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ABSTRAKT
Předkládaná diplomová práce se zabývá zmapováním problematiky psaného projevu u žáků
pátých ročníků. Práce je tradičně rozdělena na dvě části – na část teoretickou a na část
empirickou.
V teoretické části se práce věnuje teoretickým poznatkům dostupným o psaném projevu a o
poruše psaného projevu. Pozornost zde věnujeme diagnostice psaného projevu a analýze
dostupných diagnostických nástrojů, které se zabývají testováním psaného projevu.
V empirické části práce se primárně věnujeme navržení testu psaného projevu a systému jeho
hodnocení. Naším dalším cílem bylo ověřit vypovídající hodnotu navrženého testu psaného
projevu u žáků pátých ročníku a výkon žáků mezi sebou porovnat. V rámci sekundárního cíle
práce jsou výsledky testu zpracovány statisticky kvantitativní metodologií a jsou následně
diskutovány z hlediska pohlaví, z hlediska vzoru písma (vzor písma Comenia Script a vázaný
vzor písma) a z hlediska přítomnosti či nepřítomnosti SPU. Dílčím cílem je ověření korelace
výsledků navrženého testu.
Sběr dat probíhal skupinovou administrací. Výzkumné studie psaného projevu se zúčastnilo
celkem šest základních škol. Získali jsme data celkem od 125 žáků pátých ročníků. Do
výzkumné studie jsme následně zařadili 48 žáků bez specifických obtíží a 8 žáků se
specifickými obtížemi.
V testu psaného projevu byl z hlediska pohlaví prokázán statisticky významný rozdíl ve
výsledcích subtestu Počet slov, Počet vět, Počet souvětí, Kompozice textu, Obsah textu a
v celkovém skóru. Dívky v těchto kategoriích skórovaly statisticky významně lépe než chlapci.
Mezi skupinami rozdělenými z hlediska vzoru písma se statisticky významné rozdíly
neprokázaly v žádném subtestu ani v celkovém skóru. Mezi skupinou žáků s SPU a skupinou
žáků bez SPU se prokázaly statisticky významné rozdíly jen v subtestu Počet souvětí.
V žádném jiném subtestu ani v celkovém skóru se mezi těmito skupinami rozdíly neprokázaly.
Reliabilita testu je 0,752 (Cronbachovo alfa).

KLÍČOVÁ SLOVA
Psaní, psaný projev, porucha psaného projevu, diagnostika psaného projevu.

ABSTRACT
This thesis is focused on mapping written expression among pupils at the fifth grade of basic
schools. The thesis is divided into two parts – the theoretical part and the empirical part.
The theoretical part of the thesis is devoted to the theoretical knowledge available about written
expression and about disorder of written expression. Attention is paid here to the diagnosis of
written expression and to the analysis of the available diagnostic tools that deal with testing of
written expression.
In the empirical part of the thesis, we are primarily focused on designing the test of written
expression and its evaluation system. Our next goal was to verify the predictive value of the
designed test of written expression on fifth grade pupils and to compare pupils' performance
among themselves. Secondary goal of the thesis is to compare the results of the test by a
statistical quantitative methodology and to subsequently discuss them in terms of gender, font
pattern (Comenia Script font and bound font pattern) and the presence or absence of specific
learning disorders. The partial goal is to verify the correlation of the results of the designed test.
Data collection was conducted by a group administration. A total of six basic schools took part
in research studies of the written expression. We have collected data from the total of 125 fifth
grade pupils. Research study includes 48 pupils without specific learning disorders and 8 pupils
with specific learning disorders.
In the test of written expression, a statistically significant difference was found in the results of
the Number of words, Number of sentences, Number of long sentences, Text composition, Text
content, and overall score between girls and boys. Girls in these categories scored statistically
significantly better than boys. There were no statistically significant differences in the results
of any subtest and overall score between the groups divided by the font pattern. Among pupils
with specific learning disorders and the group of pupils without specific learning disorders,
statistically significant differences were found only in the subtest Number of sentences. In no
other subtest or overall score, differences between these groups have not been demonstrated.
Test reliability is 0.752 (Cronbach's alpha).

KEY WORDS
Writing, written expression, disorder of written expression, diagnosis of written expression.
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Úvod
Není pochyb o tom, že psaní, stejně tak jako čtení, patří mezi základní gramotností
dovednosti, kterým se dítě učí ve škole. Osvojení těchto dovedností provází žáky nejen celou
školní docházkou, ale i po celý další dospělý život. Význam těchto dovedností se samozřejmě
v průběhu života mění.
Ve školním prostředí je pro nás důležité zvládnout veškeré nároky týkající se psaní.
Nejdříve je nutné zvládnout grafomotoriku písma, kdy si osvojujeme jednotlivé tvary písmen.
Po zvládnutí této části se ve škole plynule přesouváme k učení se gramatickým pravidlům. Tyto
dvě roviny tedy tvoří základ psaní – psát úhledně a gramaticky správně. Tyto dovednosti však
stejně v plné míře neurčují to, nakolik budeme úspěšní v psaní slohových cvičení ve škole,
psaní dopisů prarodičům či psaní e-mailu přátelům a spolupracovníkům v dospělém životě.
Tuto poslední rovinu chápeme jako psaný projev – tedy dovednost konstruovat smysluplný text
a vyjádřit své myšlenky pomocí psaného jazyka. A právě psaný projev, obtíže v něm a jeho
diagnostika je téma, kterému se budeme věnovat v této diplomové práci.
Při tvorbě této práce jsme narazili na skutečnost, že v našem českém prostředí existuje
jen málo zdrojů a výzkumných studií, které by se věnovaly problematice psaného projevu u dětí
mladšího školního věku. O diagnostických nástrojích nemluvě. Je tedy zřejmé, že téma psaného
projevu je u nás zatím ne příliš prozkoumané. Psaný projev je předmětem studií hlavně
v zahraničí. Proto je naším primárním cílem pomocí této diplomové práce otevřít téma
problematiky psaného projevu v českém psychologickém i pedagogickém prostředí.
Naše diagnostika s psaním zatím nakládá hlavně z hlediska odhalování specifické a
nespecifické chybovosti, ale tolik pozornosti již není věnováno vlastní produkci psaného textu.
Přitom i do této oblasti se, s měnícími se nároky na druhém stupni, mohou promítnout
specifické poruchy učení. Problém v psaném projevu může mít ale i žák zdánlivě bez jiných
obtíží. Proto věříme, že by v odborném prostředí v budoucnu našel uplatnění standardizovaný
nástroj testující poruchu psaného projevu.
Diplomová práce si klade za cíl zmapování problematiky psaného projevu u žáků pátých
ročníků. V páté třídy by již žáci měli být schopni samostatné kvalitní psané produkce, jelikož
mají v Českém jazyce dostatečně procvičen pravopis i grafomotoriku. Cílem práce je návrh
testu psaného projevu, který by byl pro takto staré děti vhodný a zajímavý a poskytnul nám
důležité informace o úrovni psaného projevu. Dalším cílem bylo k tomuto testu navrhnout
systém hodnocení, který se inspiruje v již existujících testech.
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V neposlední řadě si za cíl klademe ověření psychometrických charakteristik testu, a to
z důvodu budoucí práce s testem. Nepředpokládáme využití navrženého testu v jeho plném
znění, ale věříme, že by v budoucnu mohl otevřít nové téma v naší psychologické a pedagogické
diagnostice.
Diplomová práce je rozdělena na dvě části – na část teoretickou a část empirickou. Práce
je vnitřně strukturovaná a rozdělená do osmi kapitol. Tyto kapitoly doplňuje úvod a závěr práce.
V teoretické části se věnujeme analýze dostupných zdrojů týkajících se zvolené problematiky
a v empirické části práce představujeme realizovaný výzkum.
V první kapitole se věnujeme teoretickému konceptu psaného projevu. Upozorňujeme
zde na význam psaného projevu jako dovednosti, která nás provází celý život. Psaný projev je
zde vymezen jako schopnost jedince se adekvátně vyjádřit pomocí psaného jazyka. V kapitole
se také zabýváme faktory, které mají vliv na psaný projev. Tyto faktory rozdělujeme do dvou
rovin – nižší a vyšší dovednosti. K nižším dovednostem řadíme pravopis a rukopis a
teoretizujeme jejich možný vliv na rozvoj psaného projevu. Jako vyšší dovednosti chápeme
kognitivní schopnosti, které jistě ovlivňují většinu dovedností člověka. Věnujeme se zde
vybraným kognitivním schopnostem a způsobu, jakým mohou ovlivnit psaný projev. Na závěr
charakterizujeme rozdíly v psaném projevu napříč různými skupinami populace.
Druhá kapitola se již blíže zaměřuje na poruchu psaného projevu. Nejprve se věnujeme
tomu, jak s poruchou psaného projevu nakládají v nejznámějších klasifikačních systémech
nemocí – MKN-10 a DSM-5. Dále si popíšeme konkrétní symptomy poruchy psaného projevu,
jak o nich hovoří někteří zahraniční autoři. Jednotlivé obtíže se pokusíme postihnout na
několika krátkých příkladech. V kapitole si také popíšeme, jaký vliv na psaný projev může mít
mluvený jazyk a čtení. Obě tyto dovednosti totiž mohou psaný projev ovlivnit jak negativně,
tak pozitivně. Na jedné zahraniční studii si blíže ilustrujeme souvislost psaní a čtení.
Diagnostikou psaného projevu se zabývá kapitola třetí. Tato kapitola se věnuje
představení nejdůležitějších testů psaného projevu. Při psaní této kapitoly jsme opět vycházeli
převážně ze zahraničních zdrojů, jelikož v zahraničí je diagnostika psaného projevu (written
expression) mnohem rozsáhlejší než v České republice. Představíme si tedy celkem sedm
zahraničních testů a jeden český. U každého testu se blíže seznámíme s tím, jak chápou koncept
psaného projevu a jakými subtesty ho testují, případně jaké oblasti hodnotí. Analýza těchto
testů nám v empirické části pomůže při tvorbě vlastního výzkumu.
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Čtvrtá kapitola otevírá empirickou část práce uvedením do zkoumaného problému.
Upozorňujeme zde také na fakt absence testu psaného projevu u dětí mladšího školního věku
v našem diagnostickém prostředí. Představíme si způsob, jakým jsou tvořeny a hodnoceny
existující testy psaného projevu. Na základě těchto poznatku si popíšeme návrh vlastního testu
psaného projevu, který byl zadáván v rámci empirické části práce. V této kapitole se také
věnujeme popisu systému navrženého hodnocení k vytvořenému testu. Blíže se seznámíme
s tím, jaké kategorie jsme hodnotili a jakým způsobem. Součástí kapitoly je stručné seznámení
s pilotáží testu.
Následuje krátká pátá kapitola, která si klade za cíl vytyčit cíle práce a stanovit výzkumné
otázky. Na základě těchto otázek si formulujeme několik výzkumných hypotéz, které budeme
v další práci ověřovat.
Metodikou práce se zabývá kapitola šestá. Zde jsou předloženy užité metody
k vyhodnocení dat, dále popis sběru dat a popis vzorku dětí. Vzorek dětí je dále blíže
specifikován z hlediska pohlaví, vzoru písma a přítomnosti či nepřítomnosti poruch učení.
V kapitole je také podrobně popsán způsob administrace navrženého testu.
V sedmé kapitole nalezneme prezentaci a interpretaci získaných dat. Popíšeme si
výsledky zvolených skupin v jednotlivých subtestech, stejně tak jako v celkovém skóru.
Kapitolu uzavíráme zhodnocením výsledků a výzkumných hypotéz.
Poslední, osmá kapitola, je věnována diskuzi získaných výsledků, zhodnocením práce a
nastíněním dalších výzkumných možností v oblasti psaného projevu.
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TEORETICKÁ ČÁST
1.

Psaný projev
Psaný projev je bezpochyby jednou ze školních dovedností, která nás provází celý život.

V psaném projevu se pojí naše načerpané znalosti a dovednosti v rámci výuky jazyka. Nejedná
se jen o osvojení znalostí gramatiky, ale i schopnosti se pomocí psaného jazyka vyjádřit, něco
si zařídit, či se domluvit s dalšími lidmi. Psaný projev tedy nemusí být pouze dovednost napsat
ve škole slohové cvičení. Dovednosti v psaném projevu využívají jak děti, tak dospělí i
v běžném životě. Psaným projevem tedy můžeme chápat jakousi schopnost se adekvátně
vyjádřit pomocí psaného jazyka.

1.1 Význam psaného projevu
Samozřejmě s psaním a psaným projevem začínají děti nejdříve v předškolním věku,
častěji však až na prvním stupni základní školy. Dovednost číst a psát je pro úspěch ve škole i
v budoucím povolání nezbytná. Důležitost psaní ve škole je nepopiratelná, psaní v podstatě
prostupuje všechny předměty a ovlivňuje školní úspěšnost. Ale také platí, že je psaný projev
pro děti jeden z nejtěžších úkolů k naučení (DSF, 2014). Studenti se musí naučit psát nejdříve
jednoduché, gramaticky správné věty, než přestoupí k obsáhlým větám. Gramatika se učí
v kontextu kombinování slov a stavění vět, přičemž musí studenti znát slovní zásobu, funkci
slov a jejich použití. Přes věty postupují k tvorbě odstavců a poté k delším textům.
Psaní je totiž komplexní jev (Farrall, n. d.). Když píšeme, tak čerpáme z naší znalosti slov,
vět a významů. Využíváme pravidla pro gramatiku, pravopis i techniku psaní. Psaní vyžaduje,
abychom do hloubky uvažovali o faktech a pojmech a pomáhá nám organizovat naše myšlenky.
Můžeme tedy říci, že nám psaní pomáhá rozvíjet kritické myšlení. Existuje ale také více faktorů,
které mohou působit psaní náročným. Může to být naše pozornost, paměť, jazyk, prostorové
myšlení, rychlost zpracování i rukopis. Proces psaní spojuje kognici, jazyk a motorické
dovednosti (Saini et al., 2012). Právě integrace těchto dovedností činí psaní komplexním
úkolem.
Psaný projev v našem prostředí popisuje Vágnerová (in Svoboda et al., 2009), když mluví
o takzvaném psaní s porozuměním. Jedná se o schopnost se přijatelným způsobem písemně
vyjadřovat. Na tuto úroveň dítě postoupí, když zvládne grafomotorickou stránku psaní. Právě
poté dítě „začíná chápat, že je důležitý i obsah a forma zakódování, tj. způsob zápisu, který
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musí být podřízen smyslu sdělení“ (Vágnerová; in Svoboda et al., 2009, s. 648). Pro správné
psaní s porozuměním si dítě musí osvojit určitá pravidla (Vágnerová; in Svoboda et al., 2009):
•

Je nutné, aby dítě pochopilo pravidla členění psaného textu. To se děje pomocí
oddělování jednotlivých slov a vět a diferenciací začátku vět pomocí velkých písmen
a konce vět pomocí znamének. Tato diferenciace je specifická právě pro psaný projev,
jelikož v mluveném projevu se nedělají mezi jednotlivými slovy pauzy a dítěti nemusí
být jasné, kde daná slova končí.

•

Dítě musí porozumět systému, jakým se uspořádávají slova do vět a podle jaké logiky,
také musí porozumět významu slov a celkovému smyslu věty.

•

Důležité je také osvojení příslušných gramatických pravidel.

Můžeme zde tedy předpokládat určitý vývoj. Dítě si nejdříve musí osvojit
grafomotorickou stránku písma, když v první třídě trénuje jednotlivé tahy a smyčky, které
postupně proměňuje v písmena. Poté přestupuje na úroveň gramatických pravidel. Když tyto
dva úkoly zvládne, začíná tvořit delší texty a využívat psaní k vyjádření svých myšlenek.

1.2 Vliv pravopisu a rukopisu na psaný projev
Jeden z nejvlivnějších modelů psaní tvrdí, že zralí spisovatelé prochází při psaní třemi
stádii – plánují, překládají a posuzují to, co napsali (Hayes, Flower 1980; in Puranik et al.,
2012). Tito autoři popsali blíže jednotlivé „sub“ procesy1 plánování a upravování. Sub procesy
plánování zahrnují vytváření nápadů k psaní, stanovení cílů psaní a organizování nápadů.
V rámci posuzování dochází ke čtení toho, co bylo napsáno, k upravování textu a provádí se
revize, zda byly splněny cíle psaní. Proces překladu autoři více nečlení. Tento model byl
vytvořen primárně pro dospělé spisovatele. Na základě tohoto modelu Berninger et al. (1992;
1994; 1996; in Puranik et al., 2012) prováděla studie s dětmi, aby u nich zkoumala vývoj
psaného projevu.
Její studie demonstrují, že se psaní skládá ze dvou hlavních složek: generování a přepis
textu. Generování textu odkazuje k procesům překládání myšlenek do jazykových reprezentací
(slova, věty, vyprávění) v paměti, zatímco přepis odkazuje k překladu těchto jazykových
reprezentací do psaného jazyka. Přepisem se konkrétně myslí pravopis a rukopis. Tyto dvě
dovednosti (tvorba textu a přepis) by se daly označit jako dovednosti nižší úrovně. Pokud jsou
tyto nižší dovednosti oslabeny, omezují dovednosti vyšší úrovně jako je plánování a kontrola.

1

Sub procesem je myšlen podproces či část vyššího procesu.
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Pokud má dítě nedostatek dovedností v přepisu, vědomě svoji pozornost směřuje k formování
písmen a k pravopisu, a již mu nezbývá tolik pozornosti a kognitivních zdrojů na komponování
samotného textu. Proto je zde důvod se domnívat, že pravopis a rukopis jsou důležitou součástí
psaní a hrají zásadní roli v raném psaném projevu.
Stejný názor zastává Lienemann et al. (2009), který vytyčuje jako základní předpoklady
úspěšného psaného projevu právě dovednosti přepisu (rukopis a pravopis) a gramatické
dovednosti, pod které řadí znalost struktury vět. Studenti, kteří mají problém se psaním, mají
specificky obtíže s dovednostmi nižší úrovně (rukopis, pravopis nebo gramatika) stejně jako
s dovednostmi vyšší úrovně. Dovednostmi vyšší úrovně Lienemann (ibid.) myslí formulaci
myšlenek, výběr tématu, plánování, produkci a organizaci textu a jeho opravu.
Juel (1988) ve své studii uvádí, že se psaní skládá ze dvou základních faktorů, pravopisu
a myšlení. Pro správný pravopis vnímá jako důležité rozvinuté fonologické uvědomění.
Myšlení se při psaní projevuje jako schopnost vytvářet a organizovat myšlenky, jde tedy jak o
tvorbu kreativních myšlenek, tak o jejich organizaci do vět a struktury textu. V pojetí Juela
(ibid.) představuje pravopis dovednost nižší úrovně psaní a myšlení je dovednost vyšší úrovně.
Pokud se blíže podíváme na pravopis, zjistíme, že délka a kvalita skladby textu je u dětí
na základní škole hodně ovlivněna právě jejich pravopisnými dovednostmi (Graham et al.,
1997; in Puranik et al., 2012). V longitudinální studii dětí od první do páté třídy bylo zjištěno,
že pravopis je dlouhodobý předpoklad psaní, možná proto, že pokud dítě dobře zvládne
pravopis a má v paměti dokonalou představu toho, jak se dané slovo píše, uvolní to další zdroje,
které dítě může využít při psaní (Abbott et al., 2010; Graham et al., 2000; in Puranik et al.,
2012).
Další dovednost, která může ovlivnit psaní je rukopis. Spojení se psaním můžeme
sledovat hlavně u plynulosti rukopis, která je zkoumána pomocí úkolů, jako je opisování textu
pod časovým limitem nebo psaní písmen abecedy (Graham et al., 2000; in Puranik et al., 2012).
Zautomatizované psaní písmen se ukázalo jako nejlepší prediktor délky a kvality textu pro děti
na základních školách. Jinými slovy, zlepšení automatiky rukopisu nebo pravopisu zlepší
dětskou produkci textu a kvalitu kompozice. Je to dáno tím, že tyto dvě dovednosti, pokud
nejsou zautomatizovány, berou dětem velké množství pozornosti a energie, která pak nezbývá
na samotnou tvorbu textu. Oslabené dovednosti nižšího řádu mohou bránit vývoji procesů
vyššího řádu (Juel, 1988). Naopak pokud bychom se zaměřili spíše na obsah psaní než na jeho
mechaniku, i u studentů s poruchami učení bychom mohli vidět jejich silné stránky (Baker et
al., 1999). Při psaní o komplexních myšlenkách studenti s poruchami učení vykazovali mnohem
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lepší výkon, než bychom u nich čekali na základě jejich výkonu v nižších dovednostech
(pravopis, rukopis). Pokud bychom tedy eliminovali mechanické obtíže, například pomocí
diktování psaného textu jinému spisovateli, docílili bychom delší a kvalitnější kompozice i u
žáků s poruchami učení (Graham et al., 1997; in Baker et al., 1999). Mohla by to tedy být cesta
k jejich lepšímu výkonu v psaní.
Samozřejmě být schopen psaného projevu vyžaduje víc než jen výše zmíněné dovednosti
přepisu. Vyžaduje to koordinaci a integraci nesčetných kognitivních a jazykových dovedností
(Hayes et al., 1980; in Puranik et al., 2012).

1.3 Vliv kognitivních schopností na psaný projev
Existuje několik různých teoretických modelů psaní, které se snaží popsat tvorbu psaného
textu (Hajovsky et al., 2017). Mnoho modelů pracuje s vysvětlením psaného projevu jako
přenosu mentálních reprezentací do jazykových struktur, tak aby se vytvořil písemný text
(Berninger, 1999; Graham et al., 2002; in Hajovsky et al., 2017).
V předchozí kapitole byly blíže popsány procesy takzvané nižší úrovně, které ovlivňují
psaní. Tyto komponenty podle Berninger (1999; in Hajovsky et al., 2017) tvoří základ
jednoduchého pohledu na psaní. Rozšířený pohled na psaní předpokládá zásadní úlohu
kognitivních komponent. Za tyto kognitivní komponenty, které mají vliv na psaní, můžeme
považovat exekutivní funkce jako je plánování, organizování, porozumění a kontrolu, dále
pracovní paměť a jazyk (Hajovsky et al., 2017). Užitečný rámec pro studium kognitivních
schopností ovlivňující psaní poskytuje například teorie inteligence CHC od autorů Cattell, Horn
a Carroll (Carroll, 1993; in Hajovsky et al., 2017). Tato teorie organizuje kognitivní schopnosti
do tří úrovní, přičemž na vrcholu se nachází g faktor (faktor obecné inteligence).
V jedné interpretaci CHC teorie g faktor představuje množinu kognitivních procesů a
schopností, které spolu vzájemně korelují a mají přímý vliv na akademické schopnosti
(Hajovsky et al., 2017). Jednotlivé schopnosti si blíže popíšeme:
•

Krystalické schopnosti. Tyto schopnosti představují šíři a hloubku znalostí. Mají vliv
na tvorbu textu prostřednictvím vědomostí a slovní zásoby (Floyd et al., 2008; in
Hajovsky et al., 2017).

•

Pracovní a krátkodobá paměť. Paměť hraje roli při samotné tvorbě textu. Spisovatel
musí udržovat nápady v pracovní paměti, zatímco propojuje a kontroluje informace
kvůli logické konzistenci textu (Cormier et al., 2016; in Hajovsky et al., 2017).
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•

Fluidní schopnosti. Jedná se o schopnosti, které se uplatňují při řešení nových
problémů. Jejich největší vliv se předpokládá při logické analýze, plánování, revizi a
monitorování psaní (Hajovsky et al., 2017).

•

Vyhledávání a dlouhodobé ukládání. Jedná se o schopnost plynule ukládat,
konsolidovat a získávat informace. Může to být důležité při ukládání nových
informací do dlouhodobé paměti a rychlosti s jakou mohou jednici produkovat nebo
načítat verbální a neverbální informace nebo nápady uložené v dlouhodobé paměti
(Schneideret al., 2012; in Hajovsky et al., 2017).

•

Vizuální zpracování. Jinými slovy schopnost při psaní využívat mentální představy.
Tato schopnosti nejspíše primárně ovlivňuje ortografické schopnosti (Cormier et al.,
2016; in Hajovsky et al., 2017).

Uvedené kognitivní schopnosti mohou mít vliv na psaní v jakékoliv jeho fázi a oslabení
těchto schopností následně působí rozdílné potíže jak v pravopise, tak v celkovém psaném
projevu. Jak se nám potvrdilo, psaný projev je opravdu komplexním jevem a při problémech v
psaní je třeba zvažovat jak kognitivní schopnosti, tak pravopis i rukopis. Porozumění složkám,
které mají na psaný projev vliv, může pomoci odhalit příčiny neúspěchu při psaní a zlepšit i
samotnou výuku psaní. Jelikož psaný projev je dovednost, kterou si ze školy odnášíme i do
budoucího pracovního života, měla by se mu věnovat také adekvátní pozornost.

1.4 Rozdíly v psaném projevu
V rámci rozdílu mezi pohlavími, zprávy o úspěchu psaní v národním testovaní ukazují
relativně stabilní genderový rozdíl ve prospěch dívek (NAEP, 2011; SFR, 2011; in Babayiğit,
2015). Například Olinghouse (2008; in Babayiğit, 2015) zjistil, že dívky překonají chlapce v
psaní ve dvou oblastech – v plynulosti a kvalitě kompozice. Babayiğit (2015) v rámci svého
výzkumu zjistila, že dívky v psaném projevu překonají chlapce v jeho celkové kvalitě, psaném
slovníku a v plynulosti kompozice. Několik dalších výzkumů dospělo ke stejným datům. Dívky
obecně píší více než chlapci a jsou více ochotny se zapojit do aktivit spojených se čtením a
psaním. Také mají vůči těmto aktivitám, oproti chlapcům, příznivější postoj (e.g. MacMillan et
al., 1992; McKenna et al., 1995; in Puranik et al., 2012). Naopak chlapci mají sklon být až
dvakrát více postiženi poruchami psaného jazyka (Katusic et al., 2009; in Puranik et al., 2012).
Další faktor, který má na psaný projev nepochybně vliv, je socioekonomický status.
Typicky děti z rodin s nižším socioekonomickým statusem ve škole vykazují slabší jazykové
dovednosti a také mají z domova méně zkušeností se čtením a psaním než děti z rodin se
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středním či vysokým socioekonomickým statusem (Hecht et al., 2000; Nicholson, 1997; in
Puranik et al., 2012). V důsledku toho mají děti větší problémy se čtením, psaním a pravopisem.
Výkon v psaném projevu samozřejmě ovlivňuje věk dětí. Na tuto úvahu není třeba studií,
ale i tak jsou tyto faktory výzkumně potvrzeny (e.g. Puranik et al., 2008; Graham et al., 2009;
in Puranik et al., 2012). Starší děti píší více než mladší děti a studenti ve vyšších třídách mají
v psaní výhodu oproti mladším žákům. Rozdíl v psaném projevu mohou také způsobit výše
zmíněné kognitivní dovednosti, které ovlivňují schopnost přemýšlet o psaném jazyce a
produkovat ho (Hayes, 1996; in Puranik et al., 2012).
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2.

Porucha psaného projevu
Tato kapitola se bude věnovat tomu, co můžeme z dostupných zdrojů zjistit o poruše

psaného projevu. Důvodem, proč v našem prostředí nemáme dostatek diagnostických
materiálů, věnujících se výhradně psanému projevu, pravděpodobně pramení z rozdílné
klasifikaci nemocí, kterou se řídí české a americké psychiatrické a psychologické prostředí.
Tento rozdíl bude tedy níže popsán spolu s charakteristikou symptomů, které se týkají poruchy
psaného projevu.

2.1 Klasifikace poruch psaného projevu
Pro klasifikaci nemocí má odborná veřejnost k dispozici Mezinárodní klasifikaci nemocí
a souvisejících problémů (MKN-10). V americkém prostředí navíc vznikl Diagnostický a
statistický manuál mentálních poruch, který v podstatě rozšiřuje psychiatrickou část MKN-10.
V DSM-5 tedy psychologové i psychiatři naleznou většinou více informací o duševních
poruchách. Avšak v prostředí české praxe se všechny nemoci, i ty duševní, v rámci diagnózy
kódují výhradně podle MKN-10. Je tedy pravděpodobné, že se v českém odborném prostředí
vůbec nepracuje s některými potížemi, které ale například v USA znají a klasifikují je jako
samostatnou diagnózu. A to je právě příklad diagnózy poruchy psaného projevu. Jelikož se tato
porucha týká psaní a psaného projevu, má přímý vztah ke školním dovednostem. Pokud se
v psaném projevu objevují obtíže, mohli bychom předpokládat, že by tuto poruchu odborníci
řadili pravděpodobně k poruchám učení. Proto se blíže podíváme, jak se této kategorii věnuje
MKN-10 a DSM-5.
MKN-10 (2008), coby výchozí zdroj pro české odborníky, nám nabízí klasifikaci
Specifických vývojových poruch školních dovedností, které spadají pod kategorii Poruchy
psychického vývoje. Postižení má jiný důvod vzniku než nedostatek příležitostí k učení nebo
následek mentální retardace nebo poranění mozku. Klasifikace pracuje s diagnózou specifické
poruchy čtení, počítání a psaní a výslovnosti. Podle MKN-10 je hlavní vlastností specifické
poruchy psaní a výslovnosti výrazné a specifické poškození dovednosti psát. Manuál tedy
konkrétně s poruchou psaného projevu nepracuje. V MKN-10 také nenalezneme rozšiřující
informace o poruše psaní.
Nicméně specifickou poruchu psaní běžně označujeme jako dysgrafii. Dle Vágnerové (in
Svoboda et al., 2009) dysgrafií označujeme poruchu grafomotorického projevu. Děti s touto
poruchou pak mají problémy v tvarech písmen, vynechávají nebo přidávají detaily, psaní je pro
ně náročné a následně je jejich písmo neupravené. Druhým problémem může být specifická
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porucha pravopisu neboli dysortografie. Ani jedna z těchto kategorií však nepokrývá
problematiku poruchy psaného projevu ve správném smyslu. V českém prostředí nemá zatím
tento fenomén ukotvení a nepracuje se s ním jako se samostatnou poruchou. Na tuto skutečnost
upozorňuje i Kučerová a Kucharská (et al., 2018). Za možný významový ekvivalent bychom
mohli považovat zmínku Vágnerové (in Svoboda et al., 2009) o takzvaném psaní
s porozuměním, popsaném výše.
DSM-5 (2013) řadí specifické poruchy učení pod větší kategorii neurovývojových
poruch. Diagnostická kritéria jsou zde mnohem podrobněji popsána, než je tomu v MKN-10.
Jako specifické poruchy učení se zde klasifikují obtíže, které trvají déle než 6 měsíců a projevují
se symptomy jako je pomalé čtení, hádání slov, obtížné porozumění významu čteného textu,
obtíže v pravopise, v osvojování významu čísel, v matematickém zdůvodnění a také obtíže
v psaném projevu.
Specifické poruchy učení se zde rozdělují na tři oblasti. Jedná se poškození ve čtení,
poškození v matematice a poškození v psaném projevu (written expression). Pod tuto oblast
spadají tyto obtíže:
•

Přesnost pravopisu

•

Přesnost gramatiky a interpunkce

•

Jasnost a organizace psaného projevu

Obtíže v psaném projevu se mohou projevovat tak, že postižený dělá vícenásobné
gramatické nebo interpunkční chyby ve větě, užívá špatnou organizaci odstavce a jeho písemné
vyjádření myšlenek postrádá jasnost. Americký diagnostický manuál DSM-5 do své klasifikace
tedy zahrnuje i novou formu obtíží, týkající se schopnosti jedince písemně vyjádřit své
myšlenky a tento svůj projev vhodně zorganizovat.

2.2

Symptomy poruchy
Jak uvádí Bressert (2017) ve svém článku, o poruše psaného projevu je v porovnání

s dalšími poruchami učení známo relativně málo. Stejně tak o její nápravě a testování. Tím
méně o poruše víme, pokud se objeví izolovaně, bez poruchy čtení.
Konkrétní symptomy poruchy psaného projevu předkládá například Bressert (2017):
•

Dovednosti a schopnosti v psaní jsou na základě testování významně pod očekávanou
hranicí vzhledem k věku, inteligenci a vzdělání.
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•

Porucha v psaném projevu významně interferuje s akademickým úspěchem nebo
s aktivitami běžného života, které vyžadují psaní a tvorbu textu.

•

Pokud je přítomen senzorický deficit, tak jsou obtíže v psaní většinou důsledkem
tohoto problému.

•

Jedná se obecně o kombinaci obtíží ve schopnosti složit psaný text bez gramatických
nebo interpunkčních chyb ve větách, slabou organizací odstavce, několikanásobnými
pravopisnými chybami a nadměrně slabým rukopisem.

Pokud se objevují jen pravopisné chyby nebo slabý rukopis a chybí další poškození
v psaném projevu, tak se tato diagnóz nedává (Saini et al., 2012).
Studenti dále mohou mít problém vytvářet nápady, vytvořit smysluplné věty, seřadit a
zorganizovat své myšlenky do odstavce a správně používat gramatická pravidla (DSF, 2014).
Shodně se v tomto textu uvádí, že tito studenti mohou mít také potíže s rukopisem, interpunkcí
a pravopisem. Navíc psaný projev vyžaduje soudržnost textu, znalost žánrů a cit pro publikum
(čtenáře). Některé děti mohou mít tedy problém například v produkci čitelného rukopisu či
v pravopise, zatímco jiné děti mají potíže s organizováním myšlenek a nápadů při psaní (Saini
et al., 2012). Obtíže v jedné oblasti mohou opozdit vývoj dovedností v jiné oblasti, takže se
mohou celkově brzdit všechny dovednosti psaní. Autoři dále uvádějí, že děti mohou poruchu
psaného projevu často zažívat tím způsobem, že jejich myšlenky běží rychleji, než je jejich ruka
dokáže přepsat neboli přeložit do psaného projevu na papíře. Pro tyto děti může pak ve škole
být nepřekonatelný úkol i třeba prosté psaní zápisků v předmětech. Následkem poruchy
psaného projevů bývají akademická selhání i snížené sebevědomí.
Jak si můžeme všimnout, tak i když se autoři shodují na některých základních projevech
a obtížích, neexistuje jednotný popis poruchy psaného projevu a jejích příznaků. Ani
v zahraničí není mnoho studií, jenž by se věnovalo izolovanému problému psaného projevu, a
tak někteří autoři diskutují, zda samostatná porucha psaného projevu vůbec existuje (Saini et
al., 2012). Obecně je nacházena v kombinaci s poruchou čtení nebo matematiky. Existují určité
důkazy, že s touto poruchou souvisejí jazykové a percepčně motorické deficity (DSM-4, 2000;
in Saini et al., 2012).
Prevalence poruchy psaného projevu není přesně vymezena a je považována za spíše
vzácnou, pokud nemá dítě jinou poruchu učení (Saini et al., 2012). Stejně tak je málo informací
o její etiologii. Jako možný zdroj potíží v expresivním psaní jsou uváděny potíže v mentálních
aktivitách nižší úrovně, které jsou odpovědny za rukopis, pravopis, výběr slov a spojení vět.
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Jejich automatizace uvolňuje zdroje pro přesouvání pozornosti k aktivitám vyšší úrovně, které
se poté starají o obsah, organizaci a jasnost úkolu (Uhry, Shepherd, 1993; in Saini et al., 2012).
Lienemann et al. (2009) představuje několik případových studií žáků 2. až 5. tříd, kteří
mají potíže v psaném projevu. Cílem jeho práce je využívat speciálně vytvořený model, který
zlepšuje výkon v psaní a zlepšuje učení se strategiím psaní. Zajímavé jsou zde ale hlavně popisy
obtíží jednotlivých dětí v psaném projevu. Na několika kratších příkladech si můžeme alespoň
přiblížit rozsah obtíží psaného projevu. První je příklad chlapce, který má dobrý slovník,
dokonce velmi rád píše, ale má problém zorganizovat své vyprávění do příběhu. Obtíže mu také
činí zůstat u tématu, má spíše tendenci dávat dohromady myšlenky bez zvážení konečného
účelu psaní. Dívka ze třetí třídy má v psaní dobré nápady, ale není schopná jasně vyjádřit svůj
pohled na věc, podobně jako chlapec v páté třídě, který propadá při psaní panice, jelikož neví,
kde by měl začít. Další chlapec je velmi zdatný v plánování a organizování svého psaní, ale
příliš se soustředí na mechanismus psaní (rukopis, pravopis, gramatika) a opomíjí význam
psaného. V posledním popsaném příkladu má chlapec výborné dovednosti v rukopise i
pravopise, ale problém nastává, když má složit text. Chlapec má skvělé nápady, ale píše bez
zvážení organizace textu, cílů práce nebo publika, které bude text číst. Jeho příběh je složen
spíše z volných asociací, které lze jen těžko pochopit.
Problémy u studentů tedy mohou nastat v jakékoliv fázi psaní, ať se jedná o přípravu a
plánování, samotnou tvorbu textu nebo následnou opravu a úpravu. Výše uvedené případy dětí
s problémy psaného projevu jsou samozřejmě jen ilustrativní, avšak v podobném výčtů potíží
by se dalo pokračovat dále. Rozsah možných potíží v psaném projevu je opravdu široký, a to je
pravděpodobně jedním z důvodů, proč je tato porucha tak těžko uchopitelná a zatím málo
popsaná.

2.3 Souvislost psaní, čtení a mluveného jazyka
Souvislost mezi mluveným a psaným jazykem je nesporná. Mluvený jazyk je v podstatě
předstupněm psaného jazyka. Psaní přichází později a je tím pádem ovlivněno mluveným
jazykem, ale i schopnostmi číst (Shanahan, 2006; in Puranik et al., 2012).
Proto je velmi pravděpodobné, že se slabina v mluveném jazyce a slovním vyjadřování
přesune také do psaného projevu (DSF, 2014). Pokud má dítě nebo dospělý omezenou slovní
zásobu, může to znamenat, že jako spisovatel má k dispozici nedostatek slov a jeho nápady jsou
jednodušší nebo méně precizní, či že píše krátký text (Puranik et al., 2012). Podobně mu
v konstrukci vět při psaní může bránit nedostatek gramatických znalostí. Jedinci může potíže
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způsobovat také neschopnost dostatečně dlouho udržet v paměti slova a myšlenky, než je stihne
přeložit na papír. Hooper et al. (2010; in Puranik et al., 2012), na základě výzkumu 65
Afroameričanů, identifikoval jako jeden ze tří kritických prediktorů psaní právě schopnost
mluveného jazyka. Právě mluvený jazyk predikuje schopnost výpravného psaní u žáků 3.–5.
ročníků. V rámci mluveného jazyka je tedy pro psaný projev důležitá slovní zásoba, znalost
skladby a nápodoba vět.
Pro naučení dovedností potřebných k psanému projevu, je důležitý systematický a
strukturovaný učební přístup (DSF, 2014). K tomu může dětem pomoci také čtení, u kterého se
studenti učí identifikovat vlastnosti textu a jeho strukturu, a poté pracují na přenosu mluveného
jazyka do písemné práce. Ze čtení je možné pochopit správnou strukturu vět, strategii vytváření
vhodných vět a odstavců a složení jednoduchého textu. Když děti čtou, nebo je jim čteno, tak
si ukládají vzorce, které formují stavební kameny psaného projevu. Následně v situaci, kdy má
dítě napsat větu, si nejdříve vybaví tyto vzorce z mluveného jazyka. Čtení ve škole, přehrávání
příběhu, či zapamatování básničky, to vše umožňuje studentům zvnitřnit si jazykové vzorce a
vlastnosti textu pro budoucí vlastní psaní. Děti, kterým nebylo tolik čteno, vstupují do školy s
menší znalostí příběhů a méně nápady na jejich tvoření (Juel, 1988). Výzkumy ukázaly, že děti,
které jsou slabými čtenáři, jsou také slabými spisovateli, a naopak pokud děti čtou hodně a
dobře, zvyšuje to jejich čtenářské a písařské dovednosti (jako jsou právě nápady na příběh).
Čtení u dětí ovlivňuje také jejich znalost pravopisu a pravopis následně ovlivňuje samotné psaní
(Graham et al., 1997; in Puranik et al., 2012).
Juel (1988) prováděl longitudinální výzkum 54 dětí od první do čtvrté třídy, ve kterém
zkoumal souvislost osvojování si dovedností čtení a psaní ve škole. Dospěl k několika
zajímavým výsledkům. Pokud byly děti na konci čtvrté třídy klasifikovány jako slabí
spisovatelé, bylo to kvůli slabému pravopisu, chudým nápadům, nebo obojímu. Prokázala se
také souvislost mezi slabými čtenáři a slabými spisovateli. V průběhu let se dobří čtenáři
zlepšovali v produkci nápadů na psaní, zatímco chudí čtenáři tento pokrok neprokázali. Tito
slabí čtenáři se v psaní věnovali spíše chudším popisům než vyprávění, typicky popisu seznamu
charakteristik. Nejméně ve čtvrté třídě většina dobrých čtenářů psala příběhy, které obsahovaly
některé prvky příběhové gramatiky (umístění příběhu, propracovaný popis charakterů…).
Dobří čtenáři používali více nápaditých příběhů, více gramatických prvků a zajímavou slovní
zásobu. Častější četba tedy pravděpodobně vedla k lepším nápadům v příběhu (stejně jako ke
znalosti struktury příběhu a slovní zásobě, pomocí které byli schopni své myšlenky vyjádřit).
Další souvislost se týkala toho, že slabí čtenáři jsou i slabí v pravopise. Velkou část pravopisu
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si děti mohou zafixovat viděním natištěných slov. Děti, které tolik nečtou, netěží tolik slovní
zásoby jako čtenáři, a tak si také nevytvoří znalost toho, jak vypadá dobrý příběh. Je
pravděpodobné, že čtení (nebo naslouchání příběhům) je důležité pro získání nápadů, pomocí
kterých si posléze můžete napsat vlastní příběh.
V rámci této práce bylo nutné se zmínit o souvislosti čtení, mluveného a psaného jazyka.
Je logické, že pokud dítě více čte a vytvoří si vztah k psaným příběhům, tak bude následně ve
svém psaném projevu zručnější, už jen z toho důvodu, že ví, jak má takový příběh vypadat.
Důležitost čtení pro vlastní rozvíjení psaných či mluvených příběhů je tedy veliká. Je to možná
právě to, co ve finále ovlivňuje kvalitní psaný projev žáků.
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3.

Diagnostika psaného projevu
V následující kapitole se stručně seznámíme s existujícími testy, které se věnují testování

psaného projevu. V zahraničí je možné pracovat s velkým množstvím testů, které se věnují
psaní, psanému projevu a slovnímu vyjadřování. Samozřejmě ne všechny testy jsou vhodné,
proto se zde zaměříme jen na ty nejznámější a nejpoužívanější. Všechny níže zmíněné testy lze
použít k posuzování psaného projevu, nicméně každý z testů k tomuto fenoménu přistupuje po
svém. V českém prostředí se však s žádným z těchto testů standardně nepracuje, ani jeden
z testů nebyl převeden na českou populaci, a právě z tohoto důvodu v našem prostředí tento typ
diagnostiky chybí.

3.1 Mýty a nedorozumění při testování psaného jazyka
S testováním psaného jazyka či projevu se pojí několik mýtů a nedorozumění, na které je
třeba v první řadě upozornit. Tyto mýty se snaží ve svém článku vysvětlit americká doktorka
Melissa Farrall, která se výzkumně věnuje jazyku, učení i čtení a psaní (Farrall, n. d.).
Prvním mýtem, který autorka uvádí, je, že jsou všechny testy psaného projevu tvořeny
stejně. Není tomu tak. Testy psaného projevu reflektují různé pohledy na to, jak se děti učí psát.
Některé testy chtějí po dětech doplnit příběh, některé naopak měří výkon jen v izolovaných
úkolech týkajících se psaní. Někteří autoři věří, že pravopis je součást písemného projevu a
někdo naopak věří, že přílišný důraz na pravopis odvádí děti od kreativity. Každý test tedy
představuje spíše pohled autora na koncept psaného projevu, konkrétně na to, jaké položky
psaného projevů vnímá jako podstatné.
Druhým mýtem je, že hodnotitelé chtějí testy, které jsou lehké a krátké. Opět se jedná o
nedorozumění, jelikož existují testy, které se speciálně soustředí na délku vět, nebo po
respondentech vyžadují napsání příběhu, eseje, úvahy či souhrnu. Naopak je pravdou, že testy,
které se soustředí na krátké odpovědi, neměří organizační schopnosti nutné pro napsání delšího
příběhu nebo eseje. Zdá se tedy, že je pro hodnotitele ve výsledku výhodnější pracovat s testy,
které jsou časově a obsahově náročnější.
Za třetí mýtus při testování psaného jazyka se považuje názor, že je psaný jazyk oddělený
od toho mluveného. Pravda je, že psaný jazyk má své kořeny v mluveném jazyce. Děti, které
mají problémy v psaní, mohou často potřebovat také nějaký typ logopedie. Pokud má tedy dítě
potíže s řečí, velmi pravděpodobně se tento problém promítne i do jeho psaného projevu.
Dalším nedorozuměním je, že pro psaný projev a jeho testování není důležitý rukopis.
Děti, které mají problém v oblasti rukopisu, soustředí velkou část své energie právě na něj.
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V důsledku toho moc nepíší a psaní se vyhýbají. Výsledkem tohoto problému je, že děti
s obtížemi v rukopise jsou v psaném projevu méně trénovány a mohou mít posléze potíž
přemýšlet o tom, co chtějí vůbec napsat, a tedy se slovně vyjádřit.
Poslední nedorozumění, kterému se autorka věnuje, se týká vhodnosti testů psaného
projevu pro určité věkové kategorie. Mýtem je, že jsou testy psaného projevu citlivé
k dovednostem jak dětí v první a druhé třídě, tak k dovednostem studentů středních a vysokých
škol. Faktem zůstává, že většina testů neadekvátně testuje dovednosti malých dětí a většina
testů také neměří to, jestli dítě píše se slovníkem odpovídajícím jeho věku. U starších studentů
se tedy například neměří dovednosti potřebné pro psaní esejí nebo odborných prací, které jsou
po nich ve vyšších třídách vyžadovány.
Autorka samozřejmě nezůstává jen u kritiky, ale sama předkládá svůj pohled na to, co by
mělo komplexní hodnocení psaného jazyka zahrnovat. Dle Melissy Farrall by se měly
posuzovat tyto části (Farrall, n. d.):
•

Znalost abecedy

•

Psaní vět

•

Psaní odstavců

•

Psaní příběhů

•

Psaní eseje

•

Plynulost psaní

•

Technika psaní (interpunkce)

•

Pravopis

•

Rukopis

Tento výčet je ovšem poněkud obsáhlý a většina známých testů nepracuje se všemi
uvedenými kategoriemi. Proto je důležité si některé známé testy blíže představit.

3.2 Testy psaného projevu
Farrall (n.d.) ve svém článku na webové stránce www.wrightslaw.com uvádí pět běžně
užívaných testů psaného projevu, v této práci ale budou uvedeny i další dva zahraniční testy,
které jsou taktéž vnímány jako důležité. Popsán je také jeden český test, který se zabývá
diagnostikou specifických poruch učení u studentů vysokých škol. Jak uvádí Ehrler (1996),
celkově je v diagnostickém prostředí velmi málo publikovaných testů na zkoumání psaní.
Komplexní testy psaní mají dobré psychometrické vlastnosti, nicméně je jim vytýkána
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zdlouhavá administrace a neschopnost oddělit písařské dovednosti jako je slovní zásoba,
skladba a gramatická pravidla, od samotného psaného projevu, který reprezentuje spíše
schopnost tvořit myšlenky, kreativitu a originalitu. Z těchto důvodů většinou odborníci
využívají jen dílčí subtesty z větších baterií. Bressert (2017) s tímto tvrzením souhlasí, když
uvádí, že jsou testy psaného projevu méně rozvinuté než například testy čtenářských či
matematických schopností.
Testy psaného projevu jsou většinou vytvářeny se shodným záměrem. Autoři testu
TOWE uvádí čtyři hlavní funkce jejich testu, nicméně za stejným účelem vznikají i testy zbylé
(McGhee, Bryant, Laren a Rivera, 1995; in Ehrler, 1996). Cílem je:
a) pomoc hodnotiteli při identifikaci studentů s vážnými problémy se psaním,
b) zjišťování silných a slabých stránek studentů v psaném jazyce,
c) pomoc pedagogům a psychologům při hodnocení a dokumentaci pokroků ve
speciálních programech náprav poruch psaní,
d) využití výsledků testů k celkovému hodnocení psaní pro účely výzkumu.
Pokud se věnujeme testování psaného jazyka, uvažujeme vždy o spojitosti potíží s
deficitem v některé z jazykových rovin, jak je uvádí Cimlerová et al. (2014):
1. Fonologicko-ortografická rovina, která reprezentuje znalost fonémů a grafémů
jakožto jednotek, které nesou význam a znalost pravidel jejich vzájemného
přiřazování.
2. Morfologicko-lexikální rovina předpokládá znalost morfémů, které v jazyce nesou
význam a také znalost slovotvorby.
3. Rovina syntaktická reprezentuje schopnost jedince řadit morfologické a lexikální
jednotky do vět. Zde je též důležité dodržování logických a gramatických pravidel.
4. Textová rovina předpokládá jedincovu schopnost řadit věty do výpovědí s použitím
logických pravidel a dodržením komunikačního záměru.
Samozřejmě jsou výše uvedené roviny v podstatě neoddělitelné, ale psaný projev v námi
chápaném smyslu by mohla nejvíce ovlivňovat rovina syntaktická a textová. Každý
z představených testů poskytuje jiný diagnostický materiál a zahrnuje jiné složky psaného
projevu, případně testuje jiné jazykové roviny. Většinou se jedná o materiál, který zkoumá širší
spektrum schopností a jednou z nich je právě psaná exprese. Jednotlivé testy budou tedy
představeny a následně porovnány, což nám poskytne vodítka pro vlastní práci.
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3.2.1 Woodcock-Johnson IV Tests of Achievement (WJ IV)
Tento test je určen pro širokou populaci od 2 do 90 let věku (Villarreal, 2015). Jedná se
o individuálně administrovatelný test, většina subtestů zabere respondentovi okolo 5-10 minut,
ačkoliv některé části vyžadují až 20 minut. Test byl vydán v roce 2014, a oproti předchozí třetí
verzi obsahuje sedm nových subtestů. Woodcock-Johnsonův test obsahuje testy čtení,
matematiky, psaného jazyka a akademických znalostí. Autoři testu poznamenávají, že test může
pomoci při určování silných a slabých stránek v akademické oblasti jednotlivce, diagnostice
specifických schopností a postižení a k plánování vzdělávání (Schrank et al., 2014; in Villarreal,
2015).
Část zkoumající psaný jazyk obsahuje čtyři subtesty, které společně tvoří čtyři oblasti
schopností, takzvané klastry (Villarreal, 2015). Prvním subtestem je Psaní vzorů (měří se zde
schopnost psaní dlouhých vět, respondenti nejsou penalizováni za chyby v gramatice, pravopise
nebo interpunkci), dále Plynulost psaní vět (měří schopnost rychle formulovat jednoduché věty,
děti mají za úkol napsat větu s třemi cílovými slovy), Editace (zkoumá schopnost v identifikaci
a opravě chyb v interpunkci, ve velkých a malých písmenech, pravopise a vhodném použití
slov) (Farrall, n. d.) a subtest Pravopisu (Villarreal, 2015). Kategorie nazvaná Psaný jazyk
obsahuje údaje o pravopise a kvalitě exprese (Villarreal, 2015). Oblast Široký psaný jazyk
zahrnuje pravopis, plynulost psaní a kvalitu exprese. Třetí oblast je nazvána Základní
dovednosti psaní a obsahuje údaje o pravopise a identifikaci a opravě chyb v pravopise,
interpunkci, kapitalizaci a použití slov. Oblast Psané exprese posuzuje smysluplný psaný projev
a plynulost psaní vět.
Celý test je vyhodnocen na základě skórovacího počítačového programu, případně
pomocí manuálu testu. Podle Farrall (n.d.) se jedná o test, který měří takzvané krátké odpovědi
a neměl by být používán jako jediný test písemných dovedností.

3.2.2 Test of Written Language (TOWL-4)
Test TOWL-4 je považován za jeden z nejpoužívanějších testů psaného jazyka (Farrall,
n. d.). Jedná se o test, který je určen pro věk 9,0-17,11 let, je možné jej zadávat jak individuálně,
tak skupinově a testovací čas zabere 60-90 minut (Hammill & Larson, 2009). Výhodou je, že
se jedná o standardní, komplexní diagnostický nástroj k testování psaného projevu, který byl
v roce 2005 standardizován.
TOWL-4 se skládá ze sedmi subtestů, které pokrývají konvenční a jazykové aspekty
psaní. Test měří schopnosti ve dvou oblastech – takzvané Umělé psaní (psaní vět) a Spontánní
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psaní (spontánní psaní příběhů k posuzování důležitých aspektů jazyka) (Farrall, n. d.). Část
takzvaného Umělého psaní obsahuje tyto subtesty:
•

Slovník – student píše větu, která obsahuje podnětové slovo.

•

Pravopis – student píše věty na základě diktátu se správným využitím pravopisných
pravidel.

•

Interpunkce – student opět píše věty na podkladě diktátu se správným užitím pravidel
interpunkce a psaní malých a velkých písmen.

•

Logické věty – student upravuje nelogické věty tak, aby dávaly lepší smysl.

•

Kombinování vět – student integruje význam několika krátkých vět do jedné
gramaticky správné věty.

V sekci Spontánního psaní jsou studentům zadány dva úkoly. První se týká psaní
s ohledem na kontext, kdy je student požádán, aby napsal příběh v odpovědi na předložený
obrázek. Body zde získává jak za pravopis a interpunkci, tak za gramaticky správnou konstrukci
vět. Druhý úkol se týká tvorby příběhu. U této oblasti se hodnotí kvalita kompozice s ohledem
na užitý slovník, příběh, vývoj charakteru a zájem o čtenáře (Farrall, n. d.).
Můžeme si všimnout, že tento test pokrývám širokou škálu schopností užívaných
v psaném projevu studentů, ale Farrall (n.d.) testu vyčítá, že jeho nová verze obsahuje obrázky,
které mají chudý obsah.

3.2.3 Test of Early Written Language (TEWL-3)
Test raného psaného jazyka je určen dětem od 4,0 do 10,11 let a v podstatě rozšiřuje
rozsah hodnocení testu TOWL-4 na mladší děti (Hresko et al., 2012). Administrace testu je
individuální a testování zabere 30-50 minut.
Test zahrnuje dva velké subtesty, jedná se o subtest Základního psaní a subtest
Kontextového psaní. Subtest Základního psaní obsahuje 70 položek se vzrůstající obtížností.
Subtest měří porozumění jazyku a schopnost používat nástroje psaní. V rámci tohoto
porozumění se zkoumají metalingvistické znalosti, směrovost, organizační struktura,
uvědomění tvaru písmen, pravopis, kapitalizace, interpunkce, korektura, kombinování vět a
logika vět. Kontextové psaní sestává z 20 položek a obsahuje dvě sady obrázků (pro mladší a
starší děti). Tento subtest měří schopnost dětí vytvářet příběh na základě obrázku. V subtestu
se posuzuje forma příběhu, soudržnost, tematická zralost, myšlenka a struktura příběhu.
K vyhodnocení kontextového psaní je hodnotitelům poskytnut podrobný a rozšířený skórovací
průvodce.
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Na základě kombinace těchto dvou subtestů získáváme index celkového psaní, který nám
udává celkovou schopnost dítěte psát. U studentů, kteří dosahují vysokého indexu, můžeme
v jejich psaní pozorovat silnou kompozici, syntax, plynulost a soudržnost a dobrou strukturu
textu.

3.2.4 Kaufman Test of Educational Achievement (KTEA-III)
KTEA-III je test, který je individuálně administrovatelný, je určen pro věk 4,0-25,11 let
a čas na jeho vyplnění se pohybuje od 15-85 minut (Kaufman & Kaufman, 2014). Test pochází
z roku 2014. Tato testová baterie je určená k posouzení akademických schopností ve čtení,
matematice, psaném a mluveném jazyce. V rámci psaného jazyka se posuzuje pravopis a psaná
exprese.
Subtest Psané exprese používá formát příběhu (Farrall, n. d.). V nabídce jsou různé
příběhy pro různě staré osoby. Respondenti dostávají úkoly týkající se délky vět, dále upravují
pasáže s chybami ve velkých písmenech a v interpunkci. Také píší shrnutí. Body v příběhu
získávají za jeho délku, obsah, strukturu vět a celkovou organizaci. Do bodování se nepočítá
pravopis, ten je testován v odděleném subtestu.

3.2.5 Wechsler Individual Achievement Test (WIAT-3)
Tento test je použitelný jako test úspěšnosti v klinickém, vzdělávacím i výzkumném
prostředí (Wechsler, 2009a). Je určen pro širší věkovou skupinu od 4,0 do 50,11 let a lze ho
administrovat jak stylem tužka–papír, tak počítačově. Jak z názvu vypovídá, test je
administrován individuálně. Jeho časová náročnost variuje podle počtu zadávaných subtestů a
věku, ale pohybuje se v rozmezí 35-104 minut (Wechsler, 2009b). Celkově test obsahuje 16
subtestů. Tyto subtesty pokrývají oblast poslouchání, mluvení, čtení, psaní i matematiky.
V rámci psaného jazyka WIAT-3 pokrývá oblast Pravopisu a Psané exprese. Psaná
exprese posuzuje proces psaní. Měří se zde tři domény psaní, mezi něž patří plynulost psaní
abecedy, psaní vět a psaní eseje (Farrall, n. d). V položce Plynulost psaní abecedy je úkolem
psát písmena a slova, jak nejrychleji to jde. V položce Psaní vět je skórován jejich význam,
gramatika a technika.
U položky Eseje, která se hlavně věnuje psanému projevu, se skórují celkem čtyři
kategorie (Wechsler, 2005; in Babayiğit, 2015). První kategorií je celková kvalita psaní, která
je zaměřena na obsah, organizaci a jasnost projevu. Zde se hodnotí body 0-6 množství
informací, detailů a popisu aktivit a kvalita jejich organizace. Druhá kategorie je kvalita
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organizace, která hodnotí strukturu věty a odstavce. Tato kategorie se skládá ze šesti komponent
a každá se boduje 0-2 body. Jedná se o tyto komponenty:
1) Struktura věty – zde se hodnotí použití kompletních vět.
2) Odstavec obsahuje alespoň dvě věty.
3) V odstavci se používá propojování (například ale, tak, také…).
4) Odstavec obsahuje příklady (počet názorných příkladů).
5) Odstavec je jednotný (neobsahuje informace netýkající se tématu).
6) Věty následují v logickém pořadí (informace si neprotiřečí a jsou logicky seřazeny).
Ve třetí kategorii se hodnotí dimenze psaného slovníku, ta má dvě podkategorie:
1) Použití vhodného, pestrého, výrazného a bohatého slovníku (0-3 body; 0 bodů za
jednoduchý, nezralý slovník, 3 body za bohatý a výrazný slovník).
2) Použití neobvyklých nebo kreativních slov (0-2 body; 0 bodů za žádné neobvyklé
nebo zajímavé slov, 2 body za dvě a více kreativních výrazů či kombinací slov).
Poslední kategorií je plynulost kompozice a hodnotí se v ní celkový počet slov. Počet slov
je široce používaný index plynulosti psaní, který koreluje s kvalitou psaní (Graham et al., 1997,
Olinghouse et al., 2009; in Babayiğit, 2015).

3.2.6 Oral and Written Language Scales (OWLS-II)
Tento test hodnotí čtyři jazykové procesy ve čtyřech oddělených kategoriích. Jedná se o
kategorii sluchového porozumění, mluveného projevu, porozumění čtenému a kategorii
psaného projevu neboli exprese (Carrow-Woolfolk, 2011). Subtest Psané exprese a
Porozumění čtenému je určen pro věkovou kategorii 5,0-21,11 let. Subtest Sluchového
porozumění a Mluveného projevu je vhodný k použití již od 3 let věku. Test svým zaměřením
poskytuje podrobné a soudržné hodnocení jazyka. Každý subtest může být samozřejmě použit
samostatně, ale při použití testu jako celku získáváme důležité informace o silných a slabých
stránkách respondenta, případně o poruchách učení.
Ze čtyř uvedených subtestů je pro nás nejdůležitější subtest Psaného projevu. Testovací
čas u psaného projevu se pohybuje v rozmezí 15-30 minut. Podle autorů test měří expresivní
aspekty psaného jazyka. Subtest je vytvořen pro čtyři věková období. Každý z těchto setů
obsahuje různé úkoly. Jedná se například o úkoly s otevřeným koncem, kdy je zkoušený
požádán, aby doplnil příběh nebo interpretoval prohlášení, tedy napsal souhrn. Další úkoly jsou
zaměřeny na opisování slov nebo psaní diktovaných vět. V rámci psaného projevu test hodnotí
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pravopis, interpunkci/kapitalizaci a stavbu písmen, stejně tak jako strukturu textu (organizaci
textu, detaily a kohezi). V testu se také hodnotí znalost abecedy a vět (Farrall, n.d.). Autorka
dále uvádí, testu chybí úkol týkající se dlouhého psaní, a proto by neměl být použit jako jediné
měřítko písařských dovedností.

3.2.7 Test of Written Expression (TOWE)
Test TOWE lze zadávat dětem ve věku 6,6-14,11 let a je možné ho administrovat jak
individuálně, tak skupinově (McGhee et al., 1995). Test je složen ze dvou částí. První část
nazvaná Položky obsahuje 76 položek, které se zaměřují na různé dovednosti spojené s psaním.
Jedná se o zjišťování dovedností v oblasti sémantiky, syntaxe, kapitalizace, interpunkce a
pravopisu (Ehrler, 1996). Administrace testu zabere 15-25 minut.
Druhá část, která se nazývá Esej se týká spontánního psaní a byla vytvořena, oproti
předchozí části věnující se obecným dovednostem psaní, k měření psané exprese. Podstatou
úkolu je, že student čte nebo slyší připravený začátek příběhu a ten použije jako podnět pro
psaní eseje (začátek příběhu je zajištěn a spisovatel příběh dovede do konce) (McGhee et al.,
1995). Hodnotí se, jak studenti pracují s informacemi i jejich rukopis. Na dokončení příběhu
má student 15 minut (Ehrler, 1996). Ehrler (ibid.) dále upřesňuje, jaké prvky se v příběhu
hodnotí. Hodnotí se přítomnost nebo nepřítomnost prvků jako je sled událostí, humor, napětí,
dialogy, popis postav a umístění příběhu, také počet slov v příběhu 100 a více a napsaný závěr.
Body studenti získávají za počet správně napsaných vět a dlouhých slov. V tomto ohledu je
samozřejmě nutné brát v potaz, že výchozím jazykem je angličtina, kde se často operuje
s proměnnými jako je správné vyhláskování slovíčka.
Ehrler (1996) uvádí, že subtest spontánního psaní může být problémový u mladších žáků
základní školy, jelikož tito žáci nemusí mít dostatečně rozvinuto spontánní zasahování do
příběhu, humor nebo kvalitu dialogu. Příběh pro ně také může být dlouhý a možná nezajímavý.
Proto je doporučeno při měření mladších dětí využívat spíše první část testu, která má větší
vypovídací hodnotu.

3.2.8 DysTest
V neposlední řadě je třeba zmínit testovou baterii, která vznikla v českém prostředí a
zabývá se diagnostikou specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o
vysokoškolské studium. DysTest obsahuje široké spektrum zkoušek, které testují čtenářský a
písemný projev, fonologické uvědomění, zrakovou diferenciaci, jemnou motoriku, pravolevou
orientaci, orientaci v prostoru, jazykový cit, verbální vyjadřování a pozornost (Cimlerová et al.,
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2014). Jedná se tedy o oblasti, které mohou být v rámci SPU oslabeny nebo poškozeny. DysTest
je jediný test svého typu v České republice, ale je určen pouze pro dospělou populaci (18–40
let). Administrace jednotlivých úkolů zabere 5-15 minut.
Pro naše účely je však velmi zajímavá část věnující se jazykovým kompetencím, která
obsahuje několik různých subtestů. První je subtest Fonologické kompetence, který je založen
na zopakování slyšeného slova a spíše pokrývá oblast mluveného slova, stejně tak jako subtest
Lexikální fluence, který je založen na vybavování a říkání slov na podkladě zadaného fonému.
Psanému jazyku se věnuje subtest klasického Diktátu, dále zde objevíme subtest Morfologické
kompetence, kdy má jedinec doplňovat správné tvary slov. Psaný projev se může projevit
v subtestu Syntaktické kompetence, kdy má jedinec na základě slov sestavit smysluplnou větu.
Testuje se zde vlastně jazykový cit a schopnost manipulace s lexikálními jednotkami a může se
zde projevit problém v adekvátním formulování vět. Posledním a zároveň nejsložitějším
subtestem je takzvané Resumé, které shrnuje všechny jazykové kompetence. Úkolem je na
základě textové předlohy napsat vlastní text, který shrne myšlenky předloženého textu. Hodnotí
se celková kvalita textu, užité jazykové prostředky a kompoziční výstavba textu jako je jeho
soudržnost a návaznost.
Pomocí subtestů z DysTestu je tedy možné ověřovat dovednosti jedince v psaném
projevu a v jeho jazykových kompetencích.

3.3 Porovnání testů
V rámci předchozí části práce bylo popsáno celkem osm testů, které se věnují testování
psaného jazyka nebo psaného projevu. Ve většině testů byl zahrnut subtest, který je založen na
psaní příběhu či eseje (viz tabulka č. 1.). V podstatě jediný Woodcock-Johnsonův test nemá ve
své baterii zahrnutu položku psaného projevu. Test OWLS sice testování psaného projevu
obsahuje, avšak i jemu chybí úkol na dlouhé psaní příběhu. Tato položka se však ukázala, napříč
ostatními testy, jako podstatná pro hodnocení psané exprese, která nás zde zajímá především.
Zbylé testy tedy využívají k testování psaného projevu sloh, pro jehož rozvinutí může být
jako podnětový materiál využit předložený obrázek, nedokončený příběh či podnětový text.
Vzniklý příběh je následně hodnocen z několika pohledů. Jednotlivé testy hodnotí v podstatě
podobné proměnné, jako je užitý slovník, obsah příběhu, samotná jeho délka, struktura vět a
organizace textu, popis postav a jejich vývoj, tematická zralost či myšlenka, zájem o čtenáře,
anebo humor.
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Kromě psaného projevu se většina testů věnuje i zkoumání formálních náležitostí psaní
jako je pravopis a gramatika, schopnost psaní logických vět ale i schopnosti studentů
identifikovat a opravit chybu.
Všechny testy jsou administrovatelné individuálně, u dvou z nich je ale možná i
administrace skupinová, jedná se o test TOWE a test TOWL-4. Čas administrace se však u
všech testů liší, což je dáno převážně různým rozsahem testové baterie. TOWE pro subtest eseje
vyčleňuje pouze 15 minut, OWLS uvádí rozmezí 15-30 minut a TOWL, který se věnuje
testování širšího rozmezí psaného jazyka, může zabrat 60-90 minut. Uvedené testy mají také
rozsáhlé věkové užití, ale je zřejmé, že psaný projev v rámci delšího textu lze testovat teprve
tehdy, kdy je dítě schopno psát, například od 5 let, jak se specifikuje v manuálu testu OWLS.
I když je testování psaného projevu omezeno na menší počet testového materiálů oproti
například testování čtení, pomocí existujících testů je možné kvalitně prozkoumat tu oblast
psaného projevu, která nás zajímá. Výhodou je, že se testy samozřejmě dají kombinovat.
Zajímavé je hlavně to, že v zahraničí se s diagnostickou otázkou psaného projevu pracuje, avšak
v našem českém prostředí se testování psaného projevu v tomto smyslu zatím nikdo nevěnuje,
pouze částečně v DysTestu, který je však určen jen dospělým.
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Tabulka 1- Testy psaného projevu

Test

WJ IV

TOWL-4

TEWL-3

Obsah

čtení,
matemati
ka,
akademic
ké
znalosti a
psaní

psaný
jazyk

psaný
jazyk

Obsah
části
psaného
projevu

psaní
vzorů,
plynulost
v psaní
vět,
editace,
pravopis

slovník,
pravopis,
interpunk
ce,
logické
věty,
kombino
vání vět,
příběh o
obrázku,
tvorba
příběhu

Pozn.

Měří jen
krátké
odpovědi

Věk
Čas

2,0-90,0
5-10 (20)
minut
Ind.

Amin.

9,0-17,11
60-90
minut
Ind.
+
skup.

KTEAIII
čtení,
matemati
ka,
mluvený
a psaný
jazyk
(pravopis
a psaná
exprese)

WIAT-3

OWLS

TOWE

čtení,
matemati
ka,
poslouch
ání,
mluvený
a psaný
jazyk
(pravopis
a PE)

sluchové
porozum
ění,
porozum
ění
čtenému,
mluvený
a psaný
projev

psaný
projev

základní
psaní,
kontexto
vé psaní –
příběh na
základě
obrázku

pravopis,
psaní
příběhu,
oprava
chyb,
psaní
shrnutí,
úkoly na
délku vět

pravopis,
plynulost
psaní
abecedy,
psaní vět,
psaní
eseje

doplnění
příběhu,
psaní
souhrnu,
kopírová
ní slov,
psaní
diktovan
ých slov

položkydovednos
ti v psaní,
esejspontánní
psaní

Získáme
index
celkovéh
o psaní
4,0-10,11
30-50
minut
Ind.

Psaná
exprese
má
4
úkoly
4,0-25,11
15-85
minut
Ind.

Psaná
exprese
má
3
úkoly
4,0-50,11
35-104
minut
Ind.

Není zde
příklad
na dlouhé
psaní
3,0-21,11
15-30
minut
Ind.
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DYSTES
T
čtení,
písemný
projev,
fonologic
ké
uvědomě
ní,
prostorov
á
orientace,
paměť a
pozornost
diktát,
morfolog
ická
kompeten
ce,
syntaktic
ká
kompeten
ce,
resumé
Jen pro
dospělé

6,6-14,11
30-45
minut
Ind.
+
skup.

18,0-40,0
5-15
minut
Ind.

EMPIRICKÁ ČÁST
4.

Uvedení do problému
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou psaného projevu a jeho testování.

V teoretické části jsme se podrobně věnovali teoretickému konceptu psaného projevu,
porovnali jsme dostupné informace o poruše psaného projevu a představili jsme si několik testů,
které se věnují diagnostice psaného projevu. Tématu psaného projevu se v zahraničí běžně
věnuje pozornost a jeho porucha je považována za samostatnou diagnózu. V českém prostředí
se tomuto tématu zatím příliš nikdo výzkumně nevěnuje a znamená tedy jakési „bílé“ místo i
při diagnostice poruch učení v oblasti samostatné produkce textů, zvláště v období mladšího
školního věku2.
Diplomová práce reaguje na tento problém a snaží se postihnout problematiku poruchy
psaného projevu hlavně na základě inspirace ze zahraničních studií a testů. V rámci diplomové
práce si neklademe za cíl vytvořit kompletní diagnostický nástroj, ale práci považujeme za první
krok k debatě o budoucím vytvoření diagnostického nástroje pro komplexní testování psaného
projevu – nejenom z hlediska správnosti psaní (což je oblast, která je u nás propracována), ale
také z hlediska tvorby textů.
Cílem diplomové práce bylo zmapovat dostupné informace o konceptu psaného projevu
a následně o poruše psaného projevu, jakožto diagnóze, se kterou se v zahraničí běžně pracuje.
V důsledku uznání poruchy psaného projevu jako samostatné diagnózy vzniká v zahraniční
několik testů, které psaný projev takto komplexně testují. V našem prostředí takový test pro
žáky mladšího školního věku chybí.
Naším primárním cílem je návrh testu psaného projevu. Vlastní test byl navržen na
základně analýzy vybraných zahraničních testů a jednoho českého testu. Při tvorbě testu pro
nás bylo důležité zjistit, jak jednotliví autoři chápou koncept psaného projevu a jak ho následně
testují. V rámci diplomového úkolu byl tedy navrhnut test obsahující čtyři úkoly. V rámci
pilotáže byl zadáván navrhnutý test a na základě pozorování žáků při práci s testem byl upraven
záznamový arch a znění některých otázek. Práce by měla přispět k diskuzi o tvorbě nového
testu, k ověření typů úkolů vhodných pro testování psaného projevu a případně k pozdější

2

Pro období adolescence a dospělosti existují dvě diagnostické baterie, ve kterých je diagnostika psaného projevu
řešena alespoň rámcově. Jedná se o DysTest (Cimlerová et al., 2014) a o Diagnostiku specifických poruch učení
u adolescentů a dospělých osob (Cimlerová, Pokorná, Chalupová, 2007).
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standardizaci nástroje k testování psaného projevu u dětí mladšího školního věku. Tímto by se
v budoucnu obohatila naše pedagogická a psychologická diagnostika.
Diplomový úkol byl zpracován v rámci výzkumného projektu GAUK Vývoj písemného
projevu v průběhu 1. až 5. ročníku ZŠ 3, který se věnuje vlivu rozdílných vzorů písma na čtení
a psaní. Autorka diplomové práce se zapojila do výzkumu GAUK, ve kterém se účastnila
přípravy a následné realizace projektu, sběru výzkumných dat, jejich analýzy a konečného
zhodnocení. Do tohoto projektu mohla autorka diplomové práce vnést vlastní přínos. Účast na
výzkumu GAUK umožnila autorce realizaci vlastního projektu věnujícímu se psanému projevu,
který spočívá ve vlastním návrhu testu psaného projevu. Praktická část diplomová práce se
zabývá zadáním a vyhodnocením testu psaného projevu u žáků z pátých tříd v rámci projektu
GAUK.
Žáci pátých tříd byli zvoleni záměrně proto, že v tomto ročníku je již v rámci výuky
kvalitně osvojena a procvičena oblast grafomotoriky i oblast gramatických pravidel, uplatňující
se v psaní. Vycházeli jsme tedy z předpokladu, že žáci pátých tříd mají dost prostoru pro to,
aby přesunuli pozornost od rukopisu a pravopisu, který by v tomto věku měl být
zautomatizován, k samostatnému psanému projevu. Tedy ke způsobu psaní jako formy
vyjádření vlastních myšlenek. Zatím u nás pro tento věk neexistuje žádný, ani dílčí test, který
by mapoval schopnost žáků vytvořit písemný útvar na základě konkrétního zadání. Hodnocena
je jen rukopisná stránka písemného projevu (proces psaní a výsledek psaní, tj. kvalita
napsaného, úhlednost, čitelnost atd.) a je posuzováno prostřednictvím opisu, přepisu a diktátu,
zda se žáci dopouštějí chybovosti a pokud ano, je prováděna její analýza ve vztahu k možnému
výskytu specifické poruchy psaní.
Protože úkol vznikl v rámci projektu GAUK, museli jsme také „držet“ jeho zadání. Proto
se diplomová práce snaží postihnout rozdíly v psaném projevu mezi dívkami a chlapci pátých
ročníků a také mezi dětmi, které píší rozdílnými vzory písma, tedy vzorem vázaným a vzorem
nevázaným neboli Comenia Script, ve sledovaných parametrech psaní, které budou dále
popsány.
Sekundárním cílem je také porovnání výkonů v námi nově konstruovaném testu vzniklém
pro potřeby diplomové práce u psaného projevu žáků se specifickými poruchami učení a žáků
bez poruchy. V této otázce vnímáme jako velmi důležité upozornit na proměňující se obraz

3

Výzkumný projekt GAUK Vývoj písemného projevu v průběhu 1. až 5. ročníku ZŠ, hlavní řešitel: Mgr. et. Mgr.
Olga Kučerová
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potíží žáků s SPU. S přibývajícím věkem žáci s SPU netvoří jen specifické chyby, ale začínají
se u nich navíc objevovat potíže ve formulaci psaného textu (Kučerová, Kucharská et al., 2018).
To samozřejmě souvisí s proměnou stylu výuky koncem 1. stupně ZŠ, kdy začíná být po žácích
požadován psaný projev nejen v předmětu českého jazyka, ale i v předmětech dalších. Na
druhém stupni se nároky na samostatné psaní ještě zvyšují. Potíže s psaným textem mohou mít
tedy žáci i v hodinách dějepisu, zeměpisu a podobně. Pátý ročník tedy vnímáme jako hraniční
pro diagnostiku psaného projevu i z důvodu včasných intervencí, které mohou žákům usnadnit
výuku na druhém stupni.
Dříve než si popíšeme samotný výzkum, je nutné provést analýzu hodnocení existujících
testů věnujících se psanému projevu. Způsob hodnocení těchto testu si nyní blíže popíšeme a
na základě této analýzy vytvoříme vlastní způsob hodnocení.

4.1 Přístupy k hodnocení psaného projevu
V teoretické části jsme se věnovali představení několika testu, které se zabývají
testováním psaného projevu. V předešlých kapitolách jsme si představili, jaké části jednotlivé
testy obsahují, a stručně jsme se seznámili s tím, jak přistupují k hodnocení. Na tomto místě se
budeme věnovat analýze tohoto hodnocení a pokusíme se najít společné body v hodnocení,
které následně použijeme při práci s vlastním testem.
Po porovnání diagnostických nástrojů uvedených výše, můžeme jejich systém hodnocení
rozdělit do dvou rovin. První oblastí, kterou testy shodně hodnotí, je oblast gramatiky a
rukopisu. V druhé rovině se hodnotí samotný psaný projev, který byl respondentem spontánně
či záměrně produkován. Do hodnocení této roviny ale zahrnuje každý diagnostický nástroj něco
jiného.
V první rovině, kterou spojuje důraz na jazyková pravidla a gramatiku, se v testech
hodnotí několik oblastí. Jedná se o samostatné hodnocení pravopisu, interpunkce, psaní velkých
a malých písmen, sémantiky, skladby vět, opravy chyb či psaní logických vět. Navíc se některé
testy věnují také posuzování rukopisu a stavbě písmen. Hodnocení těchto oblastí nám může
poskytnout informace hlavně o úrovni zvládnutí výuky jazyka v příslušné zemi, jak v oblasti
gramatiky, tak v oblasti grafomotoriky. V kontextu členění potíží v psaní dle DSM-5 (2013) se
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jedná o úkoly, které nám umožní hodnotit první dvě roviny (spellování4, gramatika a
interpunkce).
Vyšší úroveň práce s psaným písmem neboli psaný projev, hodnotíme pomocí speciálních
úkolů týkajících se vlastní tvorby textu. Do hodnocení psaného projevu uvedené diagnostické
nástroje zahrnují různé položky. Každý test si stanovuje kategorie, které následně hodnotí. Na
základě analýzy a porovnání těchto kategorií jsme sestavili oblasti, které je možné v psaném
projevu hodnotit. Jedná se o tyto oblasti:
•

Jazykové prostředky – užitý slovník, použití pestrého, vhodného, výrazného a
bohatého slovníku, použití neobvyklých nebo kreativních slov.

•

Struktura vět a odstavce, struktura příběhu.

•

Celková organizace textu.

•

Kompoziční výstavba textu – soudržnost textu, koheze.

•

Kompoziční plynulost – celkový počet slov, vět.

•

Holistické kvality – obsah, organizace a jasnost projevu; množství informací, detailů,
popisů aktivit a kvalita jejich organizace.

•

Příběh, popis postav, vývoj charakterů, sled událostí, práce s informacemi, dialogy.

•

Myšlenka, tematická zralost, humor a napětí.

•

Zájem o čtenáře.

Některé z těchto oblastí zasahují spíše do literárního zpracování textu, o které nám však
v této práci nejde. Naším cílem není zhodnotit, nakolik se žák drží uvedeného žánru a jak
pracuje s literárními prostředky naučenými ve škole. V diplomové práci se chceme zaměřit
spíše na práci s textem jako takovým, tedy jeho organizaci, jasnost projevu, užité jazykové
prostředky, kompoziční plynulost, strukturu vět apod. Tedy schopnost dětí písemně vyjádřit a
zformulovat vlastní myšlenky.
V uvedených testech jsme nalezli inspiraci jak pro tvorbu vlastního testu vypracovaného
v rámci diplomového úkolu, tak pro navrhnutí systému skórování.

4

Je známo, že se v angličtině slova jinak píší a jinak čtou, a proto je velmi důležité trénovat dovednost hláskování,
tj. spellování, kdy žák za sebou jmenuje názvy písmen, jak jdou za sebou. V češtině se s rychlým pojmenováním
názvů písmen jdoucích po sobě ve slově příliš nepracuje, přesto i u nás je důležitou dovedností rozklad slova na
hlásky, převod hlásek na písmena, a naopak skládání slov z hlásek či písmen. Žáci, kteří mají problém v tomto
analyticko-syntetickém procesu, pak mohou mít problém se správným psaním slov. Specifická chybovost se tak
může projevovat vynechávkami písmen či slabik, záměnami písmen a slabik, komolením slov atd. Proto i u nás je
tento aspekt, který se promítá do klasifikace obtíží v psaní, relevantní.
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4.2 Návrh testu psaného projevu
Při tvorbě materiálu pro vlastní test jsme se inspirovali v přístupu autorů zahraničních
testů, popsaných v teoretické části této práce. V rámci první části jsme vytvořili úkol na
„dlouhé“ psaní. V představených testech je po respondentech vyžadováno spontánní psaní na
základě inspirace předloženým obrázkem, příběhem či prostou otázkou. My jsme se rozhodli
jako podnětový materiál použít nedokončenou pohádku, jelikož cílovou skupinou respondentů
jsou žáci prvního stupně základní školy.
Jako výchozí zdroj pro výběr pohádky jsme zvolili knihu Nedokončené pohádky (Slabý,
2013). Autor knihy uvádí, že inspirativnost příběhů byla ověřena na tisíci písmenných odpovědí
dětí od předškolního věku až do dospívání, nejenom v České republice. Pohádky pracují na
jednoduchém principu – děj pohádky je v určitém vypjatém okamžiku přerušen, což probouzí
dětskou fantazii a láká vymyslet si pokračování a zakončení příběhu (ibid.). Podle autora není
důležitý jen náměť pohádky, ale i provokativnost otázky, která přichází ve zlomovém
okamžiku, ve kterém má dojít k rozuzlení děje.
Pohádka byla volena tak, aby ještě stále svým tématem zaujala žáky pátých tříd. Vybraná
pohádka je o tradiční postavě Ježibaby, ale příběh navíc obsahuje i prvky humoru. Volba
pohádky byla taktéž ověřována v rámci pilotáže a tento příběh se prokázal jako atraktivní i pro
žáky pátých tříd. Autor sám zamýšlí všechny nedokončené pohádky jako podnět k zamýšlení a
rozhodování o ději, který současně rozvíjí nápaditost dětí (Slabý, 2013). Z tohoto důvodu jsme
jako podnětový materiál vybrali právě pohádku „O ježibabě a jejím koštěti“ (viz Příloha č. 2).
Ve formulaci znění úkolu na dokončení pohádky jsme se taktéž inspirovali autorem
knihy. Ten zde apeluje na fantazii dětí, jelikož každý příběh může mít mnoho konců. Žádá tedy
děti, aby u každé pohádky zkusily domyslet a dopsat, jak by mohl příběh pokračovat a jak
skončit (Slabý, 2013). Takto byl tedy vytvořen první úkol.
V rámci dalších třech úkolů jsme se rozhodli ověřovat jazykové schopnosti dětí a ověřit
porozumění pohádce. V druhém a třetím úkolu jsme záměrně vybrali obtížná či neobvyklá
slova, která se objevila v pohádce, abychom ověřili, nakolik děti chápou jejich význam a dokáží
s nimi pracovat.
Druhý úkol byl zaměřen na tvorbu synonym neboli slov stejného či podobného významu.
Bylo vybráno celkem pět slov ze zvolené pohádky, ke kterým měly děti dotvořit synonyma.
Pro tvorbu synonym byl dětem na papíře dán volný prostor.
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Třetím úkolem bylo spojování slov. V prvním sloupci bylo celkem sedm vybraných slov
z pohádky. Tato slova představovala méně používané a neobvyklé tvary, se kterými děti
většinou v běžném jazyce nepracují. K těmto vybraným slovům měly děti za úkol přiřadit jejich
významový ekvivalent, tedy slovo se stejným nebo podobným významem z druhého sloupečku.
Při tomto úkolu měly děti tedy jakousi nápovědu v podobě připravených synonym.
Čtvrtý úkol se týkal parafráze dvou vybraných vět z pohádky. Parafrázi vět jsme zařadili
po inspiraci DysTestem (Cimlerová et al., 2014), který testuje jazykové kompetence v jednom
subtestu právě pomocí parafráze delšího textu. Vzhledem k rozsahu námi vytvořeného návrhu
testu jsme se rozhodli jen pro parafrázi vět. V tomto úkolu jsme sledovali věrnost předloze a
zachování smyslu vět.
Vytvořený test se tedy celkově skládá ze čtyř úkolů posuzujících několik kompetencí
žáků v psaném projevu (viz Příloha č. 3). Žádné další úkoly po dětech žádány nebyly, avšak
část dětí svou dotvořenou pohádku doplňovala kresbami příběhu nebo hlavních postav. Tuto
skutečnost uvádí i Slabý (2013), který se ve své knize zmiňuje, že děti rády kreslily nad texty i
postavy příběhů. To jen potvrzuje inspirativnost příběhů a zájem dětí o ně.

4.3 Systém hodnocení navrženého testu
Jelikož v České republice dosud neexistuje diagnostický nástroj, pomocí kterého bychom
mohli posuzovat psaný projev dětí mladšího školního věku, vytvořili jsme v rámci diplomové
práce návrh takového testu. K navrženému testu bylo nutné navrhnout i možný systém
hodnocení. Tyto návrhy neprobíhaly bez opory a inspirace v již používaných zahraničních i
tuzemských diagnostických testech.
V této kapitole si blíže popíšeme vytvořený návrh hodnocení. Test jsme v rámci
hodnocení rozdělili do tří větších subtestů. Jedná se o subtest Pohádky, Synonym a Parafráze
vět. V každém z těchto subtestů hodnotíme několik kategorií, které si popíšeme dále. Za celý
test bylo možné získat maximálně 20 bodů, přičemž jsme u každé položky pracovali s hodnotící
škálou 0-2 body. Čím vyšší bodové ohodnocení žák získá, tím je jeho výkon v daném testu
lepší, kvalitnější. Při hodnocení se zabýváme jak formálním, tak obsahovým hlediskem.
Abychom mohli jednotlivé části testu vzájemně porovnávat, je každému subtestu přidělen
maximální počet 4 bodů při dodržení nejvyšších hodnotících kritérií dílčích úkolů.
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4.3.1 Hodnocení pohádky
Tabulka 2: Hodnocení pohádky – úkol č. 1

Počet slov – číslo
Počet vět – číslo
Počet souvětí – číslo
0 bodů

1 bod

2 body

Pravopis a tvarosloví – formální hledisko, max. 4 body
Specifické chyby a
interpunkce
Nespecifické chyby

V textu se vyskytuje 10 %
specifických chyb a více.
V textu se vyskytuje 10 %
nespecifických chyb a
více.

V textu se vyskytuje 7-10
% specifických chyb.

V textu se vyskytují
specifické chyby do 7 %.

V textu se vyskytuje 7-10
% nespecifických chyb.

V textu se vyskytují
nespecifické chyby do 7
%.

Kompozice textu – formální hledisko, max. 4 body
Koheze

Výstavba větných celků je Výstavba větných celků je
jednoduchá nebo je
spíše jednoduchá nebo
přetížena. Stavba vět či
lehce promyšlená. Stavba
souvětí je nesrozumitelná. vět či souvětí je místy
Chyby ve větné stavbě se
nesrozumitelná, chyby ve
v textu vyskytují ve větší
větné stavbě se vyskytují
míře.
občas.
Koherence
Kompozice textu je
Text je až na malé
chaotická nebo
nedostatky logicky
nepřehledná, sled událostí uspořádaný, sled událostí
je nepochopitelný a
je spíše pochopitelný.
logicky nenavazuje.
Organizace textu nemá
Čtenář musí vynaložit
zásadní vliv na čtenářský
úsilí, aby se v textu
komfort.
zorientoval.
Obsah textu – obsahové hledisko hodnocení, max. 4 body

Výstavba větných celků je
promyšlená a plně
funkční. Stavba vět či
souvětí je srozumitelná,
vhodná. Chyby ve větné
stavbě se v textu
nevykytují.
Kompozice textu je
promyšlená a logicky
uspořádaná, sled událostí
je pochopitelný a
přirozený. Organizace
textu nemá žádný vliv na
čtenářský komfort.

Dějové linie, množství
informací

V příběhu se objevuje 6 a
více dějových linií, velké
množství informací a
popisů.
Slovní zásoba je bohatá,
rozvinutá, užité pojmy
jsou kreativní a tvořivé;
používá zajímavá a
vyspělejší slova a slovní
spojení. Volba slov a
slovních spojení
nenarušuje porozumění
textu.

Slovník

V příběhu se objevují
maximálně 1-2 dějové
linie, malé množství
informací a popisů.
Slovní zásoba je chudá,
obsahuje nevhodná slova
či agramatismy. Volba
slov a slovních spojení
narušuje porozumění
textu.

V příběhu se objevuje 3-5
dějových linií, průměrné
množství informací a
popisů.
Slovní zásoba je
průměrná. Používá
obvyklé pojmy, je
postačující, ale ne pestrá a
bohatá. Volba slov a
slovních spojení výrazně
nenarušuje porozumění
textu.

V tabulce č. 2 můžeme sledovat navržený systém hodnocení pro úkol č. 1 ze zadávaného
testu, tedy dokončování pohádky. V tomto úkolu děti produkovaly vlastní text, který jsme
následně hodnotili v několika parametrech.
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První tři oblasti, které hodnotíme, se věnují počtu slov, vět a souvětí. Hodnocení těchto
oblastí nalezneme hned v několika zahraničních testech. Například test TOWE hodnotí počet
napsaných vět a slov (Ehrler, 1996), test KTEA-III boduje délku textu (Farrall, n. d.) a test
WIAT-3 hodnotí celkový počet slov a tento skór chápe jako ukazatel kompoziční plynulosti
(Wechsler, 2005; in Babayiğit, 2015). Podle některých autorů je počet slov široce používaný
index plynulosti psaní, který koreluje s kvalitou psaní (Graham et al., 1997, Olinghouse et al.,
2009; in Babayiğit, 2015). Při hodnocení tedy sčítáme počet slov, celkový počet jednoduchých
vět (i počet vět v rámci souvětí) a počet napsaných souvětí. Tyto tři číselné údaje zapisujeme
do tabulky. Následně nám tyto údaje budou sloužit k porovnání rozsahu písemné produkce
napříč výzkumnými skupinami.
Pravopis a tvarosloví je kategorie sloužící k popisu formálního hlediska textu. Hodnocení
pravopisu nacházíme ve všech uvedených testech v teoretické části. Všichni autoři testů tedy
vnímají jako podstatné v rámci psaného projevu hodnotit i pravopis. Pro naše účely jsme
hodnocení pravopisu rozdělili na chyby specifické a chyby nespecifické (např. Zelinková,
2009):
a)

Specifické chyby – jedná se o chyby v diakritice, v rozlišování měkkých/tvrdých slabik,
v rozlišování sykavek, v záměně zvukově blízkých hlásek, přidávání či vynechání písmen
nebo slov, problém v hranici slov, chyby při práci se vzory přídavných jmen a chyby
v interpunkci.

b)

Nespecifické chyby – chyby v gramatických pravidlech jako je shoda podmětu
s přísudkem, psaní velkých a malých písmen.
V každém textu byly tyto chyby spočteny a následně ohodnoceny podle uvedeného

pravidla v tabulce č. 2, kdy jsme dvěma body zhodnotili práci s celkovou chybovostí v textu do
7 % (Matějček, 1995). Maximální zisk bodů za tuto kategorii jsou tedy 4 body.
Jako třetí jsme v Pohádce hodnotili Kompozici textu, na kterou nahlížíme taktéž
z formálního hlediska. Při tvorbě této kategorie jsme se inspirovali v DysTestu (Cimlerová et
al., 2014). Kompozici a soudržnost textu však hodnotí i další uvedené testy, jako je TOWL-4,
TEWL-3, WIAT-3 a OWSL-II. DysTest kompoziční výstavbu textu posuzuje ve dvou
podkategoriích – koheze textu a celková koherence (ibid.).
kategoriemi pracujeme v našem hodnocení:
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Popíšeme si, jak s těmito

a)

Koheze – posuzujeme výstavbu vět a souvětí, vazby mezi větami, případně jejich
srozumitelnost. Také si všímáme tvorby dlouhých nenávazných souvětí, která by bylo
vhodnější rozdělit.

b)

Koherence – posuzujeme výslednou soudržnost textu a jeho věcnou souvislost, logicky
navazující výstavbu celého textu, smysl příběhu či textu, pochopitelnost uváděných
informací a komfort čtenáře při četbě textu. Případné strukturování textu na odstavce či
úvod, stať a závěr.
V hodnocení Kompozice textu jsme zvlášť hodnotili Kohezi a Koherenci, obě kategorie

0-2 body. Maximálně bylo tedy možné získat za kompoziční výstavbu textu 4 body.
Do Obsahu textu jsme zařadili hodnocení dějových linií s množstvím informací a užitý
slovník. Opět téměř všechny testy uvedené v teoretické části se do určité míry zaobírají
obsahem textu a příběhem a užitým slovníkem. Hlavní inspirací při tvorbě kategorie hodnotící
Dějové linie byl test WIAT-3, který v kvalitě psaní hodnotí počet uvedených aktivit, množství
informací, detailů a kvalitu jejich organizace (Wechsler, 2005; in Babayiğit, 2015). Při tvorbě
hodnocení k Slovníku jsme se inspirovali taktéž testem WIAT-3 a DysTestem (Cimlerová et al.,
2014). Nyní si popíšeme, jak k těmto kategoriím v rámci hodnocení přistupujeme.
a)

Dějové linie – posuzujeme počet dějových linií, počet zmíněných událostí, či aktivit, které
spisovatel v textu zmíní, než převypráví příběh. Všímáme si také, jak detailně tyto
aktivity popisuje.

b)

Slovník – posuzujeme užitou slovní zásobu, adekvátnost výběru jazykových prostředků,
užívání neobvyklých či kreativních slov a slovních spojení. Také posuzujeme, zda výběr
slov a slovních spojení narušuje porozumění textu.
Za každou z těchto kategorií může žák získat 0-2 body, maximálně tedy 4 body za

obsahovou část hodnocení. V úkolu č. 1 mohly děti získat celkově maximálně 12 bodů, celkem
ve 3 hlavních subtestech.

4.3.2 Hodnocení synonym
V tabulce č. 3 můžeme sledovat navržený systém hodnocení pro úkol č. 2 a 3. Oba tyto
úkoly jsou zaměřeny na práci se synonymy a byly zařazeny hlavně proto, že ověřují porozumění
textu a práci dětí s pojmy uvedenými v pohádce.
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Tabulka 3: Hodnocení synonym – úkol č. 2 a 3

0 bodů

1 bod

2 body

Synonyma – obsahové hledisko, max. 4 body
Aktivní porozumění
synonymům

Volba nevhodného slova,
nepřiléhavého, bez
podobného významu.
Celkově získáno
0-3 bodů za pět synonym.

Volba nepřesného slova
s podobným významem.
Celkově získáno 4-7 bodů
za pět synonym.

Zvolení vhodného a
přiléhavého synonyma,
nebo více synonym.
Celkově získáno za pět
synonym 8-10 bodů.

Pasivní porozumění
synonymům

Spojeno 0-1 dvojic
správně.

Spojeno 2 a více dvojic
správně, ale nespojeny
všechny dvojice správně.

Všechny dvojice správně
spojeny.

V kategorii Aktivní porozumění synonymům bylo nutné provést dvojí hodnocení. Úkol č.
2 obsahoval celkem 5 slov z pohádky a úkolem žáků bylo k těmto slovům vytvořit adekvátní
synonymum. Každé z těchto synonym jsme ohodnotili dle uvedeného sytému hodnocení
v tabulce č. 3 0-2 body. Maximálně bylo tedy možné získat 10 bodů za správně uvedená
synonyma (5 synonym po max. 2 bodech). V celkovém hodnocení jsme ale opět chtěli pracovat
jen se škálou 0-2 body. Proto jsme zvolili tento systém:
-

2 body – žák získal za synonyma v úkolu č. 2 celkem 8-10 bodů.

-

1 bod – žák získal za synonyma v úkolu č. 2 celkem 4-7 bodů.

-

0 bodů – žák získal za synonyma v úkolu č. 2 celkem 0-3 bodů.
V úkolu č. 3 jsme zkoumali Pasivní porozumění synonymům. Zde bylo vybráno celkem

7 slov, která se objevila v příběhu pohádky, a nebylo jisté, zda žáci význam těchto slov plně
chápou. V tomto úkolu měli žáci přiřadit obtížné slovo z pohádky k jeho možnému
významovému ekvivalentu. Pracujeme zde tedy s pasivním porozuměním či rekognicí. Při
hodnocení úkolu č. 3 pracujeme s navrženým hodnocením uvedeným v tabulce č. 3. Za oba
úkoly bylo možné získat 0-2 body, maximálně tedy 4 body za subtest Synonyma. Tento subtest
také nahlížíme jako ukazatel obsahového hlediska testu.
Práci se synonymy například ověřuje společnost Scio na prvním stupni v 3. a 5. třídě
pomocí celorepublikového srovnávacího testování. Porozumění synonymům se ověřuje v části
Českého jazyka i Obecných studijních předpokladů (viz www.scio.cz). Je to tedy něco s čím
jsou děti, i mimo školní osnovy, zvyklé pracovat. Jak jsme zmínili výše, naším cílem bylo
primárně ověřit porozumění pohádce, ale i ověřit jazykový cit a schopnosti dětí.
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4.3.3 Hodnocení parafráze vět
Tabulka č. 4 představuje systém hodnocení, který se týká úkolu č. 4 v testu. V tomto
subtestu jsme se zaměřili na hodnocení dovednosti parafrázovat předložený text. Parafrázi vět
řadíme k obsahovému hledisku hodnocení testu.
Tabulka 4: Hodnocení parafráze vět – úkol č. 4

0 bodu

1 bod

2 body

Částečně drží význam,
parafrázuje jen část
významu předlohy, jen
část podstatných faktorů
je zachována.

Parafráze celé věty, všech
podstatných faktorů, drží
význam předlohy.
Parafráze v rámci jedné
věty/souvětí.

Parafráze vět – obsahové hledisko, max. 4 body
Vytváří vlastní obsah,
nedrží se tématu,
podstatné faktory věty
nejsou zachovány,
fantazijní tvorba.
Případně přesný přepis
předlohy.

V úkolu č. 4 byly dětem předloženy dvě vybrané věty z pohádky a jejich úkolem bylo
tyto věty napsat vlastním slovy, tedy parafrázovat. Inspiraci pro tvorbu tohoto úkolu jsme našli
v DysTestu v rámci subtestu Resumé, který je založen jako celek na parafrázi předloženého
textu (Cimlerová et al., 2014). Vzhledem k rozsahu našeho testu jsme se rozhodli zařadit
parafrázi dvou vět. DysTest u parafráze hodnotí zachování smyslu textu, tedy jak je zachován
a vystižen smysl původního textu (ibid.). My jsme se při tvorbě hodnocení zaměřili na to,
abychom v každé větě stanovili podstatné faktory, které by měly být v parafrázi zachovány.
V rámci první věty jsme nalezli 3 důležitá fakta, která se měla v parafrázi též objevit. U
druhé věty byla důležitá fakta 2. Každá věta byla ohodnocena 0-2 body podle toho, nakolik
splnila požadavky uvedené v systému hodnocení v tabulce č. 4. Celkově bylo tedy možné za
subtest Parafráze vět získat maximálně 4 body.

4.4 Pilotáž
Po návrhu testu byla oslovena Základní škola Sázavská v Praze s žádostí o pilotáž testu
v jednom 5. ročníku. Pilotáž proběhla na konci května 2016. Pilotáže se celkem účastnilo 19
dětí, z toho 10 dívek a 9 chlapců. Na test byla dětem dána celá vyučovací hodina, tedy 45 minut.
Dětem byla na začátku hromadně přečtena pohádka, poté měly čas na vypracování prvního
úkolu (viz Příloha č. 3). Když měly děti splněnu první část, byl jim rozdán druhý papír s dalšími
třemi úkoly. Všechny děti stihly úkoly v daném časovém limitu jedné vyučovací hodiny.
Na základě pozorování dětí při práci byly do záznamového archu přidány řádky na
dokončování pohádky (úkol číslo 1). Dále bylo dodáno číslování ke slovům v úkolu číslo 3,
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aby se lépe dětem spojovaly jednotlivé dvojice. Poslední úprava proběhla ve znění úkolu číslo
4, kde bylo změněno znění zadání, aby bylo pro děti lépe pochopitelné. Při pilotáži jsme také
ověřovali zájem dětí o zvolenou pohádku a její podnětnost pro tvorbu příběhu. Zvolená pohádka
se prokázala jako vhodný podnětový materiál.

46

5.

Seznámení s výzkumem

5.1 Cíle práce
Na tomto místě si blíže popíšeme cíle diplomové práce. V oblasti cílů se pohybujeme na
několika rovinách.
Základním cílem této práce je zmapovat a zhodnotit oblast psaného projevu u žáků 5. tříd
základních škol. K tomu nám pomohlo studium zahraničních i tuzemský zdrojů a testů, které
se věnují testování psaného projevu.
Našim primárním cílem bylo navrhnout a vytvořit test psaného projevu, který bude pro
takto staré děti zajímavý a hlavně zvládnutelný. Dalším cílem bylo navrhnout systém hodnocení
tohoto testu, který by se opíral o způsob hodnocení testů psaného projevu ve světě i u nás.
Dílčím cílem bylo porovnat výkon stanovených skupin v testu psaného projevu. Jelikož
jsou v našem výzkumném vzorku zastoupeni žáci píšící vázaným vzorem písma a vzorem
písma Comenia Script (nevázaným), je pochopitelné, že budeme právě tyto dvě skupiny mezi
sebou porovnávat. Tím zjistíme, zda má vzor písma vliv na produkci vlastního textu.
Další porovnání proběhlo mezi dívkami a chlapci z našeho výzkumného souboru.
Poslední porovnání se konalo mezi celou skupinou žáků, kteří nemají žádné specifické obtíže
nebo specifické poruchy učení a mezi skupinou žáků s těmito obtížemi. Pracovně skupinu žáků
se specifickými obtížemi nebo poruchami učení uvádíme souhrnně jako skupinu žáků s SPU, i
když se u dětí objevují i jiné obtíže. Ačkoliv je zastoupení žáků s SPU v našem vzorku malé,
ve zpracování dat jsme je ponechali, jako pilotní sledování. Do budoucna by jistě bylo zajímavé
tuto skupinu zkoumat v širším měřítku.
Ve výzkumu nás také zajímá, do jaké míry spolu korelují výsledky v jednotlivých
subtestech. Zda se například obtíže v pravopise promítnout do kvality kompozice, nebo zda
může dítě vytvořit kvalitní text i bez porozumění synonymům a podobně. Jde tedy hlavně o to,
zda dětem dělalo problém úspěšně vyplnit test jako celek, nebo se problémy projevily jen
v dílčích případech. Vytváříme-li nový přístup k testování, výsledky jednotlivých dílčích
subtestů by měly spolu souviset, neboť se vztahují k nějaké základní schopnosti či dovednosti
(tj. souběžná validita jednotlivých subtestů).
Rádi bychom ale zdůraznili, že výzkum provedený v rámci této diplomové práce si klade
za cíl hlavně otevření tématu této problematiky v českém výzkumném prostředí a umožnění
dalšího výzkumného zkoumání psaného projevu u dětí mladšího školního věku.
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5.2 Formulace výzkumných otázek a hypotéz
Na základě cílů práce si budeme klást tyto otázky:
•

Jakých aspektů si musíme všímat při hodnocení psaného projevu?

•

Má vzor písma vliv na kvalitu a rozsah vlastní psané produkce žáků?

•

Zaznamenáme rozdílné výsledky v psaném projevu u chlapců a dívek?

•

Liší se výkon v psaném projevu žáků s SPU oproti žákům bez SPU?

•

Korelují spolu jednotlivé výsledky v subtestech?

•

Jaká je reliabilita nově vytvořeného testu?
Na základě cílů uvedených v předchozí kapitole si v rámci výzkumu stanovujeme tyto

hypotézy:
H1:

Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl mezi žáky
píšící vzorem písma Comenia Script a vázaným vzorem písma.

Pro lepší přehlednost jsme tuto hypotézu rozdělili do menších hypotéz:
H1.1:

Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl v Počtu slov
mezi skupinami žáků píšících vzorem písma Comenia Script a vázaným vzorem
písma.

H1.2

Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl v Počtu vět
mezi skupinami žáků píšících vzorem písma Comenia Script a vázaným vzorem
písma.

H1.3:

Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl v Počtu souvětí
mezi skupinami žáků píšících vzorem písma Comenia Script a vázaným vzorem
písma.

H1.4:

Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Pravopisu a tvarosloví mezi skupinami žáků píšících vzorem písma Comenia
Script a vázaným vzorem písma.

H1.5:

Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Kompozice textu mezi skupinami žáků píšících vzorem písma Comenia Script a
vázaným vzorem písma.
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H1.6:

Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Obsahu textu mezi skupinami žáků píšících vzorem písma Comenia Script a
vázaným vzorem písma.

H1.7:

Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Synonym mezi skupinami žáků píšících vzorem písma Comenia Script a
vázaným vzorem písma.

H1.8:

Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Parafráze vět mezi skupinami žáků píšících vzorem písma Comenia Script a
vázaným vzorem písma.

H1.9:

Předpokládáme, že nebude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
celkového skóru mezi skupinami žáků píšících vzorem písma Comenia Script a
vázaným vzorem písma.

Obecně se předpokládá, že písmo Comenia Script by mohlo zjednodušit systém čtení a
psaní (Wildová, 2012). Nebylo by však výhodné, pokud by jeden vzor písma převažoval
výrazně nad druhým. V 5. třídě by vliv vzoru písma na psaný projev již měl být ideálně
minimální. Čím jsou děti starší, tím by metoda psaní a čtení neměla mít tak zásadní vliv na
výkon v psaném projevu (Veverková, 2011). Tento rozdíl se zpravidla vyrovnává během 3.
třídy, jak bylo potvrzeno i v některých výzkumech (Kučerová, Kubín, Kucharská, 2016).
V další hypotéze se snažíme postihnout vliv pohlaví na výkon v psaném projevu.
H2:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl mezi výsledky
chlapců a dívek.

Pro lepší přehlednost jsme tuto hypotézu rozdělili do menších hypotéz:
H2.1:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl v Počtu slov mezi
výsledky chlapců a dívek.

H2.2:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl v Počtu vět mezi
výsledky chlapců a dívek.

H2.3:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl v Počtu souvětí
mezi výsledky chlapců a dívek.

H2.4:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Pravopisu a tvarosloví mezi skupinami chlapců a dívek.
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H2.5:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Kompozice textu mezi skupinami chlapců a dívek.

H2.6:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Obsahu textu mezi skupinami chlapců a dívek.

H2.7:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Synonym mezi skupinami chlapců a dívek.

H2.8:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Parafráze vět mezi skupinami chlapců a dívek.

H2.9:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
celkového skóru mezi skupinami chlapců a dívek.

Tuto hypotézu předkládáme na základě výzkumných zjištění některých autorů, kteří
uvádějí lepší výkon v psaném projevu u dívek oproti chlapcům. Podle těchto autorů dívky
překonají chlapce v plynulosti psaní, kvalitě kompozice a v použitém slovníku (Olinghouse,
2008; in Babayiğit, 2015; Babayiğit, 2015). Zkušenosti ze škol (ústní sdělení učitelů škol, ve
kterých se konal výzkum) zase hovoří o tom, že se dívky oproti chlapcům nezdráhají samostatně
psát, často si vedou deníčky, píšou si vzkazy atd.
Naše poslední testovaná hypotéza se týká rozdílného výkonu v testu psaného projevu
mezi skupinou žáků s SPU a skupinou žáků bez SPU.
H3:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl mezi výsledky
skupiny dětí s SPU a skupiny dětí bez SPU.

Tato hypotéza je taktéž rozdělena do dílčích hypotéz:
H3.1:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl v Počtu slov mezi
výsledky dětí s SPU a dětí bez SPU.

H3.2:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl v Počtu vět mezi
výsledky dětí s SPU a dětí bez SPU.

H3.3:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl v Počtu souvětí
mezi výsledky dětí s SPU a dětí bez SPU.

H3.4:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Pravopisu a tvarosloví mezi skupinami dětí s SPU a dětí bez SPU.
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H3.5:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Kompozice textu mezi skupinami dětí s SPU a dětí bez SPU.

H3.6:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Obsahu textu mezi skupinami dětí s SPU a dětí bez SPU.

H3.7:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Synonym mezi skupinami dětí s SPU a dětí bez SPU.

H3.8:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
Parafráze vět mezi skupinami dětí s SPU a dětí bez SPU.

H3.9:

Předpokládáme, že bude existovat statisticky významný rozdíl ve výsledcích
celkového skóru mezi skupinami dětí s SPU a dětí bez SPU.

Celkově se u žáků s poruchami učení předpokládají slabší gramotností a jazykové
dovednosti. V teoretické části jsme se věnovali vlivu pravopisu a rukopisu na produkci a kvalitu
psaného projevu. Pokud je oslaben pravopis nebo rukopis, ovlivní to u žáků délku a kvalitu
jejich textu (Graham et al.,1997; in Puranik et al. 2012). Tyto dva faktory jsou tedy jakýmsi
prediktorem úspěšnosti v psaném projevu. Jak jsme vysvětlovali dříve, pokud jsou zvládnuty
tyto dvě dovednosti, žák může přesunout svou pozornost na vlastní produkci textu. Stejně tak
jsme se věnovali vlivu čtení na psaný projev. Lze tedy předpokládat, že i děti se specifickými
poruchami učení, včetně dyslexie, mohou být v psaném projevu omezeny. Děti, které jsou
slabými čtenáři, jsou také slabými spisovateli (Juel, 1988). Tyto základní gramotností
dovednosti bývají u žáků s SPU většinou oslabeny, a proto předpokládáme i jejich slabší výkon
v našem testu psaného projevu. Zajímavé bude zjištění, zda se budou lišit spíše ve formálních
aspektech psaní (tj. pravopis, tvarosloví) nebo i v obsahové a výrazové stránce psaní
(kompozice, koheze).
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6.

Metodika práce

6.1 Užité metody vyhodnocení dat
V rámci analýzy testu byly k popisu dat použity výpočty aritmetických průměrů,
směrodatných odchylek, modusu, mediánu, maxima a minima ze získaných dat.
Pro statistické porovnání skupin bylo nejprve nutné zjistit, zda mají naše data normální
rozložení. K posouzení normálního rozložení dat byl použit Shapiro-Wilkův test. Jelikož se
normální rozložení dat potvrdilo jen u celkového skóru, byl pro další porovnávání použit
neparametrický Mann-Whitneyův U test pro nezávislá měření. Test jsme použili i pro práci
s celkovým skóre, jelikož t-test (Studentův) vykazoval u celkového skóru identické výsledky.
Mann-Whitneyovo testem byly porovnávány skupiny z hlediska pohlaví, vzoru písma a
přítomnosti/nepřítomnosti SPU. Testem byly testovány stanovené hypotézy a prokázány či
neprokázány statisticky významné rozdíly mezi skupinami.
Vzhledem k non-normálnímu rozložení většiny dat jsme pro ověření korelace mezi
výsledky všech subtestů použili Spearmanův korelační koeficient. V rámci kvantitativního
zpracování dat byla reliabilita (vnitřní konzistence) ověřena pomocí Cronbachovo alfa.

6.2 Sběr dat
Sběr dat byl realizován v květnu a červnu 2016 a proběhl v rámci sběru dat
k výzkumnému projektu GAUK. Díky spolupráci na tomto projektu bylo autorce umožněno
spolupracovat s oslovenými školami i na vlastním diplomovém úkolu. Výzkumný projekt
GAUK se realizoval ve dvou vlnách, přičemž sběr dat k diplomové práci proběhl v rámci druhé
vlny. První vlna výzkumu proběhla v říjnu a listopadu 2015.
Před první vlnou testování byl s vybranými školami navázán nejdříve telefonický kontakt
a v případě zájmu škol o testování v rámci projektu GAUK se s každou školou domluvil
individuální termín, ve kterém se na školu dodaly informované souhlasy. Poté byly se školami
domluveny termíny, ve kterých mělo proběhnout testování.
V první vlně sběru dat byla dětem od 1. do 5. třídy na každé škole zadávána vytvořená
testová baterie pro výzkumný projekt GAUK věnující se vývoji písemného projevu v průběhu
1. až 5. ročníku ZŠ. Ve druhé vlně se v rámci projektu zadávala obdobná baterie všem výše
uvedeným ročníkům, a navíc test psaného projevu, vytvořený autorkou diplomové práce, který
byl určen pouze žákům pátých tříd. Na zadávání a práci s testem byla těmto žákům vyhrazena
vždy jedna vyučovací hodina navíc (45 minut).
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6.3 Popis vzorku dětí
Vytvořený test psaného projevu byl zadáván výhradně žákům pátých ročníků. Celkový
počet oslovených respondentů v pátých třídách byl 125. Kritériem pro zařazení do výzkumu
bylo vyplnění informovaného souhlasu rodiči dítěte, které probíhalo před první vlnou testování
v říjnu a listopadu 2015. Z celkového počtu oslovených respondentů jsme tedy vyloučili žáky,
kteří se zúčastnili pouze druhé vlny testovaní, a tudíž u nich chyběl informovaný souhlas.
Celkový počet dětí finálně zařazených do výzkumu je 103.
Tabulka 5 - Počty respondentů

Škola

Počet chlapců

Počet dívek

A
B
C
D
E
F
Celkem

10
6
8
8
7
5
44

11
11
10
6
9
12
59

Z toho
specifické
obtíže
0
2
2
0
4
2
10

Celkem dětí

Vzor písma

21
17
18
14
16
17
103

VP (21)
CS (17)
CS (18)
VP (9) / CS (5)
CS (16)
VP (17)
VP (47) / CS
(56)

V tabulce č. 5 uvedené výše můžeme vidět, že se výzkumu psaného projevu účastnilo
celkem šest základních škol. Z hlediska demografického rozložení se čtyři školy nacházejí
v hlavním městě Praha (škola C, D, E, F), jedna škola se nachází v Libereckém kraji (B) a jedna
škola se nachází na Vysočině (A). Tři z těchto škol vyučují v páté třídě vázaný vzor písma (A,
D, F) a tři vyučují písmo Comenia Script (B, C, E). Na jedné škole (D) 5 ze 14 oslovených
respondentů vyplnilo zadaný test písmem CS, navzdory vyučovanému vázanému písmu.
Výzkumný vzorek můžeme rozdělit z hlediska pohlaví a z hlediska vzoru písma. Vzor
písma zde dělíme na písmo Comenia Script (CS) a vázané písmo neboli latinku (VP). Jak lze
vidět na grafu č. 1, vzor písma Comenia Script má v celkovém rozložení lehkou převahu nad
písmem vázaným (56:47). V rámci genderového rozložení mají celkově navrch dívky oproti
chlapcům (59:44).
Z celkového počtu 103 respondentů má 10 z žáků specifické obtíže. Tyto specifické
obtíže vyvozujeme na základě informací dostupných z vyplněného informovaného souhlasu
rodičů, který se odevzdával před první vlnou testování. Sdělení těchto informací záleží však
čistě na výpovědi rodičů, tím pádem nemáme jistotu, zda jsou uvedené obtíže opravdu dětem
diagnostikovány či nikoliv. Stejně tak je možné, že u některých dětí informaci o diagnóze
nemáme. Proto je samozřejmě potřeba k těmto informacím přistupovat s rezervou. Podle
vyplněných informovaných souhlasů se jedná jmenovitě o tyto specifické obtíže: vývojová
53

dysfázie, ADD, dyslexie, porucha pozornosti, porucha sluchu, SPU, lehké motorické obtíže,
lehká porucha pozornosti, dyskalkulie, dysgrafie, zkřížená lateralita.
Děti se specifickými obtížemi byly rovněž zařazeny do výzkumného vzorku, z důvodu
zachování normálního rozložení. Navíc můžeme porovnat výkon dětí se specifickými obtížemi
a dětí bez těchto obtíží v testu psaného projevu.
Graf 1- Rozložení z hlediska pohlaví a vzoru písma

Pohlaví

Písmo
44

47
56

59

Chlapci

Dívky

Vázané písmo

Comenia Script

6.4 Výběr vzorku pro výzkum
Pro realizaci samotného výzkumu byla zvolena jen část dětí z celkového počtu vhodných
respondentů. Abychom zachovali rovnoměrné rozložení počtu dětí v rámci pohlaví i v rámci
vzoru psaného písma, bylo zvoleno, že se z každé školy náhodně vylosují 4 chlapci a 4 dívky.
Číslo 4 bylo zvoleno jako minimální počet také z toho důvodu, že ve škole „F“ se počet
respondentů mužského pohlaví v době sběru dat rovnal právě číslu 4. Všechna získaná data
z výzkumu budou použita pro pozdější zpracování, ale jelikož diplomový úkol představuje
náročnější analýzu, byl vybrán shodný počet dětí ve srovnávacích skupinách pro momentální
účely zpracování.
Respondentům bylo v excelové tabulce vždy přiděleno číslo a poté byla tato čísla náhodně
losována pomocí excelové funkce „Náhodné číslo“. Tento náhodný výběr proběhl v rámci
seznamu dětí ze všech vybraných škol, nicméně zástupci mužského pohlaví ze školy „F“
postoupili automaticky všichni. Z výběru byli také vyloučeni žáci ze školy „D“ píšící Comenia
Script, jelikož výchozím vzorem písma této školy je vázané písmo. Z výběru finálního vzorku
jsme také vyčlenili žáky se specifickými obtížemi, kteří nyní tvoří samostatnou skupinu, kterou
lze porovnávat se skupinou dětí bez specifických obtíží (tabulka č. 6). Zařazeno bylo nakonec
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jen osm žáků se specifickými5 obtížemi, jelikož jsme vyloučili z výběru žáky s poruchou sluchu
a zkříženou lateralitou. (Pozn. Tato skupina je skutečně velmi malá, nicméně jsme ji ponechali
pro údaje, které mohou být získány. Nebudeme je příliš zobecňovat, budou se vztahovat jen
k této skupině sledovaných žáků, mohou však upozornit na problémy, které v budoucnu
ověříme v navazujícím šetření.)
Díky našemu výběru jsme získali shodný počet dívek a chlapců, stejně tak jako shodný
počet žáků píšících vázaným písmem a písmem Comenia Script. Konečný vzorek respondentů
tedy tvořilo 24 dívek a 24 chlapců bez specifických obtíží, z toho 12 chlapců a 12 dívek píšících
vázaným písmem a 12 chlapců a 12 dívek píšících CS. Nejmladšímu žákovi zařazenému do
výzkumu bylo v době testování 10,9 let a nejstaršímu žákovi bylo 12,7 let.
Tabulka 6 - Konečný počet respondentů

Škola

Počet
chlapců

Počet dívek

A
B
C
D
E
F
Celkem

4
4
4
4
4
4
24

4
4
4
4
4
4
24

6.5

Celkem dětí
bez
specifických
obtíží
8
8
8
8
8
8
48

Celkem dětí
se
specifickými
obtížemi
0
1
2
0
4
1
8

Celkový
počet dětí

Vzor písma

8
9
10
8
12
9
56

VP
CS
CS
VP
CS
VP
VP (25) /
CS (31)

Způsob administrace testu
Na administraci testu psaného projevu byla v každé páté třídě vyčleněna jedna vyučovací

hodina, tedy 45 minut.
Na začátku hodiny se rozdal do každé lavice jeden list papíru s vytištěnou pohádkou, tedy
jedno zadání pro dvě děti. Následně byl žákům nahlas administrátorem přečten text pohádky,
text v lavici mohl sloužit jako zraková opora. Předčítání nahlas administrátorem vnímáme jako
vhodnější, jelikož se děti nemusí soustředit jen na četbu, ale mohou se do textu dostatečně vžít.
Také tím minimalizujeme nedorozumění pramenící z problémů při samostatném tichém čtení.
Četba pohádky většinou trvala okolo 5-10 minut.
Po přečtení pohádky byl dětem rozdán záznamový arch pro dokončení pohádky s dalšími
třemi úkoly. Nejprve jsme se všemi dětmi vyplnili jejich identifikační kód, který tvořily tři první

5

I když v textu používáme zkratku SPU, jedná se o širší pojetí specifických obtíží – specifické poruchy učení,
specifické poruchy chování (ADD/ADHD), ale i vývojová dyslexie, neboť se jedná o vývojovou poruchu řeči a
jazyka, kde je možné očekávat podobný problém ve spontánní produkce písemného projevu, jako u žáků s SPU.
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písmenka z jejich křestního jména a tři první písmenka z jejich příjemní. Každé dítě tedy
celkově takto vytvořilo unikátní kód o šesti písmenech. Tento kód byl vytvořen z důvodu
zachování anonymity žáků a také bylo díky němu možné přiřadit žáky k údajům z první vlny
sběru dat, kde se tento systém také využíval.
Poté byly děti vyzvány, aby příběh, který právě slyšely, dokončily na papír před nimi.
Slovní instrukce k vypracování tohoto úkolu je podobná instrukci na záznamovém archu a zní:
„Nyní se pokuste dokončit příběh vlastními slovy. Rozepište se a zkuste se zamyslet, co se mohlo
v pohádce stát dále? Zkuste se zamyslet například nad tím, co ježibaba provedla? Jak mohl
příběh pokračovat a skončit? Kdykoliv se můžete podívat na pohádku, která vám leží v lavici a
cokoliv si tam dohledat. Až budete mít pohádku hotovou, otočte papír, kde máte ještě tři malé
úkoly, které doplníte.“ Děti mohly být v průběhu vypracování úkolu povzbuzovány
administrátorem k tvorbě příběhu. Po celou dobu měly děti v lavici text předčítané pohádky,
aby si mohly případně dohledat potřebné informace, nebo najít inspiraci. Jakmile dokončily
první úkol, postoupily k dalším třem úkolům na druhé straně papíru. Další tři úkoly již
předčítány nebyly, ale v případě dotazů bylo dětem vysvětleno, co se po nich žádá.
Děti byly 15 minut před koncem vyučovací hodiny upozorněny na čas, aby měly možnost
vyplnit i zbývající úkoly. Naposledy byly děti na konec upozorněny 5 minut před zvoněním.
Jinak ale nebylo časově omezeno, kolik času mají věnovat dokončení pohádky, pro případ, že
by tuto část záměrně zkracovaly. Většina dětí stihla s přehledem všechny úkoly, některé
dokonce měly čas na nakreslení obrázku.
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7.

Prezentace a interpretace dat
V rámci diplomového úkolu byly testy celého vybraného vzorku dětí bez SPU (n=48) i

dětí s SPU (n=8) skórovány dle navrženého systému hodnocení. Na základě tohoto hodnocení
jsme mohli porovnávat jednotlivé skupiny napříč subtesty.
Při práci se získanými daty jsme výsledky rozdělili do několika skupin. První dělení bylo
na základě pohlaví, na chlapce a dívky v celém souboru dětí bez SPU. Druhé dělení proběhlo
také v souboru dětí bez SPU, a to podle vzoru písma. Získali jsme tedy dvě skupiny – Comenia
Script (CS) a vázané písmo (VP). Ve třetím bodě jsme porovnávali celkové výsledky souboru
probandů bez SPU a souboru probandů s SPU. Skupinu dětí s SPU jsme kvůli nízkému počtu
již dále nerozdělovali podle pohlaví a vzoru písma, ale zcela jistě se zde otevírá několik
výzkumných možností pro další práci s touto skupinou.
Skupiny jsme tedy porovnávali dle pohlaví, písma a přítomnosti SPU. U těchto zvolených
skupin jsme mezi sebou porovnávali celkový výsledek z testu a dále dílčí výsledky ze subtestu
Počet slov, Počet vět, Počet souvětí, Pravopis a tvarosloví, Kompozice textu, Obsah, Synonyma
a Parafráze vět.
Pro všechny subtesty jsme vytvořili tabulku s popisnou statistikou, která nám umožní
porovnávat zvolené skupiny mezi sebou. Následně bylo navíc v těchto subtestech provedeno
statistické testování rozdílů mezi skupinami. Nakonec jsme testovali korelaci mezi výsledky
v jednotlivých bodovaných subtestech, abychom ověřili, zda spolu souvisí nebo nesouvisí.
V následujících řádcích se tedy vždy blíže podíváme na hodnocené kategorie v testu, u
kterých si popíšeme rozdíly mezi skupinami a ověříme, zda jsou tyto rozdíly statisticky
významné či nikoliv.

7.1 Počet slov
V tabulce č. 7 je zaznamenán celkový Počet slov, který žáci vyprodukovali v prvním
úkolu testu, tedy v dokončování pohádky.
Tabulka 7 - Počet slov

Počet slov
Průměr
Dívky
Chlapci
CS
VP
Bez SPU
Děti s SPU

133,17
79,75
107,08
105,83
106,46
67,75

Směrodatná
odchylka
56,77
45,33
65,46
49,81
57,54
44,78

Max.

Min.

Medián

Modus

251
189
251
189
251
170

28
8
8
28
8
33

147,5
82,5
92
95
95
53,5

170
85
/
170
150
/
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Jak jsme zjistili v teoretické části, celkový počet slov v textu je ukazatelem kompoziční
plynulosti, která koreluje s kvalitou psaní (Graham et al., 1997, Olinghouse et al., 2009; in
Babayiğit, 2015). V počtu napsaných slov byl mezi žáky velký rozdíl. Nejvíce napsaných slov
v pohádce bylo 251, nejméně naopak jen 8. Nejvyšší počet slov vyprodukovala zástupkyně ze
skupiny dívek bez SPU, píšící vzorem písma Comenia Script. Nejméně slov napsal chlapec bez
SPU píšící také písmem CS.
Jak můžeme vidět v tabulce č. 7, v průměrném počtu napsaných slov bezesporu vedou
dívky, které průměrně napsaly 133,17 slov, což je o zhruba 50 slov více než je průměr slov
chlapců (79,75). Chlapci jsou v průměrném počtu slov spíše blíže úrovni průměru žáků s SPU,
kteří dosahují čísla 67,75. Žáci s SPU tedy reprezentují skupinu s nejnižším počtem napsaných
slov, jejich průměrný počet slov je téměř poloviční oproti zbylým skupinám. Při porovnání se
skupinou bez SPU můžeme vidět, že žákům bez SPU šla produkce slov výrazně lépe (106,46).
Zajímavé ale je, že žáci s SPU mají nejvyšší počet slov (33 slov) v kolonce Min, což
znamená, že ačkoliv mají průměrně napsáno nejméně slov, minimum slov napsaných žákem
s SPU je stále vyšší než minimum slov napsaných žáky bez SPU. Obdobně je maximální počet
slov u žáků s SPU (170) téměř srovnatelný maximálnímu počtu slov vyprodukovaných ve
skupině chlapců a ve skupině vázaného písma (189). Tento jev si blíže popíšeme v rámci
diskuze.
V celkovém porovnání je průměrný počet slov u žáků píšící CS (107,08) téměř stejný
jako počet slov u VP (105,83). Vzor písma tedy pravděpodobně v našem vzorku neměl zásadní
vliv na kompoziční plynulost a délku textu. Naopak vliv na produkci textu mělo pravděpodobně
pohlaví, ve prospěch dívek, které napsaly nejvíce slov ze všech pozorovaných skupin.
Počet slov a produkci textu v úkolu č. 1 jistě ovlivňovalo i zaujetí dětí příběhem pohádky,
který měly následně dokončovat. Do počtu slov se také promítne například osobní tvořivost
každého žáka i jeho dovednosti v mluveném a psaném jazyce, píle i pisatelské zkušenosti, ale
také množství nápadů k zadanému textu a ochota tento text tvořit.
Statistické rozdíly
Mann-Whitneyovo testem jsme testovali rozdíly mezi uvedenými skupinami z hlediska
pohlaví v jejich výkonu v Počtu slov. Na hladině významnosti 5 % (p=0,003; U=433,5;
z=3,001) se z hlediska pohlaví prokázaly statisticky významné rozdíly v Počtu slov (všechny
výsledky viz Příloha č. 4). Dívky píší statisticky významně více slov než chlapci.
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Z hlediska vzoru písma se na hladině významnosti 5 % (p=0,789; U=275; z=-0,268) mezi
skupinami neprokázaly statisticky významné rozdíly v Počtu slov.
Mezi skupinou bez SPU a skupinou s SPU se na hladině významnosti 5 % (p=0,058;
U=111; z=-1,897) neprokázaly statisticky významné rozdíly v subtestu Počet slov.

7.2 Počet vět a souvětí
V tabulce č. 8 se budeme věnovat popisu Počtu vět a souvětí, která byla napsána v úkolu
č. 1 při dokončování pohádky. Tyto dvě kategorie jsme pro přehlednost spojili, jelikož je
chceme porovnávat společně. Do počtu vět jsme počítali všechny vytvořené jednoduché věty,
které se objevovaly jak samostatně, tak v rámci souvětí. Počet souvětí tedy logicky reprezentuje
pouze celkový počet napsaných souvětí v textu.
Tabulka 8-Počet vět/souvětí

Počet vět a souvětí
Průměr
Dívky
Chlapci
CS
VP
Bez SPU
SPU

29/8,46
16,88/5,25
23,13/7,08
22,75/6,63
22,94/6,85
14,63/3,88

Směrodatná
odchylka
11,84/4,20
9,35/3,12
13,51/4,63
11,04/3,35
12,21/4,01
8,90/2,81

Max.

Min.

Medián

Modus

50/18
41/13
50/18
44/14
50/18
34/10

7/2
2/1
2/1
6/1
2/1
9/2

31/8
17/5
21,5/5,5
20,5/6,5
20,5/6
11/3

44/5
19/4
34/4
19/7
19/5
11/3

Počet vět a souvětí si nejdříve popíšeme z hlediska popisné statistiky. Po počtu slov
bychom mohli počet vět a souvětí klasifikovat také jako ukazatel délky kompozice. Počet
souvětí navíc může poukazovat na vyšší propracovanost textu.
Průměrně nejvíce vět i souvětí tvořily dívky (29 vět na text a 8, 46 souvětí). Chlapci
v průměru napsali o 12 vět méně, pouze 16,88 vět na text a 5,25 souvětí, což by se dalo
považovat za velký rozdíl. Tato skutečnost samozřejmě souvisí i s počtem slov z předešlé
kapitoly, ve které dívky také dosahovaly výrazně vyšších výsledků. Delší text tedy produkují
v našem výzkumu dívky.
Z hlediska vzoru písma není v počtu vět a souvětí mezi skupinami v podstatě rozdíl. Žáci
píšící vázaným písmem napsali průměrně 22,75 vět a 6,63 souvětí. Žáci píšící Comenia Script
napsali v průměru lehce více, a to 23,13 vět a 7,08 souvětí. Tento rozdíl je v podstatě
neznatelný.
Mezi skupinami žáků s SPU a žáků bez SPU naopak rozdíl pozorovat můžeme. Žáci
s SPU napsali v průměru nejméně vět a souvětí ze všech skupin (14,63/3,88). Maximum
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napsaných vět v této skupině bylo 34, což je opět nejméně ze všech. Celkový výsledek skupiny
bez SPU je průměrně napsaných 22,94 vět a 6,85 souvětí.
Maximální počet napsaných vět a souvětí bychom našli ve skupině dívek bez SPU píšící
Comenia Script, jedná se celkem o 50 vět a 18 souvětí. Naopak nejméně vět napsal chlapec bez
SPU se vzorem písma CS a byly to jen 2 věty a jedno souvětí. V minimálním počtu vět tedy
„nevítězí“ žák s SPU, tito žáci mají jako své minimum 9 vět a 2 souvětí. V tabulce č. 8 můžeme
pozorovat, že u položky Min dosahují nejvyššího čísla právě žáci s SPU.
Můžeme tedy sledovat logickou souvislost mezi Počtem slov v textu a Počtem vět a
souvětí. Způsob tvorby vět a skladby souvětí se nám promítá ještě v jedné kategorii, a to je
Koheze textu, kterou můžeme sledovat pod subtestem Kompozice textu. Při posuzování koheze
si všímáme hlavně práce se souvětím a jeho logickou stavbou. To, že někdo vytvoří velký počet
souvětí v textu tedy ještě nemusí znamenat, že je jeho text kvalitnější a vyspělejší, jelikož
souvětí nemusí být srozumitelná.
Statistické rozdíly
Mann-Whitneyovo testem jsme testovali rozdíly mezi uvedenými skupinami z hlediska
pohlaví v jejich výkonu v Počtu vět a v Počtu souvětí. Na hladině významnosti 5 % (p=0,001;
U=456; z=3,466) se v Počtu vět z hlediska pohlaví prokázaly statisticky významné rozdíly.
V Počtu souvětí se na hladině významnosti 5 % (p=0,006; U=420,5; z=2,744) prokázaly také
statisticky významné rozdíly mezi chlapci a dívkami. Dívky si tedy v Počtu vět a souvětí vedly
statisticky významně lépe než chlapci (všechny výsledky viz Příloha č. 4).
Z hlediska vzoru písma se na hladině významnosti 5 % (p=0,951; U=285; z=-0,062) mezi
skupinami neprokázaly statisticky významné rozdíly v Počtu vět. V Počtu souvětí se na hladině
významnosti 5 % (p=0,983; U=289; z=0,021) taktéž neprokázaly statisticky významné rozdíly
mezi skupinami z hlediska vzoru písma.
Mezi skupinou bez SPU a skupinou s SPU se na hladině významnosti 5 % (p=0,062;
U=112,5; z=-1,863) neprokázaly statisticky významné rozdíly v Počtu vět. Ovšem v Počtu
souvětí se mezi těmito skupinami statisticky významné rozdíly prokázaly (na hladině
významnosti 5 %, p=0,027; U=98,5; z= -2,198). Více se tomuto jevu budeme věnovat v
kapitolách Zhodnocení výsledků a v Diskuzi.
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7.3 Pravopis a tvarosloví
V následující kapitole si blíže popíšeme výkon jednotlivých skupin v kategorii Pravopis
a tvarosloví. Pravopis jsme hodnotili v rámci úkolu č. 1, tedy v psaní pohádky. Chyby v textu
jsme dělili na specifické a nespecifické, jak jsme si popsali v navrženém systému hodnocení.
Počet chyb v textu byl za každou oblast převeden na body s celkovým maximálním ziskem 4
bodů za Pravopis a tvarosloví (tedy co nejméně specifických a nespecifických chyb v textu).
Tabulka 9-Pravopis a tvarosloví

Pravopis a tvarosloví
Průměr
Dívky
Chlapci
CS
VP
Bez SPU
SPU

3,17
2,79
2,92
3,04
2,98
2,88

Směrodatná
odchylka
0,96
1,06
0,97
1,08
1,02
0,99

Max.

Min.

Medián

Modus

4
4
4
4
4
4

2
0
2
0
0
2

4
3
2,5
3
3
2,5

4
2
2
2
4
2

V tabulce č. 9 můžeme pozorovat rozdíly v pravopise mezi skupinami. Ve všech
skupinách se shodně objevil maximální možný počet bodů 4. Nejhorší výkon v této kategorii
se ziskem 0 bodů patří chlapci píšící písmem Comenia Script. Tento chlapec také patří k žákům
bez SPU. Žáci s SPU naopak skórovali nejhůře 2 body.
Nicméně celkový průměrný výkon žáků s SPU je druhý nejhorší (2,88). Před nimi se
nachází pouze skupina chlapců, která získala průměrně nejméně bodů ze všech skupin za
pravopis (2,79). Dívky naopak v pravopise skórovaly nejlépe, jejich průměrný bodový zisk je
ze všech skupin nejlepší (3,17). Také dívky nejčastěji obdržely v pravopise hodnocení číslem
4 (modus v tabulce č. 9).
Pokud bychom ale chtěli porovnat celkový průměrný výkon žáků bez SPU s žáky s SPU,
rozdíl v jejich výkonu v pravopise není až tak veliký. Žáci bez SPU průměrně získali 2,98 bodů.
Vzhledem k charakteru obtíží u specifických poruch učení bychom očekávali tento rozdíl větší.
Ve vzoru písma získali průměrně lehce lepší skór žáci píšící vázaným písmem (3,04) oproti
žákům s CS (2,92).
Při hodnocení pravopisných chyb jsme se překvapivě shledali u velké části žáků bez SPU
se specifickou chybovostí v textu nad 10 % (20 žáků ze 48). Do specifických chyb jsme řadili
i chyby v interpunkci, jak ostatně specifikuje specifické obtíže v psaní i DSM-5 (2013), které
se v textu objevovaly často. Ve finále tedy většina dětí tvořila specifické chyby více než
nespecifické, s přihlédnutím ke specifiku výše. Za nespecifické chyby obdržela velká většina
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žáků 2 body, tudíž byla nespecifická chybovost minimální. Více se tomuto tématu budeme
věnovat v závěrečné diskuzi.
Statistické rozdíly
Mann-Whitneyovo testem jsme testovali rozdíly mezi uvedenými skupinami z hlediska
pohlaví v jejich výkonu v části Pravopis a tvarosloví. Na hladině významnosti 5 % (p=0,236;
U=341; z=1,184) se z hlediska pohlaví neprokázaly statisticky významné rozdíly v části
Pravopis a tvarosloví (všechny výsledky viz Příloha č. 4).
Z hlediska vzoru písma se na hladině významnosti 5 % (p=0,532; U=260; z=-0,626)
taktéž mezi skupinami neprokázaly statisticky významné rozdíly v části Pravopis a tvarosloví.
Mezi skupinou bez SPU a skupinou s SPU se na hladině významnosti 5 % (p=0,722;
U=178; z=-0,356) neprokázaly statisticky významné rozdíly v subtestu Pravopis a tvarosloví.

7.4 Kompozice textu
Údaje v tabulce č. 10 reprezentují získané body za Kompozici textu, které se skládají
z bodů za dvě dílčí oblasti – Kohezi a Koherenci. Na první pohled si můžeme všimnout, že
celkově získávali žáci v této kategorii menší bodové ohodnocení než například v pravopise.
Kategorie Kompozice textu hodnotí logickou výstavbu větných celků, srozumitelnost textu,
pochopitelnost a logickou návaznost událostí v příběhu, ale i čtenářský komfort při čtení. Tuto
kategorii hodnotíme v úkolu č. 1.
Tabulka 10-Kompozice textu

Kompozice textu
Průměr
Dívky
Chlapci
CS
VP
Bez SPU
SPU

2,46
1,67
2,04
2,08
2,06
1,88

Směrodatná
odchylka
1,02
1,24
1,16
1,25
1,19
1,25

Max.

Min.

Medián

Modus

4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

U všech skupin bylo nejčastější bodové ohodnocení za tuto kategorii 2 body, stejně tak
minimální získaný počet bodů za kompozici u všech skupin je 0. Na maximální počet 4 bodů
dosáhly všechny skupiny.
Opět průměrně nejvíce bodů získala skupina dívek (2,46 bodů). V tabulce č. 10 můžeme
pozorovat nejnižší výkon u chlapců (1,67). Je to menší bodový zisk než u skupiny žáků s SPU
(1,88). Skupina žáků bez SPU měla výkon v kompozici na průměrně stejném bodovém
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ohodnocení (2,06) jako skupiny rozdělené dle vzoru písma. Mezi těmi nepozorujeme
v průměrném bodovém zisku zásadní rozdíl (CS–2,04: VP–2,08).
Z hodnot směrodatných odchylek můžeme vyčíst, že výkony mezi dětmi v této kategorii
od průměru více variují, tedy jsou více nerovnoměrné.
Statistické rozdíly
Skupiny z hlediska pohlaví, písma a poruch učení jsme mezi sebou porovnávali
statistickým testem Mann-Whitney, abychom ověřili významnost rozdílů. Na hladině
významnosti 5 % (p=0,022; U=395,5; z=2,292) se z hlediska pohlaví v Kompozici textu
prokázaly statisticky významné rozdíly. Dívky tedy v této kategorii podaly statisticky
významně lepší výsledky než chlapci.
Z hlediska vzoru písma na hladině významnosti 5 % (p=0,790; U=275,5; z=-0,266)
neexistují statisticky významné rozdíly mezi skupinami v části Kompozice textu. Žáci píšící CS
a žáci užívající vázané písmo se mezi sebou neliší ve sledovaném parametru.
Na hladině významnosti 5 % (p=0,628; U=172; z=-0,484) jsme neprokázali statisticky
významné rozdíly ve skupinách rozdělených podle přítomnosti a nepřítomnosti SPU v části
Kompozice textu (výsledky viz Příloha č. 4).

7.5 Obsah textu
Bodový zisk za Obsah textu můžeme vidět v tabulce č. 11. Tyto údaje reprezentují
získané body za dvě dílčí kategorie týkající se obsahu textu v úkolu č. 1. Jedná se o body získané
za počet Dějových linií uvedených v textu a za lexikální stránku textu, tedy za užitý Slovník.
Tato kategorie se tedy týká práce s textem z hlediska propracovanosti a užití vhodných
prostředků k vyjádření vlastních myšlenek.
Tabulka 11-Obsah textu

Obsah textu
Průměr
Dívky
Chlapci
CS
VP
Bez SPU
SPU

2,92
2,29
2,58
2,63
2,6
2

Směrodatná
odchylka
0,83
1,04
1,06
0,92
0,98
1,07

Max.

Min.

Medián

Modus

4
4
4
4
4
4

1
0
0
0
0
0

3
2
3
3
3
2

3
2
3
3
3
2

Maximum získaných bodů v této kategorii bylo 4 a všechny skupiny na toto maximum
dosáhly. V minimu bodů dívky jako jediné získaly 1 bod, v ostatních skupinách se objevilo
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vždy minimální bodové ohodnocení 0. Nejčastěji byly děti za celou obsahovou stránku
bodovány 3 a 2 body.
V tabulce č. 11 si lze všimnout, že nejméně bodů za Obsah textu získali žáci s SPU (2
body). Skupina žáků bez SPU získala v této kategorii o 0,6 bodů více (2,6), což představuje
větší rozdíl než v ostatních kategoriích mezi těmito skupinami.
V této bodované kategorii se poprvé na posledním místě ze všech skupin neumístili
chlapci, jejichž průměrný bodový výsledek 2,29 je až druhý nejhorší po žácích s SPU. Rozdíl
mezi chlapci a dívkami je ale opět větší. Dívky získaly průměrně nejvíce bodů za obsah (2,92).
Mezi skupinami rozdělenými dle vzoru písma nepozorujeme až tak znatelné rozdíly.
Písmo Comenia Script získalo průměrně 2,58 bodů a vázané písmo 2,63 bodů.
Dalo by se tedy usuzovat, že v tvorbě propracovaného příběhu s rozvinutým slovníkem a
množstvím detailů jsou pravděpodobně v našem výzkumném vzorku nejslabší žáci s poruchami
učení. Skupina chlapců se zde jeví podobně. Obě zmíněné skupiny byly v kategorii obsahu
nejčastěji ohodnoceny 2 body, tedy průměrným skóre.
Statistické rozdíly
Na hladině významnosti 5 % (p=0,035; U=384,5; z=2,106) se v části Obsah textu
prokázaly statisticky významné rozdíly mezi dívkami a chlapci. Dívky v obsahové stránce textu
dosahují statisticky významně lepších výsledků než chlapci (výsledky viz Příloha č. 4).
Z hlediska vzoru písma se na hladině významnosti 5 % (p=0,861; U=280; z=-0,175)
neprokázaly statisticky významné rozdíly v obsahové části testu mezi skupinami dětí píšící
písmem Comenia Script a vázaným písmem.
V Obsahu textu se na hladině významnosti 5 % (p=0,075; U=120; z=-1,779) neprokázaly
statisticky významné rozdíly mezi skupinami žáků s SPU a žáků bez SPU.

7.6 Synonyma
Subtest Synonyma je tvořen z úkolu č. 2 a 3. Bodové ohodnocení v tabulce č. 12 se tedy
skládá z bodů z těchto dvou úkolů. Společně hodnotí aktivní a pasivní porozumění synonymům,
které ověřuje porozumění textu a jazykový cit.
Z tabulky č. 12 můžeme vyčíst, že v tomto subtestu podávali žáci nejlepší výsledky. Čtyři
z šesti skupin získaly průměrně více než 3 body. Průměrně nejvíce bodů za Synonyma získala
skupina dívek shodně se skupinou žáků píšící vázaným vzorem písma (3,21). Nejméně bodů
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naopak získaly jejich protikladné skupiny, chlapci a žáci píšící Comenia Script (2,88). Bodový
rozdíl byl tedy výrazný mezi skupinami z hlediska pohlaví a vzoru písma.
Tabulka 12-Synonyma

Synonyma
Průměr
Dívky
Chlapci
CS
VP
Bez SPU
SPU

3,21
2,88
2,88
3,21
3,04
3

Směrodatná
odchylka
0,88
0,80
0,99
0,66
0,85
1,07

Max.

Min.

Medián

Modus

4
4
4
4
4
4

1
1
1
2
1
1

3
3
3
3
3
3

4
3
4
3
3
4

Téměř shodné průměrné hodnoty hrubého skóru nalezneme mezi skupinami žáků s SPU
(3 body) a bez SPU (3,04). Dokonce skupina žáků s SPU byla při práci se synonymy úspěšnější
než skupina chlapců a skupina CS. Je možné, že strukturovanější úkoly vyhovují žákům s SPU
více než volná tvorba textu.
Ve všech skupinách ale dosáhli žáci na maximální počet bodů 4. Celkově se může zdát,
že byly všechny skupiny v tomto subtestu úspěšnější, jelikož nikdo z žáků nezískal bodové
ohodnocení 0. Minimálně získali všichni žáci 1 bod. Ve skupině vázaného písma to byly
dokonce 2 body. Také se v tomto subtestu zvýšila frekvence žáků, kteří získali celkově 4 body.
Bylo to nejčastější ohodnocení ve skupině dívek, dětí s písmem CS a překvapivě u žáků s SPU.
Statistické rozdíly
V subtestu Synonyma jsme také provedli statistické srovnání mezi skupinami z hlediska
pohlaví pomocí Mann-Whitenyovo testu. Na hladině významnosti 5 % (p=0,130; U=357;
z=1,515) se z hlediska pohlaví neprokázaly statisticky významné rozdíly (výsledky viz Příloha
č. 4).
Mezi skupinami rozdělenými podle písma se na hladině významnosti 5 % (p=0,263;
U=237; z=-1,120) neprokázaly statisticky významné rozdíly v substestu Synonyma.
V subtestu Synonyma nebyly prokázány statisticky významné rozdíly mezi skupinami
rozdělenými z hlediska přítomnosti či nepřítomnosti SPU. Tyto rozdíly se neprokázaly na
hladině významnosti 5 % (p=0,960; U=194; z=0,50).

7.7 Parafráze vět
Posledním subtestem je Parafráze vět u úkolu č. 4. Tento úkol posuzuje vystižení smyslu
předložené věty a zachování všech podstatných informací z předlohy. V úkolu mají děti
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parafrázovat dvě věty, každá maximálně za 2 body. Celkově je tedy možné získat za tento
subtest až 4 body.
Tabulka 13-Parafráze vět

Parafráze vět
Průměr
Dívky
Chlapci
CS
VP
Bez SPU
SPU

2,96
2,67
3
2,63
2,81
2,13

Směrodatná
odchylka
1,40
1,31
1,29
1,41
1,35
1,64

Max.

Min.

Medián

Modus

4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0

4
3
3,5
3
3
2,5

4
3
4
4
4
4

Z tabulky č. 13 usuzujeme, že tento úkol byl pro většinu dětí dobře zvládnutelný, jelikož
nejčastěji získaly děti 4 body ve všech skupinách až na chlapce, kde nejčastější bodové
ohodnocení bylo 3 body. Na maximum 4 bodů opět dosáhli žáci ve všech skupinách, stejně tak
jako minimum bodů bylo ve všech skupinách 0.
Hodnoty směrodatných odchylek jsou zde oproti ostatním testům vyšší, variabilita
výsledků zde byla tedy větší. Poprvé průměrně nejvíce bodů získala skupina žáků se vzorem
písma CS (3 body), přičemž skupina žáků s vázaným vzorem písma získala průměrně druhý
nejmenší bodový zisk (2,63). Nižší průměrný skór měli už jen žáci s SPU (2,13). Skupina žáků
bez SPU naopak získala 2,81 bodů a rozdíl mezi těmito dvěma skupinami je zde ze všech
pozorovaných skupin největší.
Při pozorování rozdílu z hlediska genderu vidíme, že dívky si při parafrázi vět vedly lépe
než chlapci (2,96:2,67). Dívky však v tomto jediném subtestu nezískaly nejvíce bodů ze všech
skupin. Ve výkonu v úkolu č. 4 tedy dívky neměly takovou přesilu.
Statistické rozdíly
Pro zjištění statistických rozdílů mezi skupinami jsme provedli statistické testování. Mezi
skupinami rozdělenými z hlediska pohlaví se neprokázaly statisticky významné rozdíly
v subtestu Parafráze vět (0,05<p=0,273; U=338,5; z=1,095).
Z hlediska vzoru písma se ve výkonu v subtestu Parafráze vět, na hladině významnosti 5
% (p=0,293; U=336,5; z=1,052), taktéž neprokázaly statisticky významné rozdíly.
Na hladině významnosti 5 % (p=0,240; U=144; z=-1,175) se neprokázaly statisticky
významné rozdíly mezi skupinou žáků s SPU a skupinou žáků bez SPU v subtestu Parafráze
vět (viz Příloha č. 4).
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7.8 Celkový skór
V poslední tabulce č.14 si porovnáme zvolené skupiny z hlediska jejich výkonu v celém
testu. Do celkového hrubého skóru jsme počítali body za Pravopis a tvarosloví, Kompozici
textu, Obsahovou stránku textu, Synonyma a Parafrázi vět. Maximum možných získaných bodů
za celý test bylo 20.
Tabulka 14-Celkový počet bodů

Celkový počet bodů
Průměr
Dívky
Chlapci
CS
VP
Bez SPU
SPU

14,71
12,29
13,42
13,58
13,5
11,88

Směrodatná
odchylka
3,47
3,94
4,01
3,81
3,87
4,22

Max.

Min.

Medián

Modus

20
19
19
20
20
20

7
4
4
6
4
5

15
12
13
14,5
14
12

16
12
19
17
14
12

Na maximální počet bodů nedosáhli jen jedinci ze skupiny chlapců a písma CS (19
bodů). Někteří jedinci ze zbylých skupin získali plný počet 20 bodů. Ve všech skupinách
dosáhli žáci alespoň na 4 získané body, v testu tedy nikdo zcela neselhal.
Pokud se zaměříme na nejčastější bodový zisk, na pomyslném prvním místě jsou žáci se
vzorem písma CS, kteří získali nejčastěji 19 bodů. Skupina chlapců a žáků s SPU získala
nejčastěji nižší skór 12 bodů.
Pokud bychom celkově porovnali výsledky žáků v testu psaného projevu, zvítězily by
dívky. Téměř ve všech jednotlivých subtestech získávaly průměrně nejvíce bodů a u celkového
skóru tomu není samozřejmě jinak. Dívky průměrně za test obdržely 14,71 bodu. Chlapce
v celkovém skóru předběhly průměrně o téměř 2,5 bodu. Chlapci se se svými 12,29 body blíží
spíše nejhoršímu průměrnému výsledku žáků s SPU (11,88).
Celkový průměrný hrubý skór žáků bez SPU je 13,5 a je tedy na podobné úrovni jako
průměrný zisk skupin dělených podle písma. Výkon žáků bez SPU je o průměrně více než 1,5
bodů lepší než výkon žáků s SPU. Jak můžeme vidět v tabulce č. 14, celkový průměrný hrubý
skór skupin z hlediska vzoru písma se příliš neliší. Žáci píšící vázaným písmem získali
průměrně 13,58 bodu a žáci píšící CS získali průměrně 13,42 bodu. Vzor písma tedy
pravděpodobně nemá vliv na psaný projev.
Statistické rozdíly
K ověření rozdílů v celkovém skóru mezi skupinami jsme využili také Mann-Whitneyův
test. V celkovém skóru se mezi skupinou dívek a skupinou chlapců prokázaly, na hladině
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významnosti 5 % (p=0,037; U=389; z=2,091), statisticky významné rozdíly. Dívky tedy
v celkovém počtu získaných bodů dosahují statisticky významně lepších výsledků než skupina
chlapců v celkovém hrubém skóru.
V celkovém skóru se mezi skupinou píšící CS a skupinou píšící VP neprokázaly
statisticky významné rozdíly (0.05<p=0,877; U=280,5; z=-0,155).
Výsledky statistického zpracování také nepotvrdily, že by mezi skupinou žáků s SPU a
skupinou dětí bez specifických obtíží existoval statisticky významný rozdíl v celkovém skóru.
Na hladině významnosti 5 % se tedy mezi těmito skupinami neprokázaly statisticky významné
rozdíly (p=0,282; U=145; z=0,269). Podrobné statistické výsledky nalezneme v příloze č. 4.

7.9 Zhodnocení výsledků
Při statistickém zhodnocení dat bylo ověřováno několik hypotéz a naším cílem bylo získat
odpověď na několik výzkumných otázek. První výzkumná otázka se věnovala tomu, jaké
aspekty v psaném projevu musíme hodnotit. Odpověď nalezneme v navrženém systému
hodnocení. V našem výzkumu jsme se rozhodli v psaném projevu hodnotit počet slov, vět a
souvětí, pravopis a tvarosloví, kohezi a koherenci textu, užitý slovník a počet dějových linií
(obsahová stránka). Dále jsme zařadili dva další úkolu týkající se práce se synonymy a úkol na
parafráze vět. Tyto popsané aspekty jsme hodnotili napříč skupinami.
Na tomto místě si krátce shrneme výsledky statistického zhodnocení dat. V rámci
potvrzování statisticky významných rozdílů byl zaznamenán rozdíl v několika kategoriích mezi
skupinou dívek a skupinou chlapců. Dívky skórovaly statisticky významně lépe než chlapci
v celkovém skóru, v Počtu slov, Počtu vět a v Počtu souvětí, dále v Kompozici textu a
v Obsahové stránce textu. V dalších posuzovaných kategoriích se statisticky významné rozdíly
neprokázaly. Můžeme tak potvrdit jen šest z devíti stanovených hypotéz týkajících se rozdílu
ve výkonu z hlediska pohlaví (potvrdili jsme hypotézy H2.1, H2.2, H2.3, H2.5, H2.6 a H2.9).
Statisticky významný rozdíl nebyl prokázán v žádné z testovaných kategorií z hlediska
vzoru písma. Neprojevila se tedy převaha v psaném projevu u žáků píšící jedním či druhým
vzorem písma. Tento rozdíl jsme ani nepředpokládali. Proto můžeme potvrdit všechny
hypotézy týkající se rozdílu ve výkonu žáků píšící Comenia Script a žáků píšící vázaným
vzorem písma (H1.1, H1.2, H1.3, H1.4, H1.5, H1.6, H1.7, H1.8, H1.9).
Při porovnání výkonu žáků s SPU a všech zbylých žáků bez SPU jsme dospěli
k následujícím závěrům. Mezi žáky rozdělenými do skupin z hlediska přítomnosti či
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nepřítomnosti specifických poruch učení nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v žádné
testované kategorii až na Počet souvětí. Žáci bez SPU dosáhli statisticky významně lepších
výsledků v Počtu souvětí než žáci bez SPU. V našem výzkumném vzorku se ale jinak
neprokázalo, že by žáci s SPU podávali statisticky významně horší výsledky než žáci bez SPU.
Ve stanovených hypotézách jsme tento rozdíl ale předpokládali. Při bližším zkoumání jsme si
ale všimli, že se ve skupině žáků s SPU objevuje tzv. „outlier“ – tedy dítě, které má
nadstandartní výsledky vzhledem ke skupině s SPU i ke skupině bez SPU. Toto dítě tedy
následně vylepšuje výkony celé skupiny žáků s SPU. Tuto skutečnost budeme následně
diskutovat v Diskuzi.
Tyto výsledky jsou ale také pravděpodobně ovlivněny i malým počtem respondentů
s SPU (n=8). Potvrzujeme tedy jen jednu stanovenou hypotézu H3.3. Následně musíme
zamítnout všechny zbylé stanovené hypotézy týkající se rozdílu ve výkonu žáků s SPU a žáků
bez SPU (H3.1, H3.2, H3.4, H3.5, H3.6, H3.7, H3.8, H3.9).

7.9.1 Korelace
Zajímalo nás, jak jednotlivé subtesty spolu souvisejí. Pokud sledujeme nějaké
charakteristiky, které mají stejného jmenovatele, měly by dosažené výsledky v těchto
charakteristikách spolu souviset. Proto jsme se i my zabývali otázkou, zda schopnosti, které
jsme testovali naší vytvořenou baterií úkolů, spolu souvisejí. Má spontánní písemná produkce,
měřená prostřednictvím dílčích subtestů v nově vytvořeném testu, společné pozadí? Jedná se o
otázku souběžné validity testu.
Ke zjištění korelace mezi jednotlivými kategoriemi jsme použili Spearmanův korelační
koeficient. Tento koeficient jsme upřednostnili vzhledem k tomu, že většina dat z našeho
výzkumného vzorku nemá normální rozložení.
Tabulka 15- Korelace jednotlivých subtestů a celkového skóru

N=48

Celkový
hrubý skór
1

Pravopis a
tvarosloví
0,697**

Kompozice
textu
0,846**

Obsah
textu
0,628**

Synonyma
0,689**

Parafráze
vět
0,684**

0,697**

1

0,487**

0,262

0,425**

0,277

0,846**

0,487**

1

0,571**

0,482**

0,464**

0,628**

0,262

0,571**

1

0,449**

0,191

Synonyma

0,689**

0,425**

0,482**

0,449**

1

0,351*

Parafráze vět

0,684**

0,277

0,464**

0,191

0,351*

1

Celkový
hrubý skór
Pravopis a
tvarosloví
Kompozice
textu
Obsah textu

** p <0,01, * p <0,05
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Pracovali jsme s hladinou významnosti 1 % a 5 %. Na hladině významnosti 1 % se
prokázala vzájemná statisticky významná korelace téměř všech subtestů (viz tabulka č. 15). Na
této hladině významnosti spolu koreluje celkový skór s výsledky ze všech ostatní subtestů.
Výsledek ze subtestu Pravopis a tvarosloví koreluje s celkovým skóre, s Kompozicí textu a se
Synonymy. Výsledek za Kompozici textu koreluje se všemi subtesty, tedy s celkovým skóre,
Pravopisem, Obsahovou stránkou textu, Synonymy i Parafrází vět. Výsledek v Obsahu koreluje
s celkovým skóre, Kompozicí textu a Synonymy. Výsledek za subtest Synonym koreluje na
hladině významnosti 1 % s celkovým skóre, Pravopisem, Kompozicí, Obsahem a na hladině
významnosti 5 % s výsledky ze subtestu Parafráze vět. Výsledek za subtest Parafráze vět
koreluje na hladině významnosti 1 % s celkovým skóre a Kompozicí textu a na hladině
významnosti 5 % s výsledky ze subtestu Synonym.
Na hladině významnosti 5 % se tedy prokázala statisticky významná korelace subtestů
Synonyma a Parafráze vět. Vzájemnou korelaci se nám nepodařilo prokázat mezi subtestem
Pravopis a tvarosloví, Obsahem textu a Parafrází vět. Tyto tři subtesty spolu vzájemně
nekorelují (viz Příloha č. 5). Této skutečnosti se věnujeme v diskusi, výsledek však není
překvapivý.

7.9.2 Reliabilita
Pro výpočet reliability byl využit Cronbachův koeficient alfa. Tento koeficient se využívá
pro odhad vnitřní konzistence testu. Dle Škaloudové (1998) pomocí reliability zjistíme, nakolik
je nástroj spolehlivý pro hodnocení dané kvality. Koeficient reliability se tradičně pohybuje
v rozmezí 0-1, přičemž čím je hodnota koeficientu vyšší, tím je test více spolehlivý. Škaloudová
(ibid.) za přijatelnou reliabilitu považuje ještě hodnotu 0,7. Pokud je hodnota nad 0,6, tak by
reliabilita měla být ještě ověřována.
Tabulka 16 - Výsledky reliability

Test/subtest
Celkový skór
Pravopis a tvarosloví
Kompozice textu
Obsah text
Synonyma
Parafráze vět

Cronbachovo alfa
0,752
0,716
0,635
0,715
0,708
0,758

V tabulce č. 16 můžeme pozorovat, že se téměř všechny hodnoty Cronbachovo alfa
pohybují nad přijatelnou hodnotou 0,7. Nižší reliabilitu 0,635 má jen subtest Kompozice textu.
Celková reliabilita testů se pohybuje mezi koeficienty 0,6 až 0,8. Z této statistické metody
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můžeme usuzovat na přijatelnou spolehlivost testů. Mezi jednotlivými testy nebyly, až na
subtest Kompozice textu, zaznamenány výraznější rozdíly. U celkového skóru je reliabilita
0,752, vyšší je už jen u subtestu Parafráze vět, a to 0,758. Subtest Pravopis a tvarosloví má
reliabilitu 0,716, Obsah textu vykazuje reliabilitu 0,715 a subtest Synonym reliabilitu 0,708.

7.9.3 Zhodnocení hypotéz
V rámci cílů diplomové práce jsou výsledky testu zpracovány statistickými testy.
Využíváme tedy kvantitativní metodologii.
Výsledky testu jsou spolu porovnávány z hlediska pohlaví, z hlediska vzoru psaní
(Comenia Script a vázané písmo), a také jsou mezi sebou porovnávány skupiny z hlediska
přítomnosti a nepřítomnosti poruch učení. Metodou statistické analýzy dat (Mann-Whitneyův
test) jsme dospěli k těmto závěrům:
Hypotézy H1 týkající se rozdílu mezi žáky z hlediska vzoru písma (Comenia Script a vázané
písmo):
•

Mezi žáky píšící Comenia Script a vázaným vzorem písma v Počtu slov nebyl
prokázán statisticky významný rozdíl. Hypotéza H1.1 byla potvrzena.

•

Mezi žáky píšící Comenia Script a vázaným vzorem písma v Počtu vět nebyl prokázán
statisticky významný rozdíl. Hypotéza H1.2 byla potvrzena.

•

Mezi žáky píšící Comenia Script a vázaným vzorem písma v Počtu souvětí nebyl
prokázán statisticky významný rozdíl. Hypotéza H1.3 byla potvrzena.

•

Mezi žáky píšící Comenia Script a vázaným vzorem písma v Pravopisu a tvarosloví
nebyl prokázán statisticky významný rozdíl. Hypotéza H1.4 byla potvrzena.

•

Mezi žáky píšící Comenia Script a vázaným vzorem písma v Kompozici textu nebyl
prokázán statisticky významný rozdíl. Hypotéza H1.5 byla potvrzena.

•

Mezi žáky píšící Comenia Script a vázaným vzorem písma v Obsahu textu nebyl
prokázán statisticky významný rozdíl. Hypotéza H1.6 byla potvrzena.

•

Mezi žáky píšící Comenia Script a vázaným vzorem písma v Synonymech nebyl
prokázán statisticky významný rozdíl. Hypotéza H1.7 byla potvrzena.

•

Mezi žáky píšící Comenia Script a vázaným vzorem písma v Parafrázi vět nebyl
prokázán statisticky významný rozdíl. Hypotéza H1.8 byla potvrzena.

•

Mezi žáky píšící Comenia Script a vázaným vzorem písma v celkovém skóru nebyl
prokázán statisticky významný rozdíl. Hypotéza H1.9 byla potvrzena.
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Hypotézy H2 týkající se rozdílu mezi žáky z hlediska pohlaví (chlapci a dívky):
•

Mezi výsledky dívek a chlapců v Počtu slov byl prokázán statisticky významný rozdíl.
Hypotéza H2.1 byla potvrzena.

•

Mezi výsledky dívek a chlapců v Počtu vět byl prokázán statisticky významný rozdíl.
Hypotéza H2.2 byla potvrzena.

•

Mezi výsledky dívek a chlapců v Počtu souvětí byl prokázán statisticky významný
rozdíl. Hypotéza H2.3 byla potvrzena.

•

Mezi výsledky dívek a chlapců v Pravopisu a tvarosloví nebyl prokázán statisticky
významný rozdíl. Hypotéza H2.4 byla zamítnuta.

•

Mezi výsledky dívek a chlapců v Kompozici textu byl prokázán statisticky významný
rozdíl. Hypotéza H2.5 byla potvrzena.

•

Mezi výsledky dívek a chlapců v Obsahu textu byl prokázán statisticky významný
rozdíl. Hypotéza H2.6 byla potvrzena.

•

Mezi výsledky dívek a chlapců v Synonymech nebyl prokázán statisticky významný
rozdíl. Hypotéza H2.7 byla zamítnuta.

•

Mezi výsledky dívek a chlapců v Parafrázi vět nebyl prokázán statisticky významný
rozdíl. Hypotéza H2.8 byla zamítnuta.

•

Mezi výsledky dívek a chlapců v celkovém skóru byl prokázán statisticky významný
rozdíl. Hypotéza H2.9 byla potvrzena.

Hypotéza H3 týkající se rozdílu mezi žáky s SPU a žáky bez SPU:
•

Mezi výsledky žáků s SPU a bez SPU v Počtu slov nebyl prokázán statisticky významný
rozdíl. Hypotéza H3.1 byla zamítnuta.

•

Mezi výsledky žáků s SPU a bez SPU v Počtu vět nebyl prokázán statisticky významný
rozdíl. Hypotéza H3.2 byla zamítnuta.

•

Mezi výsledky žáků s SPU a bez SPU v Počtu souvětí byl prokázán statisticky
významný rozdíl. Hypotéza H3.3 byla potvrzena.

•

Mezi výsledky žáků s SPU a bez SPU v Pravopisu a tvarosloví nebyl prokázán
statisticky významný rozdíl. Hypotéza H3.4 byla zamítnuta.

•

Mezi výsledky žáků s SPU a bez SPU v Kompozici textu nebyl prokázán statisticky
významný rozdíl. Hypotéza H3.5 byla zamítnuta.

•

Mezi výsledky žáků s SPU a bez SPU v Obsahu textu nebyl prokázán statisticky
významný rozdíl. Hypotéza H3.6 byla zamítnuta.
72

•

Mezi výsledky žáků s SPU a bez SPU v Synonymech nebyl prokázán statisticky
významný rozdíl. Hypotéza H3.7 byla zamítnuta.

•

Mezi výsledky žáků s SPU a bez SPU v Parafrázi vět nebyl prokázán statisticky
významný rozdíl. Hypotéza H3.8 byla zamítnuta.

•

Mezi výsledky žáků s SPU a bez SPU v celkovém skóru nebyl prokázán statisticky
významný rozdíl. Hypotéza H3.9 byla zamítnuta.
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8. Diskuze
V předložené diplomové práci jsme se věnovali problematice psaného projevu. Naším
cílem bylo zmapovat tento koncept na základě studia české, a hlavně zahraniční literatury.
V našem prostředí je totiž téma psaného projevu zatím málo prozkoumanou oblastí, přestože se
v zahraničí běžně setkáme s články a výzkumy týkajícími se tohoto tématu. Předmětem našeho
zájmu byla také porucha psaného projevu. Zahraniční praxe s poruchou psaného projevu
pracuje, hlavně díky nové klasifikaci poruch učení v DSM-5 (2013). Díky tomu nalezneme také
několik zahraničních diagnostických nástrojů k testování psaného projevu. V našem prostředí
se zatím setkáváme jen s jednou baterií posuzující v určité míře psaný projev. Je jí DysTest,
který se však orientuje jen na dospělou populaci. Absence diagnostického nástroje k posouzení
psaného projevu u dětí mladšího či staršího školního věku je v českém diagnostickém prostředí
očividná.
Proto bylo cílem této práce navrhnout test psaného projevu pro děti mladšího školního
věku a vytvořit k němu vhodný systém hodnocení. Výsledky hodnocení jsme následně
podrobili statistickému zpracování pro ověření signifikantních rozdílů mezi skupinami. Rozdíly
jsme sledovali mezi skupinami žáků z hlediska pohlaví, vzoru písma (vázané písmo a písmo
Comenia Script) a z hlediska přítomnosti či nepřítomnosti poruch učení. Rozdíly byly
zjišťovány v těchto kategoriích – celkový skór z testu, Počet slov, Počet vět, Počet souvětí,
Pravopis a tvarosloví, Kompozice textu, Obsah textu, Synonyma a Parafráze vět.
Výzkumný vzorek
Do výzkumu se celkově zapojilo šest základních škol a celkový počet oslovených
respondentů byl 125. Vzhledem k náročnosti hodnocení někdy velmi rozsáhlých písemných
produktů jsme do výzkumné studie náhodně vybrali z každé školy čtyři dívky a čtyři chlapce
bez SPU. Celkově jsme tedy pracovali s 48 dětmi bez SPU. Do skupiny žáků s SPU jsme
zahrnuli celkem 8 žáků z 10. Uvědomujeme si, že tento počet je malý, proto nemáme v úmyslu
získané výsledky vztahovat na celou populaci dětí s poruchami učení či jinými obtížemi.
Bereme výsledky jako pilotní.
Získané informace o dětech (poruchy učení, jiné obtíže) pochází z informovaných
souhlasů vyplňovaných rodiči. Musíme tedy počítat s tím, že i tyto údaje mohou být lehce
zkreslené. Je například možné, že rodiče obtíže do souhlasu neuvedli, jelikož o nich ještě neví
– někteří žáci tedy nemusí mít poruchu učení diagnostikovanou. Mohli také danou otázku
přehlédnout. Nemůžeme ani vyloučit, že danou skutečnost nechtěli uvést. V druhé rovině je
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možné, že rodiče informaci uvedli, aniž by ji měli podloženou. S těmito informacemi tedy
musíme nakládat s rezervou.
Tomuto problému by samozřejmě zamezilo vlastní testování výzkumného vzorku baterií
testů, která nám odhalí specifické obtíže žáků s poruchami učení. Při tomto testování by bylo
vhodné provést i zkoušku intelektu. Některé zahraniční testy v podstatě fungují na bázi
komplexní diagnostiky a psaný projev testují v rámci větší baterie testů. Často zahrnují, anebo
požadují údaje o úrovni intelektu. Protože se ale jednalo o první prověření nově vytvořeného
diagnostického přístupu, tyto ambice jsme si nekladli.
Jak jsme již zmínili výše, vzorek dětí s poruchami učení nebo jinými obtížemi je v této
výzkumné studii opravdu malý. Získané údaje tedy vztahujeme výhradně k těmto konkrétním
dětem. Pro zobecnění výsledků na celou populaci dětí s poruchami učení by bylo třeba většího
vzorku.
Počet slov, vět a souvětí
Při hodnocení výsledků jsme se nejdříve věnovali popisné statistice počtu slov, vět a
souvětí vyprodukovaných dětmi v úkolu č. 1 a následně jsme provedli statistické ověření
rozdílů mezi skupinami. Opět si připomeneme, že celkový počet slov je podle některých autorů
ukazatelem kompoziční plynulosti, která koreluje s kvalitou psaní (Graham et al., 1997,
Olinghouse et al., 2009; in Babayiğit, 2015). Sledujeme zde tedy jakousi plynulost v tvorbě
nápadů, myšlenek i plynulost v samotném psaní z hlediska grafomotoriky.
Ve všech třech oblastech si nejlépe vedly dívky – tedy napsaly průměrně nejvíce slov, vět
a souvětí v příběhu. Olinghouse (2008; in Babayiğit, 2015) zjistil, že dívky překonají chlapce
v psaní právě v plynulosti kompozice a také v její kvalitě. K podobným závěrům dospěli i
Malecki a Jewell (2003; in Babayiğit, 2015), kteří zjistili, že dívky překonají chlapce ve všech
aspektech psaného projevu včetně plynulosti kompozice a přesnosti hláskování. Williams a
Larkin (2012; in Babayiğit, 2015) uvádějí, že dívky píší delší texty než chlapci, ačkoliv se jim
tento fakt neprokázal jako statisticky významný. V naší studii, při sledování popisných údajů,
zjistíme stejný fakt – dívky píší delší text než chlapci. Následně jsme potvrdili stanovené
hypotézy. Dívky podávají v Počtu slov, Počtu vět a Počtu souvětí statisticky významně lepší
výkony než chlapci. Chlapci byli v produkci textu v naší studii spíše na úrovni žáků s SPU.
Obecně by se dalo říci, že jsou dívky k psaní více orientovány a píší častěji i ve svém volném
čase – například psaní deníčků, vzkazů, příběhů (informace z ústních výpovědí učitelů ve
výzkumu GAUK).
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Průměrně nejméně slov a vět naopak napsali žáci s poruchami učení. Tento fakt nás
v podstatě nepřekvapuje. V teoretické části práce jsme se seznámili s několika studiemi, které
se věnují faktorům, které ovlivňují psaný projev. Pokud se zaměříme na skupinu žáků s SPU je
možné, že jejich kompoziční plynulost ovlivňují problémy v pravopise nebo rukopise. Jak
uvádí například Graham et al. (2000; in Puranik et al., 2012), zautomatizované psaní, v oblasti
rukopisu i pravopisu, je nejlepší prediktor délky a kvality textu u žáků základních škol. Je tedy
možné, že na počet slov, vět a souvětí mohlo u našeho vzorku dětí s SPU hrát právě toto roli.
Následně jsme zjistili, že žáci bez SPU podali statisticky významně lepší výsledky v Počtu
souvětí než žáci s SPU. Překvapilo nás ale, že se jednalo o statistický rozdíl jen v této kategorii,
jelikož průměry dětí s SPU a bez SPU se lišily poměrně hodně, a proto jsme se na výsledky
žáků s SPU podívali blíže.
Zjistili jsme, že ve skupině žáků s SPU se objevuje tzv. „outlier“, tedy dítě, které má
vybočující výkon. Toto dítě mělo v testu velmi dobré výsledky a v podstatě vylepšuje výkony
skupiny žáků s SPU natolik, že to ovlivňuje statistickou významnost rozdílů. Jeden z možných
způsobů, jak s „outliery“ zacházet, je vyřadit jejich výsledek z výpočtů. Pokud bychom tak
učinili, tak by rozdíly mezi skupinami vyšly jako statisticky významné v Počtu slov, Počtu vět,
Počtu souvětí a v Obsahu textu. Ve finálních výsledcích jsme tak ovšem neučinili, jelikož je
pro tuto práci zatím stěžejní, mít zařazené všechny děti s SPU, ale přítomnost „outliera“ je pro
nás zajímavá. Proto si toto dítě krátce popíšeme. Jednalo se o dívku, kterou jsme do skupiny
s SPU zařadili na základě informací z informovaného souhlasu. Zde rodiče dívky do kolonky
„Specifické obtíže“ uvedli vývojovou dysfázii a ADD. Dívka však svými výkony z celé skupiny
dětí se specifickými obtížemi opravdu vyčnívala. Celkový počet slov v jejím textu byl 170, což
předčí i většinu dětí bez SPU. Za Pravopis a tvarosloví získala maximum 4 bodů, jelikož
v celém textu měla jen 5 chyb. V Kompozici textu, Obsahu textu, Synonymech a Parafrázi vět
taktéž dosáhla maxima a její celkový skór z testu je 20 bodů. Tento výkon nás překvapuje,
vzhledem k popisovanému druhu obtíží. Je tedy možné, že zde hrála roli snaživost, zaujetí
úkolem a tvořivost dívky. Taktéž musíme zvažovat možnost, že uvedené obtíže nejsou
diagnosticky podložené. Právě v tomto případě bychom mohli pochybovat o rodiči uvedené
diagnóze, neboť u jedince s dysfázií (a ADD) bychom spíše očekávali horší dovednosti
v písemné produkci.
Mezi dětmi z hlediska vzoru písma jsme nezaznamenali statisticky významné rozdíly
v Počtu slov, Počtu vět a Počtu souvětí. Tato informace je vlastně pozitivní. Pokud by vzor
písma měl zásadní vliv na produkci textu, bylo by třeba polemizovat nad vhodností daného
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vzoru. Ve 3. třídě se rozdíl ve vzoru písma vyrovnává a později by již neměl mít vzor písma
takový vliv na psaný projev dětí (Kučerová, Kubín, Kucharská, 2016; Veverková, 2011).
Na počet slov a vět ale mohou mít vliv i další faktory jako je zkušenost dětí s psaním,
jejich zájem o psaní, ale i zaujetí zvolenou pohádku, která nemusela být pro všechny děti stejně
atraktivní. Délka textu, kterou zde charakterizujeme počtem slov, vět a souvětí, je však něco,
na co jsou v průběhu školní docházky kladeny stále větší nároky. Na druhém stupni děti píší
stále více slohových cvičení, která musí plnit určité požadavky. Dovednost napsat souvislý text
o požadovaném rozsahu je finálně u studentů ověřována ve státní maturitní zkoušce.
Nedohledali jsme, zda existují nějaké nároky na počet slov u dětí mladšího i staršího školního
věku, či snad nějaká norma. Maturanti však musí dle CERMATU zvládnout napsat text alespoň
s 250 slovy (viz www.novamaturita.cz). Tento požadavek tedy v konečné zkoušce studia
většiny studentů je a počtu napsaných slov by měla být věnována pozornost. Dokonce dva žáci
z našeho výzkumného souboru již v páté třídě dokázali napsat okolo 250 slov, několik dalších
napsalo 150 a více slov.
Pravopis a tvarosloví
Pravopis a tvarosloví představují kategorii, pomocí které hodnotíme formální stránku
textu dětí. Všechny testy uvedené v teoretické části v rámci psaného projevu hodnotí pravopis,
buď samostatným subtestem nebo v rámci napsaného textu. Proto jsme se i my rozhodli
hodnotit počet chyb v textu. Hodnotili jsme zvlášť chyby specifické a nespecifické, jak je
popsáno v kapitole týkající se systému hodnocení.
Nespecifická chybovost byla v testech minimální, naopak téměř polovina žáků měla
v textu 10 % a více specifických chyb. Jako specifické chyby jsme počítali i chyby
v interpunkci, po vzoru klasifikace chyb v DSM-5 (2013). Ve finále většinu těchto specifických
chyb tvořila právě vynechaná interpunkce. Otázkou tedy je, zda je vhodné interpunkci počítat
jako specifickou chybu nebo zda se v tomto případě jedná jen o chyby z nepozornosti při tvorbě
dlouhého textu? Předpokládáme, že je možné, že žáci byli zaujati úkolem a interpunkci
opomenuli. Na chyby v interpunkci mohla mít vliv také délka textu či složitost vět a příběhu.
Děti v pohádce často konstruovaly dialogy s přímou řečí a zde měly problém dodržovat
interpunkci. Chybovost by se případně také mohla snížit, pokud by děti byly administrátorem
testu vyzvány ke kontrole chyb, což se bohužel při tomto zadávání nedělo. Při další výzkumné
práci je třeba tomuto aspektu věnovat bližší pozornost.
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Mezi zvolenými skupinami jsme neprokázali statisticky významné rozdíly v Pravopise a
tvarosloví. Na chybovost tedy nemělo v našem vzorku vliv pohlaví, vzor písma, a dokonce ani
poruchy učení.
Kompozice textu
V subtestu Kompozice textu jsme hodnotili také formální stránku textu. Na rozdíl od
pravopisu jsme zde ale už sledovali charakteristiky, které určují psaný projev v jeho vyšší
rovině. Všímali jsme si zde práce s větnými celky, logické výstavby textu a návaznosti událostí,
srozumitelnosti textu, ale i toho, zda se příběh čte snadno, nebo požaduje po čtenáři větší
pozornost, aby textu porozuměl.
Celkově v této kategorii získaly všechny skupiny dětí průměrně méně bodů než za
Pravopis a tvarosloví. Zdá se tedy, že zde měly děti větší problémy. Jelikož tuto kategorii
považujeme již za ukazatel samotného psaného projevu, jak je chápán v rámci této diplomové
práce, mohli bychom uvažovat, že je tato třetí rovina psaní u dětí stále ještě slabší6.
V kategorii Kompozice textu se v našem výzkumném vzorku prokázaly statisticky
významné rozdíly pouze mezi skupinou dívek a chlapců. Dívky tedy tvořily kompozičně
vyspělejší text (ze všech skupin získaly průměrně nejvíce bodů). Opět zde odkážeme na článek
od autorky Babayiğit (2015), která se v článku věnuje právě rozdílům v psaném projevu
z hlediska pohlaví. Olinghouse (2008; in Babayiğit, 2015) zjistil, že dívky jsou lepší než chlapci
právě v kvalitě kompozice. Stejně jako plynulost kompozice, udávaná počtem slov, to může
souviset s větší zkušeností dívek se psaním jako takovým.
Pokud bychom jen krátce zhodnotili kvalitativní charakteristiky textu, zmíníme jen pár
zajímavostí z prací. Po analýze všech prací jsme zjistili, že převážná většina dětí nečlenila text
na odstavce, na což upozorňuje i Viktorová (2000). Většinou ale zachovávaly strukturování
textu na stať a závěr (úvod byl dětem dán nedokončenou pohádkou). Poměrně velká část dětí
měla problém se skladbou větných celku, jelikož tvořily dlouhá, nečleněná souvětí, která
následně narušovala porozumění textu. Jak jsme uváděli výše, děti se často v příběhu pouštěly
do psaní dialogů a přímé řeči. Absence interpunkce u přímé řeči také ztěžovala porozumění a
někdy text působil jen jako záznam rozhovoru. Koheze a celková koherence textu nebyla u
většiny prací ještě dokonalá.

6

Jako první rovinu chápeme oblast rukopisu/grafomotoriky, jako druhou rovinu myslíme oblast gramatických
pravidel/pravopisu.
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Obsahová stránka textu
V Obsahové stránce příběhu jsme hodnotili dvě podkategorie – Počet dějových linií a
Slovník. Šlo nám tedy hlavně o to, abychom zjistili, jak děti dokáží rozvíjet příběh a kolik
„kroků“ do svého vyprávění zahrnou, než dospějí k závěru. Samozřejmě čím více dějových
linií, popisů aktivit a informací dítě zmíní, tím je získaný skór vyšší. V této kategorii také
hodnotíme užitý slovník. Hlavně to, zda dítě používá zajímavá či neobvyklá slovní spojení,
rozvíjí slova přívlastky a zda je celkově jeho projev vyspělejší.
Statisticky významný rozdíl jsme prokázali v Obsahu textu jen u skupin rozdělených
z hlediska pohlaví. Dívky opět získaly ze všech skupin nejvíce bodů a oproti chlapcům získaly
statisticky lepší výsledky. U dalších skupin se tyto rozdíly nepotvrdily. Pokud bychom ze
skupiny žáků s SPU vyřadili zmíněného „outlinera“, byly by rozdíly této skupiny a skupiny
žáků bez SPU také statisticky významné.
V dokončené pohádce se dle našeho názorů nabízí mnohem širší pole pro hodnocení
příběhu. V tomto diplomovém úkolu jsme přímo nehodnotili literární stránku textu a dodržení
žánru, ale bylo by to jistě zajímavé. Tématu práce s textem, písemné produkci u dětí, a dokonce
reprodukci pohádek se u nás věnuje Viktorová v textu Psaní v páté třídě (2000). Viktorová
(ibid.) zde uvádí, že děti z jejich výzkumu v 5. třídě dokonce píší slohová cvičení na téma
pohádka, kterému předchází výuka o tomto žánru. Poté je možné ve slohu hodnotit dovednost
dětí dodržet žánr pohádky s jeho různými náležitostmi jako jsou pohádkové formule, bájné
postavy či konečné poučení nebo přímá řeč, která se podle Viktorové (ibid.) ve všech
pohádkách objevila. To by souhlasilo i s naším pozorováním. Na obsah textu má jistě vliv i
zkušenost spisovatele. Viktorová (ibid.) uvádí, že kvalita textu narůstá s přibývajícím věkem a
u starších dětí můžeme pozorovat „jazykovou vyzrálost, lepší zachování příběhové linky a
pravopis“.
Bylo by jistě zajímavé kategorii Obsah textu rozšířit o další sledované oblasti, či vytvořit
zcela novou kategorii věnující se obsahu blíže, avšak rozsah této diplomové práce na toto téma
již nestačí. Při četbě příběhů se samozřejmě dala sledovat různá dějová zakončení příběhů, která
byla často velmi pozoruhodná. Kvalitativní hodnocení příběhu a bližší sledování dějových linií,
či posuzování dětské fantazie by bylo téma na další samostatný výzkum.
Synonyma a parafráze vět
Synonyma a Parafráze vět představovaly zbylé tři úkoly v testu psaného projevu.
Ověřovaly porozumění pohádce a jazykové schopnosti dětí. Děti byly v těchto subtestech
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poměrné úspěšné a takto připravené úkoly jim nepůsobily větší potíže. I skupina žáků s SPU
zde získala průměrně 3 body, což je více než skupina chlapců a skupina žáků píšící CS. Je tedy
možné, že pro žáky s SPU jsou takto připravené úkoly lépe zvládnutelné než samostatná
produkce textu v úkolu č. 1.
Při hodnocení testů jsme zvažovali, zda nebyly tyto úkoly pro děti příliš lehké. Hlavně
tedy úkol č. 3 – Pasivní porozumění synonymům, kde měly děti za úkol spojovat slova s jejich
významovým ekvivalentem. Ke každému slovu existovalo v druhém sloupci jen jedno možné
synonymum a je tedy možné, že děti mohly postupovat vylučovací metodou. Tento úkol by
bylo pravděpodobně vhodné v dalším výzkumu upravit.
Mezi zvolenými skupinami se v těchto dvou subtestech neprokázaly statisticky významné
rozdíly.
Celkový skór v testu
Do celkového hrubého skóru jsme zahrnuli body za Pravopis a tvarosloví, Kompozici
textu, Obsahovou stránku textu, Synonyma a Parafrázi vět. V navrhnutém testu psaného
projevu byly v našem výzkumném vzorku nejúspěšnější dívky. Získaly za test průměrně nejvíce
bodů a také se prokázal statisticky významný rozdíl mezi nimi a skupinou chlapců. Dívky si
tedy celkově vedly statisticky významně lépe. Jejich lepší výkon se statisticky prokázal také
v Kompozici textu a Obsahu textu. Tato zjištění se shodují s údaji v literatuře o lepším výkonu
dívek v psaném projevu (viz výše).
Vnímáme jako pozitivní, že mezi skupinami rozdělenými z hlediska vzoru písma nejsou
v celkovém skóru, ani v jednotlivých subtestech, statisticky významné rozdíly. V našem
výzkumu se tedy potvrdilo, že vzor písma nemá vliv na psaný projev. Mezi skupinami žáků
s SPU a bez SPU se v subtestech i v celkovém skóru vždy objevují rozdíly v průměrném
hrubém skóru ve prospěch žáků bez SPU. V žádné testované kategorii se však neprokázal rozdíl
jako statisticky významný, mimo kategorii Počet souvětí (tento údaj se ale nepočítá do
celkového skóru). Tyto informace ale nemůžeme zobecňovat. K takovým závěrům by bylo
třeba většího vzorku žáků s SPU.
Korelace jednotlivých subtestů
V rámci našeho výzkumu nás také zajímalo, jak spolu korelují (souvisejí) jednotlivé
subtesty. Korelaci jsme ověřovali Spearmanovo korelačním koeficientem. Korelaci jsme
potvrdili téměř u všech subtestů. Zjistili jsme ale, že spolu vzájemně nekorelují Pravopis a
tvarosloví, Obsah textu a Parafráze vět. Tako skutečnost nás příliš nepřekvapuje, jelikož
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pravopisná stránka textu vůbec nemusí ovlivňovat obsah textu. Obsah tedy nemusí
korespondovat s formou a výrazem. Děti mohou být tvořivé, mít nápady a zároveň v textu tvořit
chyby. Nebo naopak mohou napsat gramaticky bezchybný text, který je však obsahově chudý.
U Parafráze vět předpokládáme korelaci hlavně s Kompozicí textu, jelikož v obou
kategoriích jde o práci s větnou skladbou a o výstavbu vět či souvětí. Tato korelace se nám
potvrdila na hladině významnosti 1 %. V parafrázi jsme nehodnotili pravopisné chyby, ani
kreativní slovní spojení, jen zachování smyslu předlohy.
Celkové zhodnocení testu, reliabilita
Reliabilitu testu jsme ověřovali pomocí Cronbachovo alfa. Celková reliabilita testu je
0,752. Tuto reliabilitu považujeme za přijatelnou. Čtyři z pěti subtestů mají taktéž reliabilitu
větší než 0,7. Pouze u subtestu Kompozice textu je reliabilita 0,635 a bylo by tedy vhodné ji
ještě ověřit. Námi navržený test se ale celkově prokázal jako spolehlivý při hodnocení psaného
projevu.
V námi představené výzkumné studii jsme dospěli k zajímavým zjištěním. Analýza
výsledků testů poukázala na určité rozdíly mezi zvolenými skupinami. Naším cílem ale nebylo
získat zobecnitelné závěry. Pro takové zobecnění by bylo třeba provést výzkum s větším
počtem jak žáků bez specifických poruch učení, tak hlavně žáků s poruchami učení, jejichž
vzorek byl v našem výzkumu opravdu nízký. Je třeba také poukázat na to, že tato práce je
prvním pokusem o analýzu psaného projevu a prvním pokusem o popis rozdílů mezi
sledovanými skupinami. Samozřejmě by bylo vhodné další výzkumné bádání v oblasti psaného
projevu a poruch psaného projevu.
Náměty dalšího zkoumání
Navazující výzkum by tedy bylo vhodné provést s větším vzorkem respondentů, o
kterých bychom získali také více informací. Ideálním případem by bylo komplexní testování
žáků baterií testů, která by obsáhla zkoušku intelektu, posouzení přítomnosti či nepřítomnosti
poruch učení a jiných obtíží a samotný test psaného projevu. Jako zajímavé by se také nabízelo
zjišťování osobních zájmů a zkušeností se psaním a čtením pomocí dotazníku.
Jak jsme již několikrát zmínili, v dalším testování by bylo vhodné navýšit počet
respondentů ve skupině žáků s SPU. Srovnání výsledků žáků s poruchami učení a bez poruch
učení by mohlo přinést zajímavá zjištění a navrhnout možnosti náprav.
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Návrhem k dalšímu výzkumu by mohl být také kvantitativní popis jednotlivých prací a
větší zaměření na obsahovou stránku příběhu.
Naše práce se soustředí pouze na žáky 5. tříd. Bylo by tedy vhodné do testování zapojit i
další třídy a zjišťovat výkon dětí v testu z hlediska věku. Takové srovnání by mohlo přispět
k poznatkům o vývoji psaného projevu v průběhu školní docházky.
Nebráníme se ani změně zadání a podoby testu. V zahraničních testech jsme se seznámili
s nejrůznějšími formami testování psaného projevu. Navržený test v diplomové práci tedy
představuje jen jeden možný přístup k psanému projevu. V budoucnu by jistě bylo zajímavé
psaný projev zkoumat i z jiného hlediska, či na základě jiného podnětového materiálů –
například psaní příběhu o obrázku. Možností k výzkumnému bádání v problematice psaného
projevu je mnoho.
Tato diplomová práce nemá ambici předkládat hotový test, jelikož se jedná o první
výzkumnou studii o problematice psaného projevu u žáků mladšího školního věku v našem
prostředí. Naopak doufáme, že tato práce poslouží jako inspirace dalším výzkumníkům a
přispěje k odborné debatě o poruše psaného projevu, která u nás není zatím příliš ukotvena.
Věříme, že předkládaná diplomová práce rozšíří možnosti naší psychologické a pedagogické
diagnostiky.

82

Závěr
Cílem diplomové práce bylo postihnout problematiku psaného projevu a navrhnout test
psaného projevu spolu se systémem jeho hodnocení. Tyto návrhy se inspirovaly v již
existujících zahraničních i tuzemských diagnostických nástrojích, které se v určité míře věnují
psanému projevu. Práce reaguje na „bílé“ místo v české diagnostice a otevírá téma, které je u
nás dosud málo probádané. Diplomová práce je tedy první výzkumnou studií věnující se
souhrnně problematice psaného projevu (written expression) v České republice.
V teoretické části práce jsme se blíže seznámili s dostupnými informacemi o psaném
projevu a o poruše psaného projevu. Tyto informace jsme čerpali hlavně ze zahraničních
výzkumných studií a článků. Následně jsme si představili několik testů či testových baterií
věnujících se psanému projevu. V této analýze bylo naším cílem postihnout klíčové oblasti,
které se v rámci psaného projevu testují a hodnotí.
Primárním cílem empirické části práce byl návrh testu psaného projevu, který by byl
zvládnutelný pro žáky 5. tříd základní školy. Navržený test obsahuje celkem čtyři úkoly. První
úkol je zaměřen na dokončování přečtené pohádky s otevřeným koncem a požaduje po dětech
vlastní psanou produkci textu. Zde hlavně sledujeme psaný projev žáků. Druhý a třetí úkol se
týká práce se synonymy a ověřuje jazykový cit dětí. Třetí úkol se týká parafráze vět a sleduje
dovednost dětí zachovat smysl předlohy ve vhodně vystavené větě.
Dalším úkolem bylo k tomuto testu navrhnout systém hodnocení. V testu jsme tedy
následně hodnotili tyto kategorie – Počet slov, Počet vět a souvětí, Pravopis a tvarosloví,
Kompozici textu (ta se skládá z Koheze a Koherence textu), Obsah textu (složený z Dějových
linií a Slovníku), Synonyma a Parafráze vět. Každá kategorie měla přidělené bodové
ohodnocení.
V rámci sekundárního cíle jsme ověřovali rozdíly ve výkonu v testu mezi zvolenými
skupinami. Výkon v celém testu i v jednotlivých kategoriích jsme porovnávali napříč
skupinami z hlediska pohlaví, z hlediska vzoru písma (vázané písmo a písmo Comenia Script)
a z hlediska přítomnosti či nepřítomnosti poruch učení. Tyto výsledky byly zpracovány
statisticky kvantitativní metodologií.
Statisticky významné rozdíly byly prokázány v několika oblastech mezi skupinami
rozdělenými z hlediska pohlaví. Dívky skórovaly statisticky významně lépe než chlapci
v celkovém skóru, v Počtu slov, Počtu vět a v Počtu souvětí, dále v kategorii Kompozice textu
a v kategorii Obsah textu. Mezi skupinami rozdělenými dle vzoru písma nebyly prokázány
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statisticky významné rozdíly v žádné sledované kategorii. Mezi skupinami rozdělenými dle
přítomnosti SPU byly prokázány statisticky významné rozdíly jen v Počtu souvětí.
Dílčím cílem bylo posouzení korelace jednotlivých subtestů v navrženém testu. Korelace
se prokázaly mezi všemi zvolenými kategoriemi, vyjma korelace mezi subtestem Pravopis a
tvarosloví, Obsah textu a Parafráze vět. Tyto tři subtesty spolu vzájemně nekorelují. Dále jsme
sledovali výši reliability navrženého testu psaného projevu. Výsledná výše reliability, při
použití Cronbachovo alfa, je u celkového skóru 0, 752, u Pravopisu a tvarosloví 0,716, u
Kompozice textu 0,635, u Obsahu textu 0,715, u Synonym 0,708 a u Parafráze vět 0,758.
Celkově považujeme získanou míru reliability za přijatelnou a pokládáme test za spolehlivý.
Závěrem práce diskutujeme další výzkumné možnosti v oblasti problematiky psaného
projevu, včetně návrhu úpravy některých položek testu. Přínos práce vnímáme v otevření
tématu psaného projevu v českém výzkumném prostředí. Práce by mohla přispět k přípravě
diagnostického nástroje ověřující psaný projev u žáků mladšího školního věku.
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Příloha č. 1

Přihláška k účasti ve výzkumu
Informace o cílech a průběhu
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás poprosit o souhlas se zařazením Vašeho dítěte do výzkumu osvojování si
psaní v rámci studie Vývoj písemného projevu od 1. do 5. třídy základní školy. Tuto studii
realizuje Pedagogická fakulta UK.
Naše výzkumná studie se zabývá schopnostmi, které se podílejí na osvojování si psaní a
vztahem mezi psaním a čtením v průběhu jejich osvojování. Hlavním cílem je popis vývoje
písemného projevu v průběhu 1. stupně základní školy. Účast v této studii nemá pro Vás nebo
Vaše dítě žádné individuální přínosy, nicméně zlepší naše znalosti o normálním průběhu
osvojování si psaní.
Nechceme zjišťovat individuální schopnosti v oblasti psaní, ale sledovat typickou úroveň u dětí
daného věku.
Testování proběhne skupinovou formou v základní škole Vašeho dítěte a budou ho provádět
proškolení studenti PedF UK. Bude se jednat o soubor písařských a čtenářských zkoušek,
jejichž splnění nebude trvat déle než dvě vyučovací hodiny. Testování bude realizováno ve
dvou vlnách ve školním roce 2015/2016 (v říjnu a květnu).
S konečnými výsledky bude pracováno vždy anonymně v souladu s etickými principy ve
výzkumu.
Přihlášku s dotazníkem a podepsaným informovaným souhlasem si ponecháme, v případě, že
budete chtít kopii, rádi Vám ji poskytneme. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na
Olgu Kučerovou, řešitelku a koordinátorku výzkumného projektu.
Děkujeme za spolupráci!
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová
Katedra psychologie, PedF UK
olga.kucerova@pedf.cuni.cz
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Dotazník k výzkumu
Osobní údaje
Slouží pouze k výpočtu přesného věku dítěte a snadné identifikaci účastníků při párování
dotazníků a získaných dat. Elektronizace výsledků bude probíhat pod anonymním kódem, který
bude každému dítěti přidělen.
1. Jméno dítěte:
2. Datum narození dítěte:
3. Pohlaví dítěte:
4. Specifické obtíže (např. dyslexie, poruchy pozornosti, dysgrafie, LMD apod.):

Informovaný souhlas
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s informacemi o cílech a průběhu výzkumu (na straně 1) a že
souhlasím
a) s účastí svého dítěte ve výzkumu
b) s neveřejným uchováváním těchto záznamů pro badatelské či výukové účely na dobu
neurčitou.
c) se zpracováním osobních údajů poskytnutých v části Dotazníku k výzkumu pro účely
uvedené tamtéž.
Jsem si vědom(a), že účast a poskytnutí osobních údajů za účelem zde popsaného zpracování,
stejně jako poskytnutí souhlasu se všemi výše zmíněnými body je dobrovolné. Poskytnuté
informace jsou pro mé rozhodnutí dostatečné.
Dne:
Jméno rodiče:
Podpis rodiče:
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Příloha č. 2
Text pohádky
Slabý, Z. K. (2013). Nedokončené pohádky. Vyd. 3. Ilustroval Adolf BORN. Praha: Portál.

„O ježibabě a jejím koštěti“
Tak vám žila jednou jedna ježibaba a ta ježibaba byla ošklivá, zlá, rozcuchaná a měla špinavý
krk. Žila úplně sama v polorozpadlé chatrči v hluboké rokli až daleko za vesnicí a byla tak
protivná a nesnášenlivá, že od ní utekl i její černý kocour Ubliž. A ježibaba bez kocoura – to
snad ani není žádná pořádná ježibaba.
Měla u sebe jenom koště a na tom koštěti lítala. Děti z vesnice ji občas vídaly, jak letí
na koštěti pod mraky, a honem se utíkaly domů schovat, aby jim něco neprovedla – věřte
ježibabám!
Přitom nikdo nevěděl, jak se ježibaba jmenovala, jenom ona sama znala své jméno.
Nazývala se Arturie, ale říkala si Arturka.
Arturie neměla nikoho na celém světě ráda, ani toho nejmenšího živáčka, a to je moc
špatné. Každý musí mít někoho rád – i ježibaba. Třeba černého kocoura Ubliže. Nebo alespoň
to koště. Jenomže Arturie se vadila i s koštětem:
„Jak to zase letíš? Vždyť škobrtám botama o vrcholky jedlí. Leť výš, nebo ti nařežu, až
z tebe budou třísky lítat!“
Nebo jindy:
„Proč se vznášíš tak vysoko? Chceš, abych spadla? Mám hlavu v oblacích a nevidím na
metr před sebe. A nekolíbej se mnou, mám z tebe mořskou nemoc! Že ti vyškubu ty tvoje
slámové fousy!“
Je nabíledni, že ani to létající koště nebylo u Arturie, která si říkala Arturka, příliš
spokojeno. Naschvál poletovalo nahoru a dolů a do stran a klikatě jako babočka admirál, že
měla ježibab žaludek až v krku a kvičela strachy, jak sele před porážkou. Pokaždé po takovém
krkolomném letu musela vyzunknout hrnek čaje z lopuchového listí, sušeného koniklece a
ořechových skořápek, aby si spravila chuť.
„Takhle to dál nejde,“ rozhněvala se nakonec ježibaba. „Buďto budeš sekat dobrotu,
nebo tě vlastnoručně rozsekám na tříštičky a spálím v peci.“
Koště neříkalo nic, protože košťata bývají obvykle málomluvní, rozhodlo se však, že od
Arturie taky uteče – jako Ubliž.
A uteklo. Uteklo ke Světlušce Vomáčkové, k té, co bydlela v úpravném a čistém domku
hned na kraji vesnice. Světluška koště našla na zápraží hned ráno ráníčko, když pospíchala do
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školy, a uklidila ho do kůlny. Netušila ovšem, že není koště jako koště a že má v ruce koště
kouzelné, které umí lítat, i když trochu cikcak.
Jak ježibaba zjistila, že jí uprchlo i koště, příšerně se rozzuřila. A láteřila:
„Odkdy chodí ježibaby pěšky? Já že bych na stará kolena měla namáhat svoje staré
nohy? Však já se pomstím, strašlivě se pomstím, jen co zjistím, u koho se koště ukrylo.“
Rozhodla se, že si prozatím koupí ve vsi nové koště a že ho naučí vzorně létat, rozhodně
líp, než si poletovalo to staré. Do vesnice se ovšem nemohla vydat ve své ježibabí podobě, tak
vypila odporný lektvar z myších ocásků a netopýřích křídel a stala se na hodinu roztomilou
šedivou babičkou.
Koupila si v obchodě to nejztepilejší koště a hned začala s výcvikem. Napřed nad
koštětem čarovala, mumlala roztodivná zaříkávadla jako Abraka dabra enten týny, obroku
k dobru pro pelerýny a podobně a pak na koště plna očekávání nasedla. Ale nové koště sice
možná dobře mete, nemusí však taky dobře létat. Koště vylétlo jako raketa a zapadlo do
blízkého rybníka. I s ježibabou. Arturie se pěkně vyráchala a byla vzteklá jako pět čertů, protože
se nerada koupala.
Musela znovu vyžunknout ten nechutný lektvar z myších ocásků a netopýřích křídel,
nanovo se na jednu hodinu změnila ve vlídnou stařenku a zamířila do vsi.
„Dejte mi deset košťat!“ velela obchodníkovi.
„Kolik?“ vyjevil se obchodník. „Deset košťat?“
„Ovšem,“ odsekla Arturie, „musím si je vyzkoušet, jestli budou dělat dobrotu.“
„Ale moje košťata zametají jedno líp než druhé,“ rozplýval se kupec. „Nenechají na
pokoji ani smítečko.“ A dodal: „Mám na skladě už jenom tři, byla po nich letos velká poptávka.“
Co ježibabě zbývalo? Koupila tedy aspoň ta tři košťat.
První koště vzlétlo prudce vzhůru, vyhodilo jako jankovitý kůň a ježibaba se zřítila na
zem. Rozplácla se jak dlouhá, tak široká, div z toho pádu neměla otřes mozku.
Druhé koště ji vyneslo jenom drobátko nad louku, tak asi pět centimetrů, ne víc. Ani
sliby, ani hrozbami ho Arturie nedokázala přinutit, aby stoupalo přece jen o kousek výš. Jenom
si kroužilo a kroužilo těsně nad trávníkem, až z toho ježibaba dostala kolotočovou nemoc.
Třetí koště sice zpočátku letělo docela spořádaně, ale pak nabralo rychlost a srazilo se
s kmenem mohutného dubu. Byl to pořádný karambol a ježibaba si z té srážky odnesla pěknou
bouli na čele.
Uvědomila si, že s novými košťaty nic nepořídí, i kdyby si jich koupila třeba dvacet.
Proto si řekla, že se do třetice vypraví do vesnice – tentokrát na výzvědy.
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Ježibabí štěstí jí přálo. Hned před prvním domkem spatřila Světlušku Vomáčkovou, jak
zametá jejím koštětem dvůr.
Zlomyslně se ušklíbla a …
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Příloha č. 3
Záznamový arch
ID:
1. Úkol spočíval v tom, že žáci byli požádáni, aby dokončili příběh vlastními slovy a
zamysleli se nad tím, jak příběh pokračoval a jak skončil. Na dokončení pohádky jim
byla ponechána volná stránka.
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ID:
2. V úkolu č. 2 bylo vybráno 5 slov či slovních spojeních vyskytujících se v textu. K těmto
slovům měli žáci vytvořit synonyma.

3. Úkol spočíval v tom, že bylo vybráno do jednoho sloupce 7 slov z přečtené pohádky a
žáci je měli spojovat čárami s jejich synonymy v druhém sloupečku.

4. V tomto úkolu měli žáci přepsat vlastními slovy dvě vybrané věty z textu pohádky.
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Příloha č. 4
Statistické zpracování dat - Mann-Whitney U Test
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Příloha č. 5
Korelace jednotlivých subtestů
Correlations
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