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Příloha 1 – Statistické zpracování TVM
Rychlost u dětí

Přesnost u dětí

Rychlost u dospělých

Přesnost u dospělých

Příloha č. 2 - Hrubé skóry repondentů v jednotlivých subtestech TMV
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Příloha 3 – Informovaný souhlas

Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Katedra psychologie, Myslíkova 7, 116 39

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci ve výzkumné studii probíhající na katedře
psychologie pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v rámci diplomové práce. Studie si
klade za cíl zjistit předpoklady pro rozvoj matematických schopností a dovedností a rozpoznat
tzv. riziko dyskalkulie u dětí ve školním věku a na základě získaných poznatků vytvořit test
pro diagnostiku této poruchy učení.
Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností u jedinců s průměrnými
nebo i nadprůměrnými intelektovými schopnosti a domníváme se, že nebývá u všech dětí včas
rozpoznána. Studie je inspirována novými poznatky ze zahraničí a snaží se je ověřit v našich
podmínkách.

Jak by probíhala účast dítěte ve studii?
Studie se účastní děti náhodně vybrané i děti s již diagnostikovanou poruchou učení, a
to v prostorách školy, do níž docházejí. Jejich účast ve studii bude jednorázová a bude
zahrnovat plnění úkolů na počítači zahrnujících např. určení většího ze dvou obrázků, určení
políčka s větším počtem bodů, přiřazení správného čísla k poli s určitým počtem bodů,
porovnávání číslic podle velikosti a přiřazování správných výsledků k početním příkladům.
Rozhodující zde bude především rychlost plnění těchto úkolů.
Spolupráce na studii je z Vaší strany zcela dobrovolná. Abychom však mohli s Vaším
dítětem pracovat, potřebujeme nutně Váš souhlas se zařazením do výzkumné studie. Pokud by
však dítě z jakéhokoliv důvodu odmítalo spolupracovat nebo nechtělo ve výzkumu
pokračovat, je zaručeno, že může testování odmítnout v jakékoliv jeho fázi. Účast dítěte ve
studii bude zcela anonymní, nikde nebude zveřejněno jméno dítěte ani jeho výsledky.

Jak postupovat dále?
Děkujeme za laskavé zvážení naší žádosti o účast dítěte ve studii a těšíme se na
případnou spolupráci. V případě souhlasu se zařazením Vašeho dítěte do studie vyplňte,
prosím, níže přiložený formulář.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:
katerina.prazakova@mensa.cz, případě na telefonním čísle 733 510 694.

V Praze dne 9.5.2017

Bc. et Bc. Kateřina Pražáková,
řešitelka

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.,
vedoucí práce

Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Katedra psychologie, Myslíkova 7, 116 39

Informovaný souhlas zákonného zástupce

Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………
Datum narození:…………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení rodiče/zákonného zástupce:……………………………………...........

Dávám tímto souhlas se zařazením dítěte do výzkumné části diplomové práce, jejíž řešitelkou
je Bc. et Bc. Kateřina Pražáková a vedoucí práce PhDr. Klára Špačková, Ph.D., a která bude
realizována v druhém pololetí školního roku 2016/2017. Souhlasím též s anonymním
zpracováním výsledků pro účely této studie.

V………………………………… dne………………………………………………………
Podpis rodiče/zákonného zástupce

Příloha 4 – Výsledky dospělých repondentů dyskalkulií v metodě IST 2000 R
Graf č. 1: Průměrné výsledky pěti dospělých respondenů s dyskalkuií v jednotlivých subtestech metody IST
2000 R (1 – Doplňování vět, 2 – Analogie, 3 – Zobecňování, 4 – Početní úlohy, 5 – Číselné řady, 6 – Početní
znaménka, 7 – Výběr obrazců, 8 – Úlohy s kostkami, 9 – Úlohy s maticemi.
Jak zde můžeme vidět, nejvyšších výsledků dosáhli ve verbálních subtestech a nejnižších v numerických.
Z figurálních subtestů dosáhli nejvyšších výsledků v subtestu Úlohy s matricemi, nejnižších v subtestu Výběr
obrazců.
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Příloha 5 – Ukázka výkonnostního profilu v TVM dítěte s dyskalkulií
Graf č. 2: Výsledky dítěte s dyskalkulií (dívka, 12 let a 11 měsíců) v jednotlivých subtestech TVM vypočítané
podle percentilových hodnot vypočítaných podle výslekdů dětí z kontrolní skupiny
(1- Reakční čas, 2 – Počítání bodů, 3 – Reprezentace velikosti, 4 – Porovnávání čísel, 5 – Vnímání velikosti, 6 –
Přiřazování číslic, 7 – Početní operace).
Fialová čára zobrazuje správnost odpovědí, modrá čára rychlost odpovědí.
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Pozn.: Jak zde můžeme vidět, z hlediska rychlosti odpovědí dosáhla dívka nejvyšších
výsledků odpovídajících 75. percentilu v subtestu Přiřazování číslic. Nejnižšího výsledku
z hlediska rychlosti odpovědí, který odpovídá 10. percentilu, dosáhla v subtestu Početní
operace. Z hlediska správnosti odpovědí dosáhla maximálního počtu bodů ve všech
subtestech s výjimkou subtestu Početní operace, kde výsledky odpovídají 40. percentilu.

