningový dotazník pre dospelých, ktorý je súčasťou Testovej batérie 

špecifických porúch učenia u adolescentov a dospelých osôb (Cimlerová, Pokorová, 

Chalupová a kol, 2008). V oboch prípadoch vyšetrenie prebieha skupinovo a začína krátko po 

ôsmej hodine. Študenti vypĺňajú IST 2000 R v miestnosti, vyhradenej na skupinové 

vyšetrenia, v PPP 10. Kvôli zabezpečeniu samostatnej práce vyšetrovaných osôb sú 

pouţívané obidve formy testu A a B  (verzie sú totoţné, len jednotlivé testové otázky sú 

v inom poradí). Skupinu beţne tvorí pribliţne 20 študentov. Vyplnenie skrátenej formy testu 

IST 2000 R trvá pribliţne 90 minút, vrátane času potrebného na podanie inštrukcií. Čas na 

jednotlivé úlohy je stopovaný stopkami. 

Na začiatku testovania je rozdaný kaţdému testovanému jedincovi pracovný zošit skupiny 

A alebo B a záznamový hárok, do ktorého študent vyplní svoje základné údaje. Medzi nimi je 

zahrnuté meno, vek, škola, študijný odbor a varianta pracovného zošita, s ktorou bude počas 

administrácie pracovať. Následne sa pristupuje k samotnej administrácii. Táto začína 

vysvetlením všetkých základných informácií o teste, prečítaním prvej strany inštrukcií a 

pristúpením k prvej skupine úloh. Postupne študenti prechádzajú všetkými skupinami úloh 

bez prestávky. Po uplynutí časového limitu sú poţiadaní zloţiť perá a neotáčať ďalšiu 

stránku, kým nebudú opäť vyzvaní. Limity na jednotlivé subtesty sú nasledovné: doplňování 

vět - 6 minút, analogie - 7, zobecňování - 8, početní úlohy - 10, číselné řady - 10, početní 

znaménka - 10, výběr obrazců - 7, úlohy s kostkami - 9, úlohy s maticemi - 10 minút. Po 

skončení vypracovávania testu sú záznamové hárky examinátorom pozbierané a administrácia 

testu je ukončená. Počas celého testovania examinátor študentov kontroluje, aby sa nevracali 

k predošlým stranám testu, aby neotáčali stránky a nepracovali v predstihu na ďalších 

úlohách, čo by viedlo k nevalidnému výsledku testu.  

Vyhodnocovanie výsledkov je zvyčajne práca sociálnych pracovníčok, pracujúcich v PPP 10. 

Mnohé z testov, administrovaných v školskom roku 2015/2016 a vyuţitých v tomto výskume 

som vyhodnocovala sama. Vyhodnocovanie prebieha prostredníctvom šablón, ktoré sú 

samostatne vytvorené pre A a B verzie testu. Najprv sú prostredníctvom týchto šablón zistené 

výsledky jednotlivých subtestov. Výsledky sú vloţené do počítačového programu, ktorý 

vypočíta celkové výsledné skóre testu, ako aj dosiahnuté skóre v jednotlivých škálach 

a graficky ich znázorní. V teste IST 2000 R existujú normy vo vekovej kategórii 15-18 rokov 

samostatne pre gymnáziá a stredné školy. Avšak v PPP 10 sa výsledky všetkých testov 

vyhodnocujú podľa všeobecných noriem neviazaných na typ školy, ktorú študent navštevuje. 
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Táto skutočnosť mi umoţnila vytvoriť vzorku zo študentov gymnázií, rovnako ako zo 

študentov stredných škôl.  
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4.  Analýza výsledkov 

 

K spracovaniu a vyhodnotenie zozbieraných dát som pouţila program IMB SPSS Statistic 20. 

Dáta som pôvodne zbierala do programu Microsoft Excel 2010, odkiaľ boli následne do SPSS 

prekonvertované. Ďalším programom, vyuţitým pri hodnotení dát, bol kalkulátor Cohenovho 

d, dostupný na internetovej stránke http://www.socscistatistics.com/effectsize/ a 

https://www.psychometrica.de/effectsize#cohen. Testy, ktoré som v analýze pouţila, boli 

testy normality Shapiro-Wilk test a pre skontrolovanie normálneho rozloţenia boli takisto 

vyuţité grafické znázornenia dát. Pre overenie prvého výskumného predpokladu bol pouţitý 

dvojvýberový t-test a pre overenie druhého výskumného predpokladu párové t-testy. 

Hladina významnosti bola stanovená na p< 0,05.  

Výsledky sú prezentované postupne podľa jednotlivých výskumných predpokladov a 

zobrazené v tabuľkách, kde sú vyznačené najdôleţitejšie informácie. Zároveň sú všetky 

výsledky popisované písomne, v súlade s beţne pouţívaným písomným zaznamenávaním 

výsledkov t-testov.   

 

 

4.1 Prvý výskumný predpoklad 

 

Prvý výskumný predpoklad tejto diplomovej práce bol, ţe študenti stredných škôl s 

diagnostikovanou dyslexiou budú dosahovať v Teste struktury inteligence IST 2000 R  niţšie 

celkové výsledky ako ich rovesníci z intaktnej populácie študujúci na rovnakých stredných 

školách. V tejto časti výskumu som porovnávala priemerné celkové výsledné skóre skupiny 

študentov s dyslektickými ťaţkosťami s priemerným výsledným skóre kontrolnej skupiny 

študentov z rovnakých stredných škôl bez týchto ťaţkostí. 

Prvým krokom v analýze výsledkov bolo skontrolovanie normálneho rozloţenia dát z môjho 

výskumu. Podmienka normality bola splnená, Shapiro-Wilk test ukázal nesignifikantný 

výsledok p=0,572 a normalita bola skontrolovaná takisto vizuálne prostredníctvom 

histagramu a plot grafu. Na základe týchto zistení som mohla pristúpiť k vyuţitiu 

http://www.socscistatistics.com/effectsize/
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parametrickej štatistiky. Pre porovnanie týchto dvoch nezávislých výberov som zvolila 

dvojvýberový t-test. Jeho výsledky sú zosumarizované v tabuľkách 3 a 4: 

 

Popisná štatistika 

 

Diagnóza Počet 

študentov 

 

Priemerné 

skóre 

Smerodajná 

odchýlka 

Priemerná 

smerodajná 

chyba 

Výsledok 

IST 

DYS. 56 103,09 13,328 1,781 

INTAKT. 56 109,38 11,114 1,485 

Tabuľka 4 - popisná štatistika študentov s dyslexiou a študentov z intaktnej skupiny 

 

Dvojvýberový t-test 

 Levenetov test 

pre rovnosť 

rozptylov 

Výsledky t-testu  

F Sig. t df Sig.  Rozdiel 

priemerov 

Rozdiel 

smerodajných 

odchýliek 

95% interval 

spoľahlivosti 

rozdielu 

Dolný Horný 

Výsledok IST  

Predpokladaná 

rovnosť rozptylov 
2,66 0,106 -2,711 110 0,008 -6,286 2,319 -10,881 -1,690 

Nepredpokladaná 

rovnosť rozptylov 

  
-2,711 106,557 0,008 -6,286 2,319 -10,883 -1,688 

Tabuľka 5 - potvrdenie homogenity rozptylov dát študentov s dyslexiou a študentov z 

intaktnej skupiny  a štatisticky signifikantný efekt poukazujúci na rozdiel medzi priemernými 

výsledkami v IST 2000 R 

 

Výsledky testov ukazujú, ţe skupina študentov s dyslexiou (N=56) vykazuje priemerné 

celkové výsledné skóre v teste IST 2000 R M=103,09 (SD=13,328). V porovnaní s tým, 

kontrolná skupina študentov z intaktnej populácie (N=56) vykazuje priemerné výsledné skóre 

v tomto teste M=109,38 (SD=11,114). Na overovanie hypotézy, ţe priemerné výsledné skóre 

v IST 2000 R je u študentov s dyslexiou niţšie ako u študentov z intaktnej skupiny som 

vyuţila dvojvýberový t-test. Bolo moţné ho vykonať na základe splnených predpokladov pre 

normálne rozdelenie dát, rovnako ako pre potvrdenie homogenity rozptylov dát medzi 

jednotlivými výbermi testovanej Levenetovým F testom F(110)=2,66, p=0,106. 
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Dvojvýberový t-test ukázal štatisticky signifikantný efekt t(110)=-2,71, p=0,008. A teda, 

študenti s dyslexiou dosahujú štatisticky signifikantne niţšie priemerné výsledky v IST 2000 

R teste ako študenti z kontrolnej skupiny. Cohenove d bolo odhadnuté na 0,05, čo poukazuje 

na malý efekt zaloţený na Cohenových odporučeniach (1992). 

Na základe týchto informácií bola odmietnutá nulová hypotéza a prijatá hypotéza H1: 

Priemerné výsledné skóre v Teste struktury inteligence IST 2000 R je u 

študentov s dyslexiou nižšie ako u študentov z intaktnej skupiny. 

 

 

4.2 Druhý výskumný predpoklad 

Druhým výskumným predpokladom bolo, ţe študenti stredných škôl s diagnostikovanou 

dyslexiou budú dosahovať v Teste struktury inteligence IST 2000 R niţšie celkové výsledky 

ako v minulosti individuálne administrovaných testoch inteligencie. V druhej časti výskumu 

som porovnávala výsledky testov IST 2000 R študentov s dyslexiou s výsledkami tých istých 

študentov v iných testoch, ktoré im boli administrované v detstve. 

Pretoţe som pracovala so závislými výbermi, zvolila som vyuţitie párového t-testu. Prvým 

krokom bolo opäť skontrolovanie normality mojich dát, kalkulovaných z rozdielových 

premenných získaných porovnaním výsledkov študenta v teste IST 2000 R a inom 

inteligenčnom teste. Podmienka pre normalitu dát bola splnená, Shapiro-Wilk test ukázal 

štatisticky nesignifikantný výsledok p=0,516 a normalita bola skontrolovaná takisto vizuálne 

prostredníctvom histagramu a plot grafu. Na základe týchto zistení som mohla vyuţiť 

parametrickú štatistiku. Jeho výsledky sú zosumarizované v tabuľkách 6, 7 a 8: 
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Párový t-test 

 Priemerný 

výsledok 

Počet 

študentov 

Smerodajná 

odchýlka 

Priemerná 

smerodajná 

chyba 

Pár 1 
Výsledok IST 103,43 35 13,783 2,330 

Výsledky iných testov 113,11 35 10,434 1,764 

Tabuľka 6 - popisná štatistika rozdielu výsledkov študentov s dyslexiou v teste IST 2000 R 

a v testoch PDW a WISC III 

 

Korelácie párových vzoriek 

 Počet 

študentov 

Korelácia Sig. 

Pár 1 
Výsledok IST - Výsledky iných 

testov 
35 0,353 0,037 

Tabuľka 7 - Štatisticky signifikantný výsledok poukazujúci na existenciu korelácie medzi 

výsledkami študentov s dyslexiou v teste IST 2000 R a v testoch PDW a WISC III  

 

Párový t-test 

 Párové rozdiely t df Sig.  

Priemer Smerodajná 

odchýlka 

Priemerná 

smerodajná 

chyba 

95% interval 

spoľahlivosti rozdielu 

Dolný Horný 

Pár 1 

Výsledok IST - 

Výsledky iných 

testov 

-9,686 14,044 2,374 -14,510 -4,862 -4,080 34 0,000 

Tabuľka 8 - štatisticky signitikantný výsledok poukazujúci na rozdiel medzi priemernými 

výsledkami študentov s dyslexiou v IST 2000 R a výsledkami v testoch PDW a WISC III 

 

Na testovanie hypotézy o niţších priemerných výsledkoch študentov s dyslexiou v teste IST 

2000 R (M=103,43, SD=13,78) ako v iných jednotlivo administrovaných testoch (M=113,11, 

SD=10,43) bol vyuţitý párový t-test. Bolo ho moţné vykonať na základe splnenia podmienky 

normálneho rozloţenia dát. Vypočítaná bola tieţ korelácia, ktorá je odhadovaná na r= 0,35, 

p= 0,037, ktorá ukazuje, ţe párový t test je vhodný pre vyuţitie v tomto prípade. Párový t-test 

ukázal štatisticky signifikantný efekt t(34)= -4,08, p< 0,001, čo ukazuje, ţe študenti 

s dyslexiou dosahujú štatisticky signifikantne niţšie priemerné výsledky v IST 2000 R ako 
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v iných, individuálne administrovaných testoch. Cohenove d bolo odhadnuté na -0,785, čo 

poukazuje na veľký efekt zaloţený na Cohenových odporučeniach (1992). 

Na základe týchto informácií bola odmietnutá nulová hypotéza a prijatá hypotéza H1: 

Priemerné výsledné skóre v Teste struktury inteligence IST 2000 R je u 

študentov s dyslexiou nižšie ako priemerné výsledné skóre z iných v 

minulosti administrovaných testov inteligencie. 

 

Na základe štúdia literatúry (Krejčířová, 2009) som sa rozhodla vykonať ešte analýzu dát 

samostatne pre študentov v minulosti vyšetrovaných Praţským dětským wechslerem PWD a 

Wechslerovou inteligenční škálou pro děti – WISC III. Výsledky týchto analýz sú 

zosumarizované v tabuľkách 9, 10 a 11: 

Párový t-test 

 Priemer Počet 

študentov 

Smerodajná 

odchýlka 

Priemerná 

smerodajná 

chyba 

PDW Pár 1 
Výsledok IST 96,78 9 11,872 3,957 

Výsledok PDW 117,22 9 6,704 2,235 

WISCIII Pár 2 
Výsledok IST 105,73 26 13,849 2,716 

Výsledok WISCIII 111,69 26 11,203 2,197 

Tabuľka 9 - popisná štatistika samostatne pre skupinu študentov s dyslexiou s 

administrovaným testov PDW a WISC III 

 

Korelácie párových vzoriek 

 Počet 

študentov 

Korelácia Sig. 

PDW Pár 1 Výsledok IST - PDW 9 0,547 0,127 

WISCIII Pár 2 Výsledok IST - WISCIII 26 0,441 0,024 

Tabuľka 10 - štatisticky nesignifikantný výsledok poukazujúci na neexistenciu korelácie 

medzi výsledkami študentov s dyslexiou v IST 2000 R a administrovaným PDW. V skupine 

s administrovaným WISC III bol preukázaný štatistický významný výsledok a existencia 

korelácie medzi výsledkami. 
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Párový t-test 

 Párové rozdiely t df Sig. 

Priemer Smerodajná 

odchýlka 

Priemerná 

smerodajná 

chyba 

95% interval 

spoľahlivosti rozdielu 

Dolný Horný 

PDW Pár 1 
Výsledok IST 

- PDW 
-20,444 9,939 3,313 -28,084 -12,805 -6,171 8 0,000 

WISC 

III 
Pár 2 

Výsledok IST 

- WISCIII 
-5,962 13,436 2,635 -11,388 -,535 -2,262 25 0,033 

Tabuľka 11 - štatisticky signitikantné výsledky poukazujúce na rozdiel medzi priemernými 

výsledkami študentov s dyslexiou samostatne pri porovnaní výsledkov v IST 2000 R a testoch 

PDW a WISC III. 

 

Na testovanie hypotézy o niţších priemerných výsledkoch študentov s dyslexiou v teste IST 

2000 R ako v iných jednotlivo administrovaných testoch (PDW alebo WISC III) boli počas 

tejto analýzy prostredníctvom párového t-testu dáta študentov rozdelené do dvoch skupín. Pri 

porovnávaní študentov s dyslexiou, vo výsledkoch IST 2000 R (M=96,78, SD=11,87) a počas 

predchádzajúceho vyšetrenia vyšetrovaných testom PDW (M=117,22 SD=6,70) som zistila, 

ţe na základe odhadovanej korelácie r=0,54, p=0,127, nie je vhodné pre túto analýzu vyuţiť 

párový t-test.  

Ďalšiu analýzu som s týmito dátami nevykonávala. Podľa dostupnej literatúry (Krejčířová, 

2009) test moderné deti nadhodnocuje o odhadovane 10 aţ 15 stupňov IQ. Porovnávanie ich 

celkového inteligenčného skóre v teste IST 2000 R a PDW pravdepodobne nemôţe poskytnúť 

relevantné výsledky. Rovnako som mala veľmi malé mnoţstvo dát pre ďalšiu analýzu týchto 

dát. 

Pri porovnávaní študentov s dyslexiou vo výsledkoch IST 2000 R (M=105,73, SD=13,84) 

a počas predchádzajúceho vyšetrenia vyšetrovaných testom WISC III (M=111,69, SD=11,2) 

bol naopak párový t-test vhodne zvolenou analýzou dát. Korelácia bola odhadnutá na r=0,44, 

p=0,024. Párový t-test ukázal štatisticky signifikantný efekt t(25)=-2,26, p=0,033, čo ukazuje, 

ţe študenti s dyslexiou dosahujú štatisticky signifikantne niţšie výsledky v IST 2000 R ako 

v individuálne administrovanom teste WISC III. Cohenove d bolo odhadnuté na -0,469, čo 

poukazuje na stredný efekt zaloţený na Cohenových odporučeniach (1992). 
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Na základe týchto výsledkov môţeme zamietnuť nulovú hypotézu a prijať upravenú 

hypotézu H1 k druhému predpokladu: 

Priemerné výsledné skóre v Teste struktury inteligence IST 2000 R je u 

študentov s dyslexiou nižšie ako priemerné výsledné skóre z Wechslerovej 

inteligenční škály pro děti – WISC III. 
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5. Diskusia 

 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo preskúmať vhodnosť vyuţitia Testu struktury inteligence 

IST 2000 R pri diagnostikovaní študentov s dyslexiou na stredných školách. Na dosiahnutie 

výskumného cieľa som si stanovila dve hypotézy. Prvou bola hypotéza zameriavajúca sa na 

rozdiel medzi priemernými výsledkami študentov s dyslexiou v teste IST 2000 R a ich 

rovesníkov z intaktnej skupiny, ktorí navštevujú rovnaké stredné školy. Výsledky ukázali, ţe 

celkové výsledné priemerné skóre študentov s dyslexiou je štatisticky signifikantne niţšie ako 

výsledky študentov z kontrolnej skupiny bez dyslektických ťaţkostí. Toto zistenie je v súlade 

so zisteniami iných autorov, ktorí skúmali rozdiely v kognitívnych schopnostiach jedincov 

s dyslexiou a ich rovesníkov bez dyslektických ťaţkostí (Callens, Tomp, Brysbaert, 2012, 

Laasonen, Leppämäki, Tani, Hokkanen, 2009).  

Vo výskume Callensa, Tompa a Brysbaerta (2012), zameranom na preskúmanie kognitívnych 

profilov holandsky hovoriacich študentov s dyslexiou, dosiahli títo študenti niţšie priemerné 

výsledky v oblasti kryštalickej inteligencie v Kaufmanovom inteligenčnom teste pre 

dospievajúcich a dospelých KAIT ako ich spoluţiaci z intaktnej skupiny. Laasonen, 

Leppämäki, Tani a Hokkanen (2009) porovnávali výsledky dosiahnuté fínskymi dospelými 

jedincami z intaktnej populácie a dospelými jedincami s dyslexiou vo Wechslerovom 

inteligenčnom teste WAIS III a zistili, ţe jedinci s dyslexiou v tomto teste takisto dosahujú 

signifikantne niţšie celkové výsledky. Na základe informácií z týchto výskumov a výsledkov 

z môjho výskumu moţno usudzovať, ţe jedinci s dyslexiou sú často inteligenčnými testami 

podhodnocovaní, a to pri pouţití rôznych druhov testov zameraných na skúmanie celkovej 

inteligencie jedinca v rôznych jazykových prostrediach.   

Druhá výskumná hypotéza bola zameraná na overenie faktu, či vo výsledkoch študentov 

s dyslektickými ťaţkosťami v teste IST 2000 R a ich výsledkoch z iných, v minulosti 

administrovaných inteligenčných testov, existuje štatisticky signifikantný rozdiel. Rovnako 

ako prvá, aj druhá výskumná hypotéza sa potvrdila. Výsledky študentov v mojom výskume 

boli signifikantne niţšie ako ich výsledky z minulosti administrovaných testov, Praţského 

dětského wechslera PDW a Wechslerové inteligenční škály pro děti WISC III. V ďalšej 

analýze dát som sa na základe informácií z literatúry (Krejčířová, 2009) rozhodla vylúčiť 

študentov vyšetrovaných v minulosti testom PDW. Test bol v čase vyšetrovania respondentov 

z môjho výskumu zastaraný, a tak je pravdepodobné, ţe test ich výsledné skóre značne 
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nadhodnotil. V takto pozmenenom druhom výskumnom predpoklade som porovnala 

priemerné výsledky študentov v teste IST 2000 R s ich výsledkami v minulosti 

administrovanom teste WISC III. Napriek tomu, ţe rozdiel v priemerných výsledkoch týchto 

dvoch testov sa ukázal ako menší v porovnaní so začiatočnou analýzou dát, kde boli do 

analýzy zapojené oba testy, štatisticky bol stále signifikantný. Výsledky študentov s dyslexiou 

v teste IST 2000 R sú teda nielen priemerne niţšie ako výsledky ich rovesníkov v rovnakom 

teste, ale aj ako ich vlastné výsledky v iných inteligenčných testoch.  

Ťaţkosti v čítaní, ktoré u jedincov s dyslexiou v adolescencii pretrvávajú, sú pravdepodobne 

príčinou horších priemerných výsledkov študentov stredných škôl s dyslexiou v teste IST 

2000 R. Test je administrovaný v písanej forme, čo znamená, ţe kladie nároky na úroveň 

čítania vyšetrovaného jedinca. Signifikantne niţšie priemerné výsledky mojich respondentov 

v IST 2000 R ako v iných inteligenčných testoch potvrdili Matějčekov (1995) predpoklad, ţe 

tento test nie je vhodný pre jedincov s dyslexiou, pretoţe na získanie validných výsledkov 

vyţaduje aspoň beţnú úroveň čítania vyšetrovaného jedinca.  

Test IST 2000 R examinátorom pri vyšetrovaní študentov stredných škôl ponúka mnohé 

výhody. Skupinový spôsob administrácie je pomerne jednoduchý a časovo nenáročný. Test je 

schopný zobraziť štruktúru inteligencie študenta a vypovedať o jeho výkonovej dispozícii. 

Výsledky môjho výskumu však ukázali, ţe jedincov s dyslexiou výrazne podceňuje. Na 

základe týchto informácií by bolo vhodné test pri hodnotení študentov stredných škôl 

s dyslexiou prestať pouţívať. A to hlavne s ohľadom na to, ţe dospievajúci jedinci s dyslexiou 

sú často citliví na úroveň svojej inteligencie. Majú pocit, ţe musia viac ako ich spoluţiaci 

dokazovať, ţe sú schopní učivo zvládnuť a vo vzťahu k svojim rovesníkom často cítia 

frustráciu a nepríjemné pocity (Hatchet, Snowling, Griffiths, 2002). Akademické 

sebavedomie u adolescentov s dyslexiou sa vo výskumoch ukazuje niţšie ako u ich 

rovesníkov (Alexander-Passe, 2006, Ingesson, 2007), a to nepresné výsledky z testu IST 2000 

R môţu ešte podporiť.  

Pre pozitívne fungovanie a emocionálnu kompenzáciu je veľmi dôleţité, aby mali jedinci 

s dyslexiou počas detstva a dospievania prístup k vysoko kvalitnému testovaniu a diagnózam, 

ktoré poskytujú uţitočné a relevantné informácie (McNulty, 2015). Dospelí klienti so 

špecifickými poruchami učenia povaţujú aktuálne vyšetrenia kognitívnych schopností za 

uţitočné. Referujú, ţe aj keď nie úplne všetkému z výsledkov testov vedia porozumieť, 

z väčšiny informácií, ktoré sa počas vyšetrení dozvedia,  benefitujú. (Davidson, Smith, Burns, 

2013). 



55 

 

Študenti s dyslexiou dosiahli v tomto výskume celkové niţšie výsledky ako ich spoluţiaci 

z intaktnej populácie. Rovnako signifikantne niţšie výsledky dosiahli dospievajúci a dospelí 

jedinci s poruchami čítania aj v iných výskumoch (Callens, Tomp, Brysbaert, 2012, 

Laasonen, Leppämäki, Tani, Hokkanen, 2009). Na základe týchto zistení je teda moţné 

konštatovať, ţe celkové výsledky inteligenčných testov týchto jedincov podceňujú. Čo nám 

informácie, získané prostredníctvom týchto testov,  pri diagnostike jedincov s dyslexiou 

vlastne prinášajú? Prečo je hodnotenie celkového IQ často stále súčasťou diagnostickej 

batérie dyslexie tak, ako je to v Pedagogiko-psychologickej poradni pre Prahu 10? Na túto 

tému sa dlhodobo vedú diskusie. Mnohí autori tvrdia, ţe dyslexia je porucha, ktorá sa 

vyskytuje na všetkých úrovniach inteligencie. Jedinci s dyslexiou môţu disponovať 

nadpriemerným IQ rovnako ako priemerným alebo podpriemerným a moţnosť 

diagnostikovať túto poruchu by nemala byť úrovňou inteligencie ohraničená (Elliott, Resing, 

2015, Mather, Wendling, 2012, Siegel, 2011). Kognitívny vývoj a čítanie sú u týchto jedincov 

menej závislé ako u jedincov z intaktnej skupiny. Kým v beţnej populácii sú celkové IQ skóre 

a čítanie dynamicky prepojené v priebehu vývoja jedinca, inteligencia podľa výskumu 

Ferrera, Shaywitza, Holahana, Marchioneho a Shaywitza (2010) úroveň čítania u detí 

s dyslexiou predpovedať nedokáţe. Napriek týmto a ďalším štúdiám (napr. Siegel, 1989, 

Stanovich, 2005), ktoré poukazujú na neuţitočnosť diskrepantnej teórie 

v diagnostike dyslexie, jej prítomnosť v rámci porozumenia tejto diagnóze stále pretrváva 

u laickej ako aj odbornej verejnosti (Elliott, Resing, 2015). 

Elliot a Grigorenko (2014) pre tento dlhodobo pretrvávajúci názor popísali viaceré moţné 

príčiny. Podľa nich je diskrepantná teória súčasťou dyslexie tak dlho, ţe je v súčasnosti ťaţké 

ju z kaţdodenného chápania ľudí vymazať. Testy inteligencie sú stále v mnohých krajinách 

povaţované za kľúčové pri prideľovaní špeciálnej podpory vo vzdelávaní a zároveň sú 

akýmsi ikonickým nástrojom v rukách psychológov. Sú tým, čo psychológovia pouţívajú 

najčastejšie a s čím majú najväčšie skúsenosti, a preto pre nich nie je jednoduché vyšetrovanie 

inteligencie z hodnotenia dyslexie vylúčiť a prejsť ku kognitívnemu profilovaniu, kam sa v 

posledných rokoch dôraz pri vyšetrovaní dyslexie v akademických kruhoch presunul. 

Všetky tieto príčiny môţu stáť za rozhodnutím psychológov v Psychologickej poradni 

pre Prahu 10 pouţívať práve test IST 2000 R pri hodnotení študentov s dyslexiou. Je to test, 

s ktorým majú veľa skúseností, s ktorým vedia pracovať, a na ktorý sú zvyknutí. Test je 

vyuţiteľný počas skupinového vyšetrenia, a tak môţe vyšetrenie študentov s dyslektickými 

ťaţkosťami prebiehať zároveň s vyšetrením študentov s inými poruchami učenia alebo 
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problémami v správaní, čo mu pred inými vyšetreniami kognitívnych schopností dáva značnú 

výhodu. Zároveň je hodnotenie inteligencie jedinca stále akýmsi pravidlom poradenského 

vyšetrenia. Na jeho výsledky sa učitelia a iní pedagogickí pracovníci často pýtajú, a preto nie 

je jednoduché vyšetrovanie celkovej inteligencie študenta z diagnostiky dyslexie vylúčiť.   

Táto diplomová práca má mnoho limitov. Prvým je, ţe v štúdii je zahrnuté malé mnoţstvo 

participantov, a tak vzorku nemoţno pokladať za reprezentatívnu. Pôvodným plánom bolo 

získať viac študentov s dyslexiou, ale po vytriedení všetkých dostupných spisov, ktoré bolo 

moţné v PPP 10 dohľadať, iba 56 študentov spĺňalo podmienky, ktoré som si pre výskum 

stanovila. Pri overovaní hypotézy číslo dva som mala k dispozícii ešte menší počet, 35 

študentov, čo bolo spôsobené prevaţne neúplnou spisovou dokumentáciou participantov vo 

výskume. Výsledný súbor som ďalej obmedzila na 26 študentov, vylúčením participantov 

v minulosti vyšetrovaných testom PDW, kvôli moţnosti značne nadhodnotených výsledkov 

v tomto teste. To mohlo viesť k výraznému skresleniu analýzy výsledkov. 

Ďalšie limity poskytli špecifiká kontrolnej skupiny, ktorú som sa na začiatku plánovania tejto 

práce rozhodla zvoliť. Prvým nedostatkom bolo, ţe mi značne obmedzila moţnosti nájdenia 

väčšieho mnoţstva participantov do skupiny študentov s diagnostikovanou dyslexiou. Aj keď 

sa ročne PROFI vyšetrení v poradni spravia stovky, ţiaci, ktorí sa ich najčastejšie zúčastňujú, 

sú študenti gymnázií. Zo stredných škôl, ktoré v Prahe 10 existujú, do poradne chodia na 

hodnotenie profesionálnej orientácie iba študenti SPŠE V Úţlabině a OA Heroldovy Sady. 

Preto sa výber študentov s dyslexiou zúţil okrem gymnázií iba na dve stredné školy. Toto 

zároveň spôsobilo, ţe do vzorky neboli zahrnutí študenti učilíšť, ktorí sú beţne testom IST R 

2000 počas vyšetrení dyslexie v poradni vyšetrovaní. Dôleţité je pri hodnotení výsledkov 

mojej štúdie zvaţovať fakt, ţe kým je beţné, ţe na PROFI vyšetrenie prichádzajú takmer 

všetci študenti gymnázií, na dvoch stredných školách zapojených do tohto výskumu, sú to iba 

niektorí študenti, a tak je moţné, ţe táto skupina má určité špecifiká. Sú to pravdepodobne 

študenti, ktorí sa aktívne o štúdium na vysokej škole zaujímajú. Je teda moţné premýšľať nad 

tým, ţe títo študenti budú dosahovať vyššie IQ skóre ako ich spoluţiaci, ktorí sa na vysokú 

školu nechystajú.  

Limity tejto štúdie je takisto moţné nájsť vo vytváraní dvojíc študentov s dyslexiou so 

študentmi z intaktnej skupiny. Tieto dvojice som vytvárala na základe čo najpodobnejších 

charakteristík. Študenti sa zhodovali v škole, odbore a type štúdia, ktorý študovali. Nebolo 

moţné zabezpečiť, aby sa študenti zhodli aj v triede, ktorú navštevovali. Takisto nevypĺňali 

test v rovnakom ročníku, pretoţe kým PROFI vyšetrenie tradične prebieha v treťom ročníku 
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štúdia na strednej škole, vyšetrenie ohľadne špecifických porúch učenia prebieha v rôznych 

ročníkoch. Najčastejšie je to v prvom alebo druhom ročníku, kedy sa píše prvá správa pre 

strednú školu, a potom v treťom alebo štvrtom ročníku, kedy sa vytvára posudok k maturite. 

Tento limit som sa snaţila eliminovať výberom výsledkov z testu, ak bol test IST 2000 R 

u jedného študenta robený viackrát, ktorý bol zadávaný čo najneskôr počas strednej školy, 

a tak sa študent s dyslexiou čo najviac vekovo pribliţoval tretiemu ročníku, v ktorom ho 

vypĺňal jeho popárovaný študent z kontrolnej skupiny. 

Ďalšie limitu výskumu mohla poskytnúť aj samotná forma skupinového vyšetrenia 

prostredníctvom ktorého je test IST 2000 R zadávaný, a to, ţe test nie vţdy zadávala tá istá 

osoba. Napriek tomu, ţe je v PPP 10 beţnou praxou test zadávať presne podľa pravidiel 

uvedených v testovej príručke a priebeh vypĺňania testu dôkladne kontrolovať, nie vţdy je 

moţné predísť rušivým vplyvom, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok vyšetrenia. 

Všetky popísané limity mohli skresliť výsledky môjho výskumu. Mnohým z nich by sa dalo 

v ďalšej podobnej štúdii predísť. Výsledky mojej práce ukázali, ţe Test struktury inteligence 

IST 2000 R nie je vhodným testom pri vyšetrovaní študentov stredných škôl s dyslexiou, 

pretoţe ich výsledky výrazne podceňuje. Ďalší výskum v tejto oblasti by sa mal zamerať na 

nájdenie testu kognitívnych funkcií, ktorý by výsledky jedincov s dyslexiou nepodceňoval 

a zároveň by poskytoval uţitočné informácie pre poskytnutie špecifických intervencií pre 

jednotlivých študentov. Takým by napríklad mohol byť test Woodcock-Johnson III Tests of 

achievement, ktorého stručný opis tvorí poslednú kapitolu teoretickej časti tejto práce, a ktorý 

bol na takéto podmienky vyvinutý. 
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Záver 

 

Test struktury inteligence IST 2000 R je v Pedagogicko-psychologickej poradni pre Prahu 10 

beţnou súčasťou vyšetrenia špecifických porúch učenia u stredoškolských študentov, medzi 

ktorých patria aj jedinci s ťaţkosťami v čítaní. Je to test administrovaný v písanej forme, a 

teda kladie určité nároky na úroveň čítania vyšetrovaného jedinca. V mojej diplomovej práci 

som sa preto snaţila zistiť, ako sa táto skutočnosť odráţa na výsledkoch študentov s dyslexiou 

a či je IST 2000 R vhodným nástrojom pri ich diagnostike. 

Teoretická časť práce sa zameriava na dyslexiu a jej špecifiká v období štúdia strednej školy. 

Sumarizuje informácie z výskumov, ktoré boli v tejto oblasti robené v zahraničí a zameriava 

sa predovšetkým na oblasť kognitívnych funkcií, ktorá sa cieľa diplomovej práce najviac 

dotýka. V ďalšej kapitole sa práca venuje priebehu vyšetrenia dyslexie u študentov stredných 

škôl v Českej republike. Na porovnanie ponúka stručný opis testov, ktoré sa pri diagnostike 

tejto populácie vyuţívajú v zahraničí, na Slovensku, v Anglicku, vo Fínsku a Švédsku. 

V ďalšej časti upozorňuje na debatu, ktorá sa o uţitočnosti vyšetrovania celkovej inteligencie 

jedinca pri diagnostike dyslexie v odborných kruhoch dlhodobo vedie. V poslednej kapitole 

teoretickej časti je ponúknutý stručný opis testu Woodcock-Johnson III Tests of achievement, 

ktorý je súčasťou inteligenčného testu The Woodcock-Johnson III, ale zároveň priamo mieri 

na hodnotenie špecifických porúch učenia. Jeho výsledky sú tak uţitočné pri vytváraní 

špecifických intervencií pre vyšetrovaného jedinca. 

V praktickej časti tejto práce sú overované dva výskumné predpoklady. Prvý predpoklad 

skúma, či sa priemerné výsledky študentov s dyslexiou v teste IST 2000 R líšia od výsledkov 

ich rovesníkov navštevujúcich rovnaké školy. Druhý predpoklad sa zameriava na porovnanie 

výsledkov študentov s dyslexiou v tomto teste s ich výsledkami v iných, v minulosti 

administrovaných testoch. Obe výskumné hypotézy, ktoré boli k výskumným predpokladom 

stanovené sa potvrdili. Študenti s dyslexiou dosahujú v teste IST 2000 R signifikantne niţšie 

výsledky ako ich rovesníci a ich výsledky v tomto teste sú takisto signifikantne niţšie ako ich 

výsledky v iných inteligenčných testoch.  

Cieľom tejto práce bolo preskúmať nakoľko je vyuţitie testu IST 2000 R vhodné pri 

vyšetrovaní študentov stredných škôl a ako ich dyslektické ťaţkosti výsledky tohto testu 

ovplyvňujú. Výsledky štúdie ukázali, ţe výsledky študentov sú signifikantne niţšie ako 

výsledky ich rovesníkov a ich vlastné výsledky v iných inteligenčných testoch. Tieto 

výsledky nie sú prekvapivé, keďţe test je administrovaný v písanej forme a je časovo striktne 

ohraničený, čo môţe vytvoriť podmienky, v ktorých jedinci s dyslektickými ťaţkosťami často 
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zlyhávajú. Na základe týchto informácií je moţné konštatovať, ţe vyuţívanie testu IST 2000 

R na vyšetrovanie študentov stredných škôl s dyslexiou vhodné nie je. Bolo by preto uţitočné 

nájsť test, ktorý danej populácii vyhovuje viac, a ktorý zároveň ponúka informácie uţitočné 

pri vytváraní intervencií zameraných na jednotlivého študenta s jeho špecifickými potrebami, 

a z ktorého výsledkov by mohli sami študenti profitovať. 
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