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ÚVOD
Dnešní společnost klade na naši gramotnost vysoké nároky. Čtení a psaní jsou
základní dovednosti, bez kterých se těžko někdo z nás obejde. Naučit se je musel každý, a
ačkoliv si tento proces pravděpodobně už přesně nepamatujeme, probíhal v době, kdy už
jsme měli nějaké jazykové schopnosti. Se svým mateřským jazykem jsme v kontaktu od
narození a naučíme se ho používat již během prvních pár let svého života, tedy ještě před
tím, než se začneme seznamovat se čtením a psaním ve škole. Neučíme se tak něčemu
úplně novému, pracujeme spíše s tím, co už známe. To nemění nic na faktu, že se jedná o
proces velmi umělý, je dán sociokulturně. Přiřazujeme při něm zvuk ke znaku. Pro jedince
trpící poruchou gramotnostních dovedností může být tento úkol problémem. Je v tom
případě žádoucí diagnostikovat poruchu co nejdříve, nejlépe už u dětí v předškolním věku,
aby se s ní začalo včas pracovat.
Stěžejními prvky v procesu osvojování si počáteční gramotnosti jsou fonematické
povědomí, znalost písmen a rychlé jmenování. Právě na rychlé jmenování se tato
bakalářská práce zaměřuje. Jedná se totiž o jakýsi katalyzátor čtení. Ukazuje schopnost
propojení zvukového a obrazového stimulu, což je naprosto nezbytné pro zdárný rozvoj
čtenářských dovedností. Problémy se spojováním fonému s grafémem předznamenávají
pozdější problémy se čtením. Rychlé jmenování, kterým je tato dovednost hodnocena, je
možné testovat ještě dřív, než se dítě začne učit číst a psát ve škole. Předškolní děti mohou
například rychle jmenovat obrázky či barvy. Rychlé jmenování je tak dobrým a hlavně
včasným indikátorem poruchy čtenářských dovedností.
Ve své práci nejprve definuji pojem rychlého jmenování a věnuji se jeho roli
v rozvoji počátečních gramotnostních dovedností. Dále se zaměřuji na jeho významnost
v případě poruchy těchto dovedností. Uvádím již provedené longitudinální studie, které se
zabývaly touto problematikou, a v návaznosti na ně uvažuji nad vývojovou stabilitou
rychlého jmenování. Následně sekundárně analyzuji data sebraná v rámci projektu ELDEL
(Enhancing Literacy Development in European Languages) a zkoumám vývojovou
stabilitu dovednosti rychlého jmenování v předškolním a raném školním věku u českých
dětí. Taková studie v českém prostředí ještě neproběhla a mohla by být užitečná především
v metodologii při včasné diagnostice dyslexie.
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FORMULACE VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU A JEHO
ZÁVAŽNOSTI
Cílem mé práce je zjistit, zda je dovednost rychlého jmenování u česky mluvících
dětí stabilní v čase, respektive jak se vyvíjí v období rozvoje počáteční gramotnosti. Práce
analyzuje datový materiál sesbíraný v rámci projektu ELDEL. Konkrétně vycházím z
vybrané české části datového korpusu pracovní skupiny Workpackage 1 (zkráceně WP1,
viz www.eldel.eu). Sledovány zde byly čtenářské dovednosti přibližně 150 českých dětí
v průběhu tří let, od jara 2009 do léta 2011, a to celkem šestkrát. První šetření probíhalo
v mateřské škole (rok před nástupem do školy) a další následovala přibližně
s šestiměsíčním odstupem až do druhé třídy základní školy. V každém roce se děti
sledovaly dvakrát. Zaměřím se pouze na tu část dat, která se týká rychlého jmenování, a
budu ji sledovat na začátku šetření (v únoru posledního roku v mateřské škole, T1), na
začátku první třídy (říjen/listopad, T2) a na začátku druhé třídy (říjen/listopad, T3). Jedná
se o explorativní výzkum zaměřený na popis vývoje RAN v průběhu tří let, od
předškolního věku po druhou třídu základní školy. Cílem výzkumu je zjistit, jak výrazný
vývojový nárůst lze u této dovednosti (RAN) sledovat v uvedeném období a jaký vývojový
obraz růst RAN má. Práce je deskriptivního charakteru a užité analytické kroky hodnotí
rozdíly ve výkonech RAN ve všech zahrnutých obdobích.
Je nezbytné si hned zkraje ujasnit, co rozumíme vývojovou stabilitou a jak ji
posuzujeme v této práci. Stabilitu chápeme jako relativně neměnný výkon ve sledované
oblasti a budeme ji posuzovat s užitím konceptu statistické významnosti a míry efektivity.
Jak jsem již zmínila v úvodu, výzkum je významný především z pohledu
metodologie. Pokud je rychlé jmenování u česky mluvících dětí v období rozvoje
počátečních gramotnostních dovedností stabilní v čase, může být použito jako vhodný
nástroj pro včasnou diagnostiku poruchy čtení (dyslexie) a může i předcházet opakované
diagnostice po nástupu dítěte do školy. V českém prostředí nemá tento výzkum
konkurenci.
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TEORETICKÉ ZAKOTVENÍ
1 Vymezení pojmu rychlého jmenování
Pojem rychlé jmenování vychází z anglického rapid automatized naming, zkráceně
RAN. Hodnotí se pomocí velmi jednoduchých úkolů. Děti při nich mají nahlas jmenovat
objekty, barvy nebo symboly (písmena nebo číslice) tak rychle, jak je to jen možné
(Lervåg & Hulme, 2009). U dětí v předškolním věku se testuje především nealfanumerické
rychlé jmenování, používají se hlavně obrázky, protože písmena a číslice se budou teprve
učit a nemusejí ještě znát ani názvy všech barev. „Rychlé jmenování je úloha, u které
sledujeme rychlost a správnost pojmenování většinou zhruba 40–48 podnětových slov.
Podnětová slova tvoří obvykle pět různých obrázků, které zaplňují v náhodném pořadí
políčka tabulky s pěti řádky a osmi sloupci. Každý obrázek se tedy v tabulce objeví
vícekrát“ (Smolík & Seidlová Málková, 2014, s. 170). Obdobně vypadají i tabulky
ostatních úloh na rychlé jmenování.
Kde má dovednost rychlého jmenování svůj základ, není prozatím zcela jasné.
Literatura zabývající se rychlým jmenováním není v této otázce ani po několika letech
konzistentní. Objevují se především dva hlavní názory. Jedním z nich je, že rychlé
jmenování je součástí fonologických schopností či fonologických procesů. Takové
vysvětlení nacházíme u Bowersové a Wolfové (1999) v kontextu angličtiny. Co se týče
jiných ortografií, můžeme zmínit německé studie Wimmera et al. (2000) nebo Wimmera a
Mayringera (2002), které se k tomuto názoru také přiklánějí. Takové pojetí RAN se
v důsledku promítá do problematiky poruch gramotnostních dovedností, ke kterým se
v této práci také dostaneme. Deficity v různých fonologických procesech mohou souviset
s různými deficity v oblasti gramotnosti. Ne každý dyslektik musí mít dle Bowersové a
Wolfové (1999) narušené fonologické uvědomování, staví tedy RAN odděleně. Rozlišují
mezi poruchou, která se projevuje převážně deficitem v oblasti fonologického
uvědomování (takoví čtenáři budou mít problémy hlavně s přesností čtení), dále poruchou
narušující proces rychlého jmenování (tito čtenáři budou mít problémy hlavně s rychlostí
čtení) a v neposlední řadě poruchou, kdy jsou narušeny obě dvě zmíněné dovednosti.
V takovém případě mluvíme o tzv. hypotéze dvojitého deficitu. Tento názor by mohly dle
Caravolasové (2005) podporovat i další studie provedené u neanglicky mluvících dětí,
jejichž výsledky ukazují, že rychlé jmenování bylo nejvhodnějším dlouhodobým
3

prediktorem čtenářských dovedností a počátečního psaní (např. de Jong & van der Leij,
1999; Wimmer, 1993; Wimmer et al. 2000), zatímco fonematické povědomí a krátkodobá
slovní paměť nikoliv.
Nejčastěji se ale setkáme s názorem, že rychlé jmenování je schopnost rychle si
vybavovat fonologické reprezentace uložené v dlouhodobé paměti. Objevuje se již
v dřívějších studiích (např. Wagner & Torgesen, 1987) a dobře ho shrnují ve své tříleté
longitudinální studii Lervåg a Hulme (2009). Jedná se dle nich o kognitivní proces
nezávislý na jazykových schopnostech. Jejich studie sleduje jak dopad rychlého jmenování
na rané čtení, tak i následný vývoj čtení a vývoj rychlého jmenování v prvních dvou letech
po zahájení výuky čtení. Mezi RAN a čtením předpokládali tři možné vztahy. Buď proces
učení se číst závisí na dovednosti rychlého jmenování (to znamená, že se u člověka nejprve
rozvine dovednost rychlého jmenování a v návaznosti na ni se pak bude schopen začít učit
číst), anebo RAN závisí na procesu učení se číst (to by znamenalo, že se dovednost
rychlého jmenování bude rozvíjet až v návaznosti na rozvíjející se čtení, které by mu takto
předcházelo), anebo je tento vztah oboustranný a obě dovednosti se navzájem ovlivňují.
Ve studii se ukázalo, že nealfabetické rychlé jmenování sledované u dětí ještě před tím,
než se začaly učit číst, bylo velice dobrým prediktorem pozdějších čtenářských dovedností.
Avšak rané čtenářské dovednosti nebyly dobrým prediktorem pozdějšího vývoje RAN.
Poté, co už si děti začaly osvojovat čtenářské dovednosti, u nich bylo sledováno i
alfanumerické rychlé jmenování. Vyplynulo najevo, že alfanumerické rychlé jmenování je
následně dobrým prediktorem pozdější plynulosti čtení. A opět, plynulost čtení nebyla
dobrým prediktorem vývoje dovednosti rychlého jmenování. Z těchto zjištění můžeme
usuzovat, že rychlé jmenování není pouhým následkem prvotního rozvoje čtenářských
dovedností a že mezi RAN a čtením není reciproční vztah (Lervåg & Hulme, 2009). Takto
tedy docházejí k závěru, že pravděpodobnější vysvětlení korelace mezi RAN a
čtenářskými dovednostmi bude právě schopnost rychle si vybavovat fonologické
reprezentace z dlouhodobé paměti. Jak čtení nahlas, tak i rychlé jmenování jsou úkoly
vyžadující právě nějaké jmenování. Při čtení si musí dítě vybavit jméno pro slovo,
v úkolech na rychlé jmenování si musí vybavit jméno nějakého objektu, barvy apod.
Z výzkumů mozkové aktivity dospělých lidí vyplývá, že se při čtení i jmenování objektů
zapojují velice blízce příbuzné oblasti nervové soustavy. „Hlavním rozdílem mezi čtením a
jmenováním objektů je, že míra aktivace oblastí zapojených při produkci řeči je vyšší při
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čtení samotných slov než při jmenování objektů, které tato slova reprezentují“ (Price et al.,
2006 in Lervåg & Hulme, 2009).
Tímto jsme se seznámili s pojmem rychlého jmenování a uvedli názory týkající se
jeho základu, které se v literatuře momentálně nejčastěji objevují. Zmíněné názory
zůstávají však i nadále předmětem diskusí. Má bakalářská práce si ale neklade za úkol
zodpovědět tuto otázku. My se v následujících kapitolách zaměříme na roli rychlého
jmenování v rozvoji počátečních gramotnostních dovedností, kdy se podíváme na
schopnost této dovednosti (RAN) predikovat rozvoj počáteční gramotnosti, přičemž může
sloužit i jako indikátor jejích případných poruch.
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2 Role rychlého jmenování v procesu osvojování počátečních gramotnostních
dovedností
2.1 Souvislost rychlého jmenování a rozvoje počáteční gramotnosti
Jak již bylo zmíněno v samotném úvodu, bez gramotnosti se v současné společnosti
neobejdeme. Rozvíjení gramotnosti je cílem i prostředkem vzdělávání, které probíhá po
celý náš život. Má vliv nejen na naši školní a pracovní kariéru, ale v podstatě i na naši
každodennost (Kucharská, 2014). V této práci vycházím z psycholingvistického pojetí
gramotnosti. „Současné psycholingvistické pojetí osvojování gramotnosti chápe čtení a
psaní jako složité dlouhodobé procesy, na jejichž rozvoji a fungování se podílí několik
klíčových kognitivních a jazykových schopností, lingvistické charakteristiky jazyka a
povaha pravopisného systému, v němž se dítě učí číst a psát (např. Caravolas, Volín, 2005,
s. 8)“ (Smolík & Seidlová Málková, 2014, s. 132). Čtení se skládá z dekódování, kdy musí
dítě provést hláskovou syntézu a rozpoznat slovo, a z porozumění čtenému. Při psaní
dochází naopak ke kódování. Kromě fonologických informací musí dítě přenést do psané
podoby i morfologické a gramatické informace (Smolík & Seidlová Málková, 2014, s.
133).
Jak probíhá počáteční rozvoj čtení a psaní si můžeme načrtnout pomocí stadiálních
modelů rozlišujících jeho posloupné vývojové etapy. Ve vztahu ke čtení a jeho
kvalitativním změnám rozlišuje Ehriová tři stádia (Snowling, 2004 in Kucharská, 2014):
1. Logografická fáze – v této fázi dítě ještě nechápe spojitost mezi fonémem a grafémem.
Pamatuje si slovo spíše jako nějaký obrázek, ke kterému má přiřazenou jeho zvukovou
podobu. Smolík a Seidlová Málková (2014, s. 135) uvádějí jako dobrý příklad
zapamatování si názvů obchodních domů (např. IKEA) nebo jiných snadno
zapamatovatelných nápisů. Děti v této fázi mohou zaměňovat vizuálně si podobná
slova.
2. Semi-alfabetická fáze – nyní si dítě už osvojilo nějaká písmena abecedy a má určité
fonematické povědomí. Tento bod přichází kolem pátého roku života (Smolík &
Seidlová Málková, 2014, s. 136). Dítě je schopno ve slově izolovat počáteční hlásku a
na základě známých písmen se může pokoušet číst některá slova.

6

3. Alfabetická fáze – dítě již chápe korespondenci mezi fonémem a grafémem a při čtení
využívá fonologických strategií. Ve všech alfabetických ortografiích děti začínají číst
tak, že za sebe řadí jednotlivé zvuky příslušící daným písmenům. Efektivita a rychlost
tohoto procesu je opět závislá na hloubce pravopisného systému.
„Stadiální modely velmi dobře ukazují vzájemné propojení fonematického
uvědomování a znalosti písmen v rozvoji počáteční gramotnosti. Přinášejí popis změn
v dovednosti čtení v závislosti na věku dítěte. Nedokážou ale vysvětlit, co přináší či
způsobuje kvalitativní změny ve vývoji a proč dochází ve vývoji čtení k individuálním
rozdílům mezi dětmi (a mimo jiné také ke vzniku poruch čtení, např. dyslexie)“ (Smolík &
Seidlová Málková, 2014, s. 136). Z toho důvodu se obracíme k longitudinálním studiím,
které sledují vývoj čtenářských dovedností v delším časovém rozpětí, nejlépe již od
předškolního věku a po dobu několika let. „Hlavním cílem těchto studií je identifikovat
jazykové a kognitivní předpoklady rozvoje čtení a samozřejmě také dovednosti, které
vývoj čtení a jeho variabilitu mohou předpovídat (tedy napovědět, co určuje úspěšného
čtenáře, co určuje dítě s rizikem dyslexie apod.)“ (tamtéž).
Pro počáteční rozvoj čtení a psaní je důležité, aby dítě pochopilo fungování jazyka
a spojitost mezi jeho mluvenou a psanou podobou. V praxi to bude vypadat tak, že dítě si
začne osvojovat symboly (písmena) a k nim bude přiřazovat patřičnou zvukovou podobu.
Musí si uvědomit, že mluvenou řeč může rozložit na menší jednotky, na fonémy, a s těmi
by mělo být také schopno manipulovat. Aby byl rozvoj čtení úspěšný a dítě se mohlo plně
věnovat pochopení čtenému, musí se tyto dvě dovednosti (znalost písmen a fonematické
povědomí) zautomatizovat a dítě musí být schopné vybavovat si a přiřazovat fonémy ke
grafémům dostatečně rychle (dovednost rychlého jmenování). Tímto jsme si tedy stručně
popsaly tři stěžejní předpoklady pro zdárný rozvoj čtení a psaní:


znalost písmen



fonematické povědomí



rychlé jmenování

Spojitosti mezi nimi a vztah ke čtení a psaní dobře ukazuje na obrázku 1 model
předpokladů rozvoje čtení a psaní v alfabetických jazycích podle Caravolas et al. (2012).
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Obrázek 1: Model předpokladů rozvoje počátečního čtení a psaní v alfabetických jazycích (volně
podle Caravolas et al., 2012 in Smolík & Seidlová Málková, 2014)

Znalost písmen a fonematické povědomí jsou dovednosti, které se navzájem silně
ovlivňují. Fonematické povědomí je součástí povědomí fonologického a jedná se o
dovednost, kdy dítě dokáže pracovat s mluvenou řečí na úrovni fonémů. U dětí se rozvíjí
v různém věku v závislosti na povaze ortografie daného jazyka a na stavbě mluvené řeči
(Goswami, 2010 in Smolík & Seidlová Málková, 2014, s. 132). Objevuje se
pravděpodobně dříve než znalost písmen. S takovým závěrem se setkáváme například ve
studii Hulma et al. (2005), která byla provedena s českými a anglickými dětmi
v předškolním věku. V úloze izolace hlásek v pseudoslovech (tedy ve slovech, která
nemají význam) byly schopny určit počáteční hlásku, aniž by k ní znaly odpovídající
písmeno. Setkáváme se ale i s názory, že je tomu naopak a že znalost písmem
fonematickému povědomí předchází. V každém případě se v průběhu bezproblémového
vývoje tyto dvě dovednosti silně propojí, čímž dojde k uvědomění si alfabetického
principu. Na tomto principu korespondence fonémů a grafémů jsou postaveny všechny
alfabetické pravopisné systémy. Jejich odlišnost spočívá v hloubce ortografie každého
jazyka. Čím více je ortografie nekonzistentní, tím náročnější je osvojování si čtení a psaní.
Čeština se řadí spíše k transparentním ortografiím, s obtížemi se u ní můžeme setkat spíše
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při psaní. „U psaní v češtině je situace trochu složitější, protože některé sekvence fonémů
mohou být zapisovány více způsoby“ (Smolík & Seidlová Málková, 2014, s. 135).
Výše uvedené dovednosti (znalost písmen, fonematické povědomí a především pro
nás důležité rychlé jmenování) jsou dobrými prediktory rozvoje počáteční gramotnosti pro
anglicky mluvící děti, což bylo dokázáno v mnohých dříve provedených studiích (např.
Wolf & Bowers, 1999). Angličtina je však netransparentním jazykem a liší se i způsobem
své výuky. Děti se zpravidla začínají učit číst o něco dříve (čtenářskou průpravu mají už
před nástupem do školy) než děti mluvící jiným jazykem, jehož ortografie je
transparentnější. Rozvoj čtenářských dovedností u dítěte plně začíná po jeho nástupu do
školy a metody výuky čtení se budou lišit právě v závislosti na hloubce ortografie.
Můžeme rozlišovat mezi tzv. mělkými neboli transparentními a hlubokými neboli
netransparentními ortografiemi. V transparentní ortografii si je psané a mluvené blízko.
Dokonale transparentní ortografie by byla taková, kdy by jednomu grafému vždy náležel
jeden foném. V netransparentních ortografiích se psané mluvenému nepodobá a rozvíjení
čtenářských dovedností je tak o něco složitější, postupuje se metodou „loog up the word“
(Perfetti & Dunlap, 2008 in Kucharská, 2014), kdy je nejprve třeba uchopit slovo jako
celek, a pak až ho číst. V těch transparentních se postupuje tak, že se dítě učí, který grafém
přísluší kterému fonému, a následně je spojuje do slov. Tuto cestu můžeme nazvat „print to
sound decoding“ (tamtéž). Jak už bylo zmíněno, češtinu řadíme mezi ortografie spíše
transparentní. V rámci výuky čtení se ve školách používají dvě hlavní metody. První je
metoda analyticko-syntetická, zjednodušeně slabiková. Děti se učí vždy najednou všechny
čtyři tvary určitého písmene (velké i malé tiskací, velké i malé psací) a slova čtou po
slabikách. V případě druhé metody, genetické, se děti nejprve za kratší dobu naučí všechna
písmena v hůlkovém tvaru. Slovo přečtou po hláskách, pak hlásky spojí a vysloví ho
najednou. Analyticko-syntetická metoda tak nejprve dbá na zvládnutí techniky čtení a
následně porozumění, genetická metoda nejprve klade důraz na porozumění. Dle výzkumů
jsou ale obě metody účinné a jednu nemůžeme považovat za lepší než druhou (Krejčová,
Bodnárová et al., 2014, s. 104).
Longitudinální studie se často zaměřovaly právě na roli hloubky ortografie a její
významnost pro prediktory rozvoje počáteční gramotnosti (tedy i pro dovednost rychlého
jmenování). S touto myšlenkou pracuje ve své studii například Furnes a Samuelsson
(2011), kteří prováděli longitudinální kroslingvistickou studii s anglicky mluvícími
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australskými a americkými dětmi a skandinávskými dětmi mluvícími švédsky a norsky.
Měli zde tedy možnost srovnání prediktorů v různých ortografiích (netransparentní
angličtině a transparentní švédštině a norštině). RAN zde bylo měřeno u dětí v mateřské
škole a v první třídě základní školy. V úlohách bylo vždy sledováno rychlé jmenování
číslic a písmen. Každý test obsahoval šest číslic a písmen v náhodném pořadí, testy
obsahovaly celkem 72 číslic a písmen (Furnes & Samuelsson, 2011). Hlavní otázkou
studie bylo, zda v ortografiích odlišných od angličtiny (ve více transparentních
ortografiích, mezi které řadíme právě i švédštinu a norštinu) hrají fonologické povědomí a
rychlé jmenování stejně významnou roli při rozvoji gramotnostních dovedností. Ukázalo
se, že rychlé jmenování bylo více spjato se čtenářskými dovednostmi než s psaním a že je
jejich dobrým a spolehlivým prediktorem. Každopádně otázka významnosti hloubky
ortografie pro nás nebyla vzhledem k víceru faktorů jasně zodpovězena. Poznatky je
například

možno

spolehlivě

vztáhnout

jen k ortografiím,

které

mají

podobné

charakteristiky jako švédština, norština a angličtina (Furnes & Samuelsson, 2011).
V kontextu češtiny je pro nás významnější následující kroslingvistická longitudinální
studie Caravolas et al. (2012) se stejnou otázkou ohledně ortografie a prediktorů rozvoje
počáteční gramotnosti. Zaměřují se celkem na čtyři jazyky, a to na angličtinu, španělštinu,
slovenštinu a také češtinu, aby ověřili platnost prediktorů počáteční gramotnosti i
v odlišných ortografiích. Do desetiměsíční studie bylo zapojeno celkem 735 participantů a
obou testování se jich zúčastnilo 675. Děti byly sledovány poprvé v době, kdy se čtením
teprve začínaly, a po deseti měsících se k nim vracelo a testovalo se znovu. Co se týče
povahy ortografie, je zřejmé, že v konzistentních ortografiích se děti naučí číst a psát
rychleji než v ortografiích nekonzistentních. Každopádně nebylo úplně jasné, jaký vliv má
hloubka ortografie na predikční schopnost znalosti písmen, fonematického povědomí a
RAN při rozvoji gramotnosti. Studie provedené v různých jazycích (odlišných
ortografiích) zjistily, že znalost písmen je vždy důležitým prediktorem pozdějšího rozvoje
gramotnosti (např. Bruck, Genesee & Caravolas, 1997; Kim & Petscher, 2011; Lervag et
al., 2009; Muter et al., 2004 in Caravolas et al., 2012), ale ukázalo se, že v případě RAN a
fonematického povědomí se sice jedná o dobré prediktory, avšak to, co přesně dobře
predikují, záviselo na hloubce ortografie. Fonematické povědomí je velmi dobrým
prediktorem čtenářských dovedností v angličtině, ale v konzistentnějších ortografiích tomu
tak není. Smolík a Seidlová Málková (2014) uvádějí, že fonematické povědomí je
v takových ortografiích sice dobrým prediktorem vývoje čtení a psaní, ale „jen v případě
psaní přetrvává jeho prediktivní hodnota i po zhruba roce systematické výuky čtení a
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psaní“ (Smolík & Seidlová Málková, 2014, s. 138). Výsledky studie Caravolas et al.
(2012) ukazují, že fonematické povědomí, znalost písmen a RAN jsou pro rozvoj
gramotnosti důležité ve všech alfabetických ortografiích, nezávisle na jejich hloubce.
Každopádně v transparentních pravopisných systémech (včetně češtiny) má větší predikční
význam pro rozvoj čtenářských dovedností právě rychlé jmenování.
Abychom shrnuli roli dovednosti rychlého jmenování v procesu rozvoje počáteční
gramotnosti, můžeme konstatovat, že ze zmíněných longitudinálních studií (a to především
ze studie Caravolas et al., 2012) vyplývá, že ve všech alfabetických ortografiích je rychlé
jmenování společně ještě se znalostí písmen a fonematickým povědomím dobrým
prediktorem rozvoje gramotnostních dovedností. V transparentních ortografiích se pak
ještě RAN ukazuje jako dlouhodobější prediktor čtenářských dovedností než fonematické
povědomí, které je vztaženo více k psaní a jehož prediktivní hodnota nepřetrvávala
v případě čtení tak dlouho jako u rychlého jmenování. U typicky se vyvíjejících dětí se
pravděpodobně neobjeví problémy v úlohách, které budou sledovat tyto dovednosti, a
dojde ke zdárnému rozvoji počáteční gramotnosti. Pokud se však nějaké deficity objeví,
mohou signalizovat poruchu gramotnostních dovedností, a to již v předškolním věku.
V následující kapitole se tedy zaměříme na to, jak se deficity v rychlém jmenování
promítnou v procesu rozvoje gramotnostních dovedností. Ukážeme si, že RAN může být
dobrým indikátorem poruchy rozvoje gramotnosti s tím, že věnovat se budeme zejména
dyslexii.

2.2 Rychlé jmenování jako indikátor poruchy rozvoje počáteční gramotnosti
Již tedy víme, že je rychlé jmenování dobrým prediktorem rozvoje gramotnosti a
pokud se objeví nějaké deficity této dovednosti, s nejvyšší pravděpodobností se pak
promítnou právě v rozvoji počáteční gramotnosti, například ve formě dyslexie. Dyslexie se
řadí mezi specifické poruchy učení (zkráceně SPU) a je i tou nejčastější. „Specifické
poruchy učení mohou být definovány jako: neočekávaný a nevysvětlitelný stav, který
může postihnout dítě s průměrnou nebo nadprůměrnou inteligencí, charakterizovaný
významným opožděním v jedné nebo více oblastech učení“ (Selikowitz, 2000, s. 11).
Jejich příčinou jsou pravděpodobně „nedostatky v centrální nervové soustavě a souvisejí
s jazykovými a řečovými dovednostmi“ (Krejčová, Bodnárová et al., 2014, s. 7). Mluví se
přibližně o deseti procentech žáků se specifickými poruchami čtení, ale přesný počet není
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vzhledem k různé intenzitě SPU znám. Definice dyslexie není jednoznačná, objevuje se
velká spousta názorů a mohou se značně lišit. Mezinárodní dyslektická asociace a Národní
institut zdraví a vývoje dítěte v USA uvádí tuto definici: „Dyslexie je specifická porucha
učení neurobiologického původu. Je charakterizována obtížemi v přesném a/nebo
plynulém rozpoznávání slov, nedostatky v hláskování a rozlišovacích schopnostech.
Příčinou těchto potíží je deficit fonologické komponenty jazyka, který není vzhledem
k úrovni dalších kognitivních schopností a výukových možností očekáván. Sekundárními
následky jsou problémy v chápání čteného textu a omezená zkušenost se čtením, které
mohou bránit dalšímu rozvoji jazykových schopností a vzdělání“ (Dickman, 2003 in
Matějček & Vágnerová, 2006, s. 7–8). Matějček a Vágnerová (2006, s. 11) uvádí, že
dyslexií trpí přibližně tři procenta českých dětí.
Příčin dyslexie může být spousta a do hry tak při diagnostice vstupuje více faktorů,
což ji může samozřejmě znesnadňovat. Velkou úlohu hraje genetika. Pokud rodiče trpí
dyslexií, je zde zvýšené riziko, že se projeví i u dítěte. Důležité jsou i psychologické či
sociokulturní okolnosti. Dyslexie se projevuje jak ve čtení, tak i v psaní, a to především
v oblasti plynulosti a správnosti těchto dovedností. Projevy často zaznamenáme až po
nástupu dítěte do školy, kdy se musí začít učit číst a psát. Každopádně varovné signály, že
dítě trpí specifickou poruchou učení, se mohou objevit už v předškolním věku.
K rizikovým faktorům v tomto věku můžeme zařadit různé logopedické obtíže. U dítěte se
mohou objevit problémy s výslovností, s učením se nových slov a častým používáním
nesprávných výrazů a tvarů slov. Dyslektici mohou také špatně rozlišovat sobě podobné
tvary či obrazce (Krejčová, Bodnárová et al., 2014, s. 14–15). Porucha narušuje celý
fonologický subsystém jazyka. To znamená, že dítě bude mít obtíže s reprezentováním,
vědomým manipulováním a zpracováváním fonologických informací (např. Caravolas &
Volín, 2001; Stanovich & Siegel, 1994; Bruck & Treiman, 1990 in Smolík & Seidlová
Málková, 2014, s. 165). Problémem je, že dítě není schopné spojovat si foném s grafémem,
což omezuje rozvoj pohotovosti fonologického dekódování (Vellutino & Fletcher, 2005, s.
364, in Smolík & Seidlová Málková, 2014, s. 165). Fonologické povědomí je u dětí
přítomno už v předškolním věku, Espy et al. (2004) uvádí období prvních čtyř let života,
kdy se u dítěte rozvíjí schopnost odlišovat hlásky a jejich kombinace (Matějček &
Vágnerová, 2006, s. 23). Při typickém bezproblémovém vývoji je dítě díky fonologickému
povědomí schopno vnímat zvukovou stavbu slov. Chápe, že se skládá z menších jednotek
(slabik, fonémů), a už před začátkem školní docházky děti obvykle zvládají izolovat
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minimálně první a poslední hlásku ve slově. To znamená, že pokud se jich zeptáme, na co
začíná například slovo „máma“, odpoví „m“. Dítě s narušeným vývojem fonologického
povědomí bude mít potíže s rozlišováním hlásek, slabik i slov, což se projeví na již výše
zmíněné výslovnosti. Některé hlásky nemusí být schopny rozlišit vůbec, jiné si mohou
navzájem plést nebo je nesprávně prohazovat. Matějček a Vágnerová (2006, s. 24) v této
souvislosti mluví o poruše fonologické diferenciace. Uvádějí ještě poruchu fonologické
sekvenční analýzy, kvůli které je narušeno zpracování časové posloupnosti jednotlivých
fonémů. Pokud čteme nebo píšeme nějaký text, vnímáme, jak jdou hlásky za sebou, a
dokážeme rozložit slovo na menší jednotky, na fonémy či slabiky. S těmito úkoly může
mít dyslektik potíže a nemusí být schopný určit, která hláska následovala po jiné nebo jí
předcházela. Problém se projeví i v případě fonologické syntézy. To znamená, že dyslektik
pravděpodobně nebude schopný říct, o jaké slovo se jedná, kdyby mu byly postupně
odděleně vyjmenované hlásky, jež dané slovo tvoří. K narušení dochází i v rovině rytmu.
Pomocí rytmu rozlišujeme dílčí celky řeči, což bude tedy dyslektikovi činit problémy.
Nejenže nebude schopen rozlišovat rytmus v řeči druhých, ale tento nedostatek se ukáže i
v jeho mluveném projevu. Díky této teorii fonologického deficitu bychom tedy měli být
schopni identifikovat projevy dyslexie včas, ještě před nástupem dítěte do školy, a u dítěte
by se při správném přístupu nemusela později projevit.
Přestože je ale varovných signálů velké množství, nemusí být u všech dyslektiků
rozpoznány včas. Porucha se pak určitě projeví po nástupu do školy, kde se dítě začíná učit
číst a psát. Dyslektik bude s velkou pravděpodobností zaostávat za svými vrstevníky. Čtení
se skládá ze dvou složek, z dekódování a porozumění. Aby se dítě mohlo stát dobrým
čtenářem, musí se naučit rychle a přesně dekódovat. Jedině tak se bude moci plně zaměřit
na obsah čteného a být úspěšný jak ve škole, tak i pak v průběhu dalšího vzdělávání, které
probíhá v podstatě celý život. Při osvojování čtení a psaní se dyslexie bude pravděpodobně
projevovat v těchto rovinách:


Rychlost – dítě má problémy s dekódováním textu (spojováním fonému s grafémem),
dlouho mu trvá rozpoznávání jednotlivých písmen, hláskuje, dlouho slabikuje, anebo
naopak čte zbrkle a domýšlí si slova.



Chybovost – zde se může projevit již zmíněný problém s rozlišováním podobných
tvarů. Dítě může zaměňovat sobě si podobná písmena, a to jak tvarově, tak ale i
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zvukově, i písmena nepodobná. Jako doprovodné kritérium je někdy ještě zdůrazněna
kvalita chyby, což napomáhá identifikaci původu chyby i následnému řešení
(Kucharská, 2014).


Technika čtení – zde záleží na metodě výuky čtení. U analyticko-syntetické metody se
může dyslexie projevovat tzv. dvojím čtením, což je u metody genetické běžné.
Problémem ale je, že nemusí docházet ke spojování písmen do slov a dítě nedokáže
provést hláskovou syntézu (Zelinková, 2003, s. 42). Obě metody výuky jsou ale dle
výzkumů pro dobrý rozvoj čtení vhodné.



Porozumění čtenému – porozumění závisí na všech předchozích faktorech. Aby bylo
dítě schopné pochopit obsah slova, musí být jeho dekódování a syntéza písmen
dostatečně rychlé, přesné a zautomatizované. Výše jsem zmiňovala fonologické
povědomí, které je naprosto zásadní pro rozvoj počátečního čtení. Následně začnou
čtenářské dovednosti více záviset i na dalších faktorech, v této souvislosti mluví
Matějček a Vágnerová (2006, s. 31) o důležitosti vývoje metalingvistického
porozumění. Díky němu už dekódujeme nejen slova, ale dokážeme se i lépe orientovat
v textu a pracovat i s ním jako s určitou jednotkou.

Dyslexie se projevuje na mnoha rovinách. Jak jsem již zmínila, její příčinou může
být velké množství faktorů, což zde nemůžeme do hloubky obsáhnout. Zaměříme se pouze
na dovednost rychlého jmenování jako na její indikátor. Při diagnostice dyslexie jsou
mimo jiné užívány testy hodnotící fonologické povědomí, fonologickou paměť a procesy
fonologického zpracování. K testování úrovně fonologické paměti a fonologického
zpracování slouží úlohy zaměřené na opakování slov nebo pseudoslov, sekvencí krátkých
slov a právě i úlohy hodnotící RAN (Smolík & Seidlová Málková, 2014, s. 168).
V úlohách při sledování rychlého jmenování se objevují barvy, obrázky, číslice nebo
písmena. Pokud jde o předškoláky, nejčastěji se používají obrázky (nebo ještě barvy), které
reprezentují známá a vysoce frekventovaná slova. Dítě je nejprve na zácvičné kartě
seznámeno s podněty, které se v úloze pak objeví, a musí je pojmenovat. Výzkumník se
tím ujistí, že dítě zná jména pro všechny zařazené podněty. Následně jsou mu postupně
předloženy dvě sady zmíněných podnětů, které jsou na kartách náhodně seskládány a
opakují se. Nejčastěji jsou řazeny do pěti řádků a osmi sloupců, to znamená, že každý
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z obvykle celkového počtu pěti podnětů se objeví osmkrát. Úkolem je tato podnětová slova
co nejrychleji a správně vyjmenovat. Sleduje se čas a chybovost. Dyslektické dítě bude mít
oproti svým typicky se vyvíjejícím vrstevníkům jak pomalejší tempo, tak vyšší chybovost
(Wolf & Bowers, 1999; de Jong & van der Leij, 2003; Di Filippo et al., 2006 in Smolík &
Seidlová Málková, 2014, 170). Je nutno zmínit, že dyslexie se bude projevovat trochu
jinak v závislosti na jazyku, kterým dítě mluví a ve kterém i čte a píše. V transparentních
pravopisných systémech, kam můžeme zařadit i češtinu, není dekódování textu tak obtížné
vzhledem k tomu, že dítě bude číst většinou přesně to, co vidí. Jeden grafém většinou
přísluší jednomu fonému. V netransparentních ortografiích je čtení pro dítě složitější, musí
totiž používat jiné, nepřímé fonologické cesty, a proto se například mezi anglicky
mluvícími dětmi vyskytuje více dyslektiků než mezi českými. U obou těchto skupin se
dyslexie projevuje obtížemi se čtením, s jeho plynulostí, ale co se týče přesnosti, jsou na
tom české děti lépe, právě díky transparentnosti ortografie (Matějček & Vágnerová, 2006,
s. 30–31). Na hloubku ortografie, plynulost i přesnost čtení ve spojitosti s dovedností
rychlého jmenování se nyní opět podíváme díky již provedeným longitudinálním studiím.
Wimmer a Landerl (2008) uskutečnili longitudinální studii zabývající se rozvojem
plynulosti čtení slov a počátečního psaní v konzistentních ortografiích, kde se objevily i
úlohy na rychlé jmenování. Po dobu osmi let (od začátku školní docházky po osmou třídu)
byla sledována skupina 115 německých žáků. Ukázalo se, že z dlouhodobějšího hlediska
rozvoje čtenářských dovedností bylo rychlé jmenování jejich lepším prediktorem než
fonologické povědomí. Dřívější studie, zaměřené na anglicky mluvící děti, sledovaly
někdy pouze přesnost čtení, ale jeho plynulostí (hodnocenou právě pomocí úloh na rychlé
jmenování) se nezabývaly. V transparentních ortografiích je však přesnost čtení často
dobrá, a pokud zde přeci jen nějaké nepřesnosti jsou, většinou se srovnají v průběhu pár
měsíců po zahájení výuky čtení (Cossu, Giuliotta & Marshall, 1995; Oney & Goldman,
1984; Wimmer & Hummer, 1990 in Wimmer & Landerl, 2008). Holandská studie de
Jonga a van der Leije (2003) toto tvrzení také podporuje. Dyslektické děti měly potíže
s plynulostí při čtení v průběhu celého sledovaného období (od předškolního věku do šesté
třídy), ale co se týče přesnosti, už na konci první třídy se jejich výkony nijak zvlášť nelišily
od dětí bez poruchy čtenářských dovedností (Wimmer & Landerl, 2008). Ke stejným
výsledkům dříve dospěl i Klicpera a Schabmann (1993) ve své rakouské studii, kdy
sledovali vývoj čtení u 356 německy mluvících dětí od druhé do osmé třídy. Slabí čtenáři
ve druhé třídě byli slabými čtenáři i ve třídě osmé (pouze u dvou dětí došlo
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ke znatelnějšímu zlepšení). Stejně stabilní byli i dobří čtenáři. Za svými vrstevníky
zaostávali slabší v plynulosti čtení o přibližně šest let. Přesnost čtení byla ovšem vysoká
v obou dvou skupinách, u dobrých i špatných čtenářů chybovost v osmé třídě
nepřekračovala 10% (Wimmer & Landerl, 2008).
První testování Wimmer a Landerl (2008) provedli na začátku první třídy, tedy
ještě před tím, než se děti začaly oficiálně učit číst. Hodnoceny byly fonologické
schopnosti, znalost písmen a rychlé jmenování. Stejně jako u českých dětí nemají před
nástupem do školy německé ani rakouské děti žádnou přípravu, co se čtení týče. U
anglicky mluvících dětí je taková příprava běžná, což se pak ve výsledku projevuje
v testech hodnotících znalost písmen na počátku školní docházky, ve kterém si anglicky
mluvící děti vedou pochopitelně lépe. Z testování vyplynulo, že v transparentních
ortografiích vážné deficity v oblasti plynulosti čtení nesouvisely s deficity v počátečním
psaní (Wimmer, Mayringer & Landerl, 2000; Wimmer & Mayringer, 2002 in Wimmer &
Landerl, 2008). U dětí, které měly narušené fonologické povědomí, se tento deficit ve
škole projevil při počátečním psaní a při čtení slov, která v sobě obsahovala nějakou
nepravidelnost. Dekódování (přiřazování fonému k příslušnému grafému) narušeno ale
nebylo (Wimmer et al., 2000 in Wimmer & Landerl, 2008). Zde můžeme vidět, co již bylo
zmíněno v kapitole věnované definici pojmu rychlého jmenování, a to že výsledky studie
podporují názor Bowersové a Wolfové (1999) o rychlém jmenování jakožto o součásti
fonologických schopností, kterou je možno při diagnostice dyslexie stavět odděleně. U
anglicky mluvících dětí jsou však právě problémy s dekódováním úzce spojeny
s narušeným fonologickým povědomím. Ukázalo se tedy, že pokud je ortografie
transparentnější, je rychlé jmenování lepším prediktorem čtenářských dovedností. Děti,
které nastoupily do školy s nějakými deficity v RAN, měly problémy s plynulostí čtení
běžných slov i pseudoslov a dále se tyto problémy promítly i do psaní (Wimmer &
Landerl, 2008).
V kontextu německé konzistentní ortografie závisí dle výsledků studie rozvoj
čtenářských dovedností více na rychlém jmenování než na fonologickém povědomí, na
němž spíše závisí psaní. Ke stejným závěrům se dospělo i v italské (Di Filippo et al., 2005
in Wimmer & Landerl, 2008) či holandské studii (dej Jong & van der Leij, 1999, 2002 in
Wimmer & Landerl, 2008). De Jong a van der Leij (2003) se ve své longitudinální studii
zaměřují na vývojové změny u dyslektických dětí, které se v rámci procesu učení se číst a
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psát projevují ve formě fonologického deficitu. Jak bylo již zmíněno, opět zdůrazňují
hloubku ortografie. Holandština se řadí k transparentním ortografiím, kdy dyslektické děti
často dosahují lepších výsledků při hodnocení fonologického povědomí v porovnání
s anglicky mluvícími dětmi. To samozřejmě neznamená, že by tímto fonologický deficit
mizel. Spíše není v transparentnějších ortografiích tak znatelný. Díky vysoké
korespondenci fonému a grafému je přesnost čtení často dobrá a může se tak zdát, že zde
zmíněný deficit není. Problémy s rychlým jmenováním se každopádně v transparentních (i
netransparentních) ortografiích ukazují jako jedna z hlavních charakteristik dyslektického
dítěte (van Daal & van der Leij, 1999; Wimmer, 1993; Wolf, Pfeil, Lotz & Biddle, 1994 in
de Jong & van der Leij, 2003). Objevují se ještě před tím, než se dítě vůbec začne učit číst,
a přetrvávají po celou dobu základní školní docházky (Meyer, Wood, Hart & Felton, 1998
in de Jong & van der Leij, 2003). Konkrétně tato studie sleduje vývoj fonologických
procesů dyslektických dětí od školky do šesté třídy. V úlohách hodnotících rychlé
jmenování byly zastoupeny objekty, číslice a písmena. Dítěti byla nejprve předložena
zácvičná karta a následovaly pak vždy dvě sady zmíněných symbolů. Byly uspořádány ve
dvou řadách po osmi, byly tedy kratší, než je běžné, což mohlo vést k nižší spolehlivosti
dat. V druhé studii, kde již byly použity sady s větším počtem položek, se ale ukázalo, že
by délka neměla mít na spolehlivost vliv. Dyslektické děti si už ve školce v testech
rychlého jmenování objektů vedly znatelně hůře než jejich typicky se vyvíjející vrstevníci.
Tyto obtíže se objevily i při šetření v první třídě, kdy se k objektům přidalo rychlé
jmenování číslic, a přetrvávaly i v šesté třídě, kdy se přidala ještě písmena. Z výzkumu
tedy vyplývá, že deficit se u rychlého jmenování projeví minimálně rok před tím, než se
dítě začne učit číst, a přetrvává minimálně do šesté třídy. Co se týče fonologického
povědomí, deficit na úrovni fonémů se plně projevil až po započetí výuky čtení a v šesté
třídě už nebyly s fonologickým povědomím zaznamenány žádné problémy.
Caravolasová (2005) shrnuje, že dyslektické děti v transparentnějších ortografiích
mají opravdu méně problémů než jejich anglicky mluvící vrstevníci, kteří vykazují
mnohem větší deficity jak v oblasti přesnosti čtení, tak i v jeho plynulosti. Co se týče úloh
na rychlé jmenování, jsou v nich zpravidla dyslektické děti pomalé nezávisle na hloubce
ortografie (např. de Jong & van der Leij, 1999; Wimmer, 1993 in Caravolas, 2005).
Zdůrazňuje, že ale nadále zůstává otázkou povaha kognitivních procesů, které rychlé
jmenování spouští. Ačkoliv existuje jistá korelace mezi fonologickým povědomím a
rychlým jmenováním (např. Schatschneider, Carlson, Francis, Foorman & Fletcher in
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Caravolas, 2005), je možné tyto dvě dovednosti od sebe oddělit. To by podporovalo
například názor Bowersové a Wolfové (1999), které pak na základě možnosti tohoto
oddělení fonologických schopností rozlišují několik skupin dyslektiků (viz hypotéza
dvojitého deficitu zmíněná v kapitole teoretického vymezení pojmu rychlého jmenování).
Stejně tak by ho mohly podporovat i další studie, které ukazují, že rychlé jmenování bylo
nejvhodnějším dlouhodobým prediktorem čtenářských dovedností a počátečního psaní
(např. de Jong & van der Leij, 1999; Wimmer, 1993; Wimmer et al. 2000), zatímco
fonematické povědomí a krátkodobá slovní paměť nikoliv. Stejně tak ale nacházíme studie
podporující názor, že rychlé jmenování je možné na základě schopnosti rychle si
vybavovat fonologické reprezentace uložené v dlouhodobé paměti (např. Wagner &
Torgesen, 1987; Lervåg & Hulme, 2009). Deficity v RAN by pak znamenaly deficity
právě v tomto kognitivním procesu. S těmito názory jsme se již blíže seznámili na začátku
naší práce v rámci definice pojmu rychlého jmenování. Ať tak či tak deficity v RAN se
projevily u dyslektických dětí ve všech studiích, které do svých šetření úlohy na rychlé
jmenování zařadily (Caravolas, 2005). To je pro nás důležitý závěr. Dle již provedených
studií by deficity v úlohách na rychlé jmenování měly být spolehlivým a snad i
perzistentním indikátorem dyslexie. Nyní se v návaznosti na ně přesuneme k úvaze o
vývojové stabilitě dovednosti rychlého jmenování, která je předmětem této bakalářské
práce.
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3 Vývojová stabilita rychlého jmenování
Úlohy hodnotící dovednost rychlého jmenování jsou obvykle součástí větší baterie
úloh, kterými jsou posuzovány gramotnostní dovednosti. Vývojová stabilita rychlého
jmenování je velmi specifická a úzká otázka, která takto samostatně řešena nebyla, a ani
v obsáhlejších studiích se na ni pravděpodobně nikdo nezaměřoval, minimálně ne
v kontextu češtiny. Uvažovat o stabilitě této dovednosti můžeme na základě studií, jež
jsme si v této práci už představili. Můžeme díky nim říci, že rychlé jmenování je určitě
dobrým prediktorem čtenářských dovedností (např. Wimmer & Landerl, 2008; Lervåg &
Hulme, 2009; Furnes & Samuelsson, 2011; Caravolas et al., 2012), se kterými silně
koreluje (Wimmer & Landerl, 2008). Co se týče čtenářských dovedností, Wimmer a
Landerl (2008) ve své studii zdůrazňují význam plynulosti čtení (hodnocenou právě
úlohami na rychlé jmenování), která se dle nich ukazuje jako vysoce stabilní. Avšak o
stabilitě mluví v tom smyslu, že pokud byl na počátku školní docházky žák slabým
čtenářem, téměř bez výjimky jím i zůstal v průběhu zbytku školní docházky. To samé
platilo i o dobrých čtenářích. Je tedy nepravděpodobné, že by u dobrého čtenáře mohlo
v průběhu let postupně dojít k rozvoji poruchy čtenářských dovedností. Ve studii Klicpery
a Schabmanna (1993) spolu dokonce silně korelovaly výsledky hodnocené plynulosti čtení
z první a osmé třídy, kde je interval hodnocení čtenářských dovedností téměř sedm let
(Wimmer & Landerl, 2008). Stabilitu v této práci pojímáme jiným způsobem, ale pokud je
korelace mezi čtenářskými dovednostmi (konkrétně v tomto případě plynulostí čtení) a
rychlým jmenováním silná, můžeme minimálně očekávat, že i RAN bude takovýmto
způsobem „stabilní“. To znamená, že nepředpokládáme žádné velké výkyvy v tom smyslu,
že by si dítě v čase T1 vedlo výborně, v následujících časech se jeho výsledky extrémně
zhoršily, a pak by došlo zase k nějakému velkému zlepšení. Spíše si děti povedou stejně
jako ve čtenářských dovednostech, takže slabší děti v úlohách hodnotících rychlé
jmenování budou podávat slabší výkony po celou dobu a naopak v případě dětí s dobrými
výkony budou výkony po celou dobu dobré. Jak už zmiňovali ve své studii Wimmer a
Landerl (2008), není pravděpodobné, aby došlo bez vážných příčin u dobrého čtenáře
postupně k rozvoji nějaké poruchy čtenářských dovedností. Stejně tak by neměl být
pravděpodobný rozvoj deficitů v RAN. Lervåg a Hulme (2009) ve své studii totiž
předpokládají, že dovednost rychlého jmenování odráží aspekty fungování mozku, které
zůstávají dlouhodobě stabilní a se kterými se dá těžko pracovat či je nějakým způsobem
modifikovat. Tento fakt by také naznačoval tomu, že rozvoj deficitů v dovednosti rychlého
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jmenování není pravděpodobný. Ze všech těchto poznatků však nemůžeme vysoudit, jak
přesně bude vývojový obraz dovednosti rychlého jmenování vypadat. Nedokážeme totiž
například říci, zda se dovednost vyvíjí pozvolna či dochází k nějakým výraznějším skokům
ve vývoji, ani jak velký je její nárůst.
Prokázání vývojové stability dovednosti rychlého jmenování by bylo, jak už jsme si
uváděli, přínosné pro metodologii z hlediska včasné diagnostiky dyslexie. Ta by byla
proveditelná již v předškolním věku díky možnosti sledování RAN v úlohách na
jmenování obrázků či barev, které děti v mateřské škole už většinou znají. Pokud se
vývojová stabilita prokáže, nebude muset právě díky této stabilitě v čase docházet ani
k opakované diagnostice dyslexie. Ačkoliv by ale bylo potvrzení našeho předpokladu
přínosné při diagnostice, neposkytovalo by už řešení problému. Opět můžeme odkázat na
již výše zmíněné tvrzení ve studii Lervåga a Hulma (2009), že dovednost rychlého
jmenování odráží aspekty fungování mozku, které zůstávají dlouhodobě stabilní a se
kterými se dá těžko pracovat či je nějakým způsobem modifikovat. Jejich názor podporuje
i zjištění, že trénování rychlého jmenování má minimální efekt na zlepšení této samotné
dovednosti i později na čtení (de Jong & Vrielink, 2004 in Lervåg & Hulme, 2009). Jak
v takové situaci postupovat, jak by bylo možné dyslexii zabránit nebo snad jak by bylo
možné zlepšit samotnou dovednost rychlého jmenování, přenecháme dalším studiím, které
budou moci snad na výsledek této naší navázat.
Musíme samozřejmě počítat i s možností, že se vývojová stabilita námi sledované
dovednosti nepotvrdí. I takový výsledek je pro nás však důležitý, protože díky němu
budeme vědět, že je opakovaná diagnostika dyslexie potřebná a že ji nemůžeme
opomenout. Nepotvrzení stability by mohlo být způsobeno pochopitelně mnoha faktory.
Sledujeme děti v předškolním věku, které poté přicházejí do školy, což pro ně může být
velký šok hned z několika hledisek. Dítě se může v této dovednosti znatelně zlepšit právě
díky započetí výuky, která pro něj bude v tomto ohledu podnětná, anebo si bude celkově
jistější svou znalostí podnětových slov, která má za úkol jmenovat (předškolní děti někdy
nemusejí dobře znát ještě všechny barvy apod.). V průběhu osvojování počátečních
gramotnostních dovedností dochází u dítěte ke značnému rozvoji kognitivních schopností,
což by samozřejmě i mohlo vést ke zlepšování a zrychlování v rychlém jmenování, které
by mohlo být tak velké, že už bychom ho nemohli považovat za relativně stabilní v čase.
Také by mohlo docházet k tomu, že by dovednost rychlého jmenování jen nenarůstala, ale
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že by její vývojový obraz byl nějakým způsobem nepravidelný (k největšímu nárůstu by
například docházelo mezi časy T1 a T2, ale mezi T2 a T3 by dovednost už zůstávala
stabilní, anebo naopak). Ani v tomto případě by se samozřejmě o stabilitě nedalo mluvit.
Určitě existuje i možnost, kdy by u dítěte mohlo docházet ke zhoršování, což bychom si
mohli zase například vysvětlovat velkou změnou po nástupu předškoláka do první třídy.
Taková změna pro něj může být psychicky náročná, ve škole se nemusí cítit komfortně a to
by se mohlo pochopitelně promítnout v jeho výkonech.
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CÍLE VÝZKUMU A OTÁZKY PRO VÝZKUM
Jak již bylo vymezeno na začátku, cílem této bakalářské práce je zjistit, zda je
dovednost rychlého jmenování v kontextu češtiny stabilní v čase. Zajímá nás, jestli i
v průběhu několika let děti podávají relativně neměnné výkony v úlohách na rychlé
jmenování. Vývoj jejich výkonů, zaznamenaných díky projektu ELDEL, můžeme
pozorovat v rozmezí tří let. Jedná se o období rozvoje počáteční gramotnosti (od
předškolního věku po druhou třídu základní školy). Zaměřujeme na tři vybrané časy, kdy
byla tato dovednost sledována, a porovnáváme je mezi sebou. Zajímá nás, jak výrazný je
vývojový nárůst dovednosti rychlého jmenování a jaký je jeho vývojový obraz. Vyvíjí se
tato dovednost (RAN) spíše plynule či skokově? Vznikají při tomto vývoji statisticky
významné rozdíly, anebo spíše zůstává tato dovednost i v průběhu delší doby neměnná? Za
tímto účelem srovnáváme výkony dětí pomocí konceptu statistické významnosti a míry
efektivity mezi časy T1 a T2 (v únoru posledního roku v mateřské škole a na začátku
prvního roku na základní škole), T2 a T3 (začátek prvního roku a začátek druhého roku na
základní škole) a na závěr i T1 a T3 (únor posledního roku v mateřské škole a začátek
druhého roku na základní škole).
Jelikož je tato bakalářská práce deskriptivního charakteru, pokusíme se obsáhnout
tuto problematiku z více pohledů. Pracujeme tedy nejprve s popsaným vybraným vzorkem
118 dětí jako s celkem. Poté pozorujeme i vývoj této dovednosti (RAN) na úrovni
jednotlivců, kde se můžeme podívat, jak se jejich výkony proměňují v průběhu
jednotlivých období, u kolika dětí dochází k výraznějšímu zlepšení, u kolika dochází
naopak k výraznějšímu zhoršení a u kolika zůstává výkon relativně neměnný.
Mým myšlenkovým předpokladem je, že se dovednost rychlého jmenování ukáže
jako relativně stabilní. Pokud se bude v průběhu let nějakým způsobem vyvíjet, bude se tak
dle mého názoru dít spíše pozvolnou cestou. Stejně jako u průběhu rozvoje čtenářských
dovedností, se kterými RAN koreluje, je myslím nepravděpodobné, aby se zde
vyskytovaly nějaké velké výkyvy, a to jak směrem k lepšímu, tak i k horšímu. Takové
změny či výrazně horší výsledky by bylo určitě možné nalézt u dětí s nějakou poruchou v
oblasti rozvoje gramotnostních dovedností, ale takové se v našem vzorku nevyskytují. O
vývojové stabilitě či případné nestabilitě dovednosti rychlého jmenování jsme uvažovali
ale už v předchozí kapitole. Na úrovni jednotlivců bych v návaznosti na předpoklad
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stability RAN uvažovala o relativní neměnnosti naměřených časů. Pokud se zde však
odehrávají výraznější změny, spíše se přikláním ke zlepšování této dovednosti. Zbývá nám
přesunout se k empirické části a samotné analýze dat, která nám konečně přináší odpovědi
na naše výzkumné otázky.
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METODOLOGIE
4 Design a charakter výzkumu
Se svolením PhDr. Gabriely Seidlové Málkové, PhD. provádím sekundární analýzu
dat sesbíraných v rámci projektu ELDEL, který se uskutečnil mezi lety 2008 a 2012.
V rámci tohoto projektu souběžně probíhalo několik kroslingvistických studií v pěti
různých evropských jazycích (angličtina, španělština, francouzština, slovenština, čeština).
Jejich záměrem bylo ukázat faktory ovlivňující vývoj gramotnosti specifické pro každý
jeden jazyk i faktory obecné (shodné ve všech zmíněných jazycích). Protože se v rámci
projektu ELDEL sledovalo i rychlé jmenování a protože se jednalo o dlouhodobý projekt
zaměřený na popis vývoje gramotnosti a především pak předpokladů rozvoje gramotnosti u
dětí od předškolního věku po druhou třídu základní školy, je tento datový korpus vhodným
zdrojem pro analýzu ve směru stanovené výzkumné otázky. Sledování dětí probíhalo
v průběhu tří let, vždy dvě setkání v období jednoho školního roku. Pro potřeby tohoto
výzkumu, vybírám data ze tří období (polovina posledního roku v mateřské škole, únor
2009; začátek prvního roku základní školy, říjen/listopad 2009; začátek druhého roku
základní školy, říjen/listopad 2010), v každém školním roce jedno. Jak jsem již zmínila na
začátku své práce, vycházím z vybrané české části datového korpusu pracovní skupiny
Workpackage 1 (viz www.eldel.eu). Analyzuji pouze data týkající se rychlého jmenování
(čas a chybovost). Původní studie řešila různé výzkumné otázky, avšak vždy na úrovni
kroslingvistických srovnání. Tato bakalářská práce se věnuje výhradně situaci na úrovni
češtiny a řeší problém relevantní pravděpodobně především pro české prostředí.

5 Výzkumný vzorek
Původní vzorek českých participantů tvořilo 153 dětí (76 chlapců, 77 dívek), jejichž
jediným jazykem byla čeština. Nikdo neměl v předškolním věku (tzn. ve věku přibližně
71,86 měsíců, v rozpětí 64–85 měsíců) žádné neurokognitivní deficity a u nikoho nebyly
ani diagnostikovány poruchy učení či poruchy jazykových schopností. Děti pocházely
z Prahy a jejího okolí a tří dalších středně velkých českých měst (Šumperk, Litoměřice,
Benešov). Se všemi se pracovalo na základě informovaného souhlasu rodičů (Seidlová
Málková, 2017). Vzorek použitý v této práci zahrnuje pouze děti, u kterých bylo
hodnoceno rychlé jmenování ve všech sledovaných časech (T1, T2, T3). Jedná se tak ve
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finálním stavu o soubor 118 dětí (55 chlapců, 63 dívek), který je zde analyzován. Věkový
průměr této skupiny na začátku studie (únor 2009, předškolní věk) je 72,70 měsíců
v rozpětí 65–85 měsíců. Pro lepší představu o věkovém rozložení našeho výzkumného
vzorku se můžeme podívat na histogram, který znázorňuje četnosti proměnných, v našem
případě věku dětí. Svislá osa udává četnost a na vodorovné ose vidíme věk dětí vyjádřený
v měsících. Výrazněji vybočuje jen jedno dítě ve věku 85 měsíců, které je o pět měsíců
starší než druhé nejstarší. Můžeme uvažovat, že jde o dítě s odkladem povinné školní
docházky. Takové děti nejsou ve školkách neobvyklé a nemusíme považovat tuto hodnotu
za abnormální či ji ze vzorku úplně vyřazovat. Další vybočující hodnoty, co se věku týče,
už v našem vzorku nenalézáme.

Graf 1: Četnosti věku předškolních dětí na počátku šetření (T1)

6 Testy (měřítka)
Děti byly ve výchozím výzkumu hodnoceny baterií testů a úloh pro posuzování
jazykových, kognitivních a gramotnostních dovedností. Testy rychlého jmenování se při
každém šetření objevily ve dvou podobách – rychlé jmenování obrázků a rychlé jmenování
barev. Ve druhé třídě bylo zařazeno mezi úlohy ještě rychlé jmenování čísel, ale vzhledem
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k tomu, že bychom tyto výsledky neměli s čím porovnávat (neexistují k nim údaje
z mateřské školy a první třídy základní školy), s nimi tato studie nepracuje. Každé dítě se
testovalo samostatně. Participant měl nejprve na zácvičné kartě za úkol pojmenovat
celkem pět položek, které se následně objevují v testu. Tím se výzkumník ujistil, že dítě
bude znát správné jméno pro všechny podnětové položky. Následně mu byla předložena
testovací SADA 1 o velikosti odpovídající formátu A4. Tvoří ji 40 podnětových slov –
náhodně se opakujících pět obrázků/barev, se kterými bylo dítě seznámeno na zácvičné
kartě – v pěti řádcích a osmi sloupcích, jež mělo dítě co nejrychleji a správně jmenovat. Do
záznamového archu byl zapsán čas, za který bylo dítě schopno vyjmenovat všechny
položky, a jeho chybovost. Po první sadě následovala SADA 2, která byla tvořena stejně
jako první sada, ale pořadí položek bylo jiné. Průběh testování i záznamu zůstal beze
změny. K dispozici tedy máme údaje o čase (rychlosti pojmenování sady stimulů) a
chybovosti. Chybovost je zpravidla u běžně se vyvíjejících dětí nízká, což byl případ i
těchto dětí (Seidlová Málková, 2017).

7 Procedury pro zpracování dat
Pro vyhodnocení vývojové stability dovednosti rychlého jmenování užíváme
statistických testů. Pro porovnání rozdílů mezi sledovanými časy využíváme Wilcoxonův
test. Jedná se o neparametrický statistický párový test, který volíme, protože při testech
rozdílů pracujeme vždy se dvěma soubory dat sesbíranými v rozdílných časech od stejných
participantů. Také si ho vybíráme z důvodu, že při jeho výpočtu není zapotřebí
předpokladu normálního rozložení dat, které v práci posuzujeme dle KolmogorovovaSmirnova testu normality. Výsledek Wilcoxonova testu nám ukazuje hodnotu veličiny Z,
která představuje rozdíly mezi párovými hodnotami, a p-hodnotu, která slouží k posouzení
statistické významnosti. Na jejich základě potvrzujeme či zamítáme nulovou hypotézu.
Pokud platí p > 0,05, můžeme mluvit o statisticky nevýznamných změnách ve sledovaném
období, a tedy potvrdit relativní neměnnost dovednosti rychlého jmenování v čase. Pokud
je ale p < 0,05, můžeme rozdíl mezi sledovanými časy považovat za statisticky významný.
To znamená, že se nám v takovém případě stabilita dovednosti rychlého jmenování
nepotvrzuje a že ve sledovaném období dochází k nějakým výraznějším změnám.
Z velikosti p-hodnoty můžeme vyčíst, zda se ve sledovaném období odehrávají statisticky
významné změny, ale už nám neříká, jak veliké tyto změny jsou.
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Dále proto v práci posuzujeme dle Cohenova d míru věcné významnosti (či míru
efektivity) rozdílů mezi rychlostmi dovednosti rychlého jmenování ve všech sledovaných
časech, mezi T1 a T2, T2 a T3, T1 a T3. Při výpočtu tohoto koeficientu se rozdíl dvou
aritmetických průměrů naměřených rychlostí sledované dovednosti ve dvou srovnávaných
časech dělí váženým průměrem směrodatných odchylek (stejně jako u aritmetických
průměrů se jedná o směrodatné odchylky vypočítané na základě naměřených rychlostí
sledované dovednosti v obou srovnávaných časech). Výsledná hodnota Cohenova d se
pohybuje v rozmezí hodnot od 0 do 1. Velikost síly účinku můžeme v rámci těchto hodnot
rozlišovat pomocí intervalů. O malém efektu mluvíme v intervalu 0,2–0,5, o středním
v intervalu 0,5–0,8 a o velkém v intervalu 0,8 a vyšší (Soukup, 2013, s. 131 in Seidlová
Málková, 2015, s. 91). Zase můžeme na základě výsledků zvažovat vývojovou stabilitu
dovednosti rychlého jmenování. Abychom mohli mluvit o stabilitě, očekávali bychom
hodnoty v intervalu malého efektu. Pokud vycházejí hodnoty v ostatních dvou intervalech,
znamená to, že se ve sledovaném období udály větší změny a že v takovém případě tedy o
stabilitě tak, jak ji v této práci pojímáme, mluvit nemůžeme. Na základě těchto dvou
hodnot také můžeme říci, k jak velkým změnám docházelo. Výsledky testů rozdílů by
spolu měly korespondovat a můžeme je tak srovnat a potvrdit si, že výsledky, ke kterým
dospíváme, jsou správné, popřípadě si vysvětlit, proč se nějakým způsobem liší.
Kolmogorovův-Smirnův test normality a Wilcoxonův test bylo možné provést
s pomocí vedoucí práce v programu SPSS. Ostatní testy a tvorbu grafů jsem prováděla
v programu Excel s tím, že Cohenovo d bylo ještě ověřeno pomocí online kalkulátorů.
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POPIS VÝSLEDKŮ
8 Deskriptivní analýzy
Následující Tabulka 1 nám ukazuje průměrné rychlosti vybraného vzorku dětí ve
vteřinách, jejich směrodatné odchylky a mediány ve všech sledovaných časech: T1 – únor
2009, polovina posledního roku v mateřské škole; T2 – říjen/listopad 2009, začátek
prvního roku na základní škole; T3 – říjen/listopad 2010, začátek druhého roku na základní
škole. Z toho nám vyplývá, že mezi T1 a T2 je časový úsek 8–9 měsíců, T2 a T3 dělí
přibližně jeden rok, tedy 12 měsíců a mezi T1 a T3 je rozdíl přibližně 20 měsíců. Údaje
jsou uvedeny pro obě sledované varianty úloh na rychlé jmenování (RAN obrázky, RAN
barvy). Tabulka naznačuje u rychlosti určitému zlepšení ve sledované oblasti.
Nedozvídáme se z ní však nic o rozložení rychlostí v našem sledovaném vzorku, o vztazích
mezi jednotlivými časy a obecně o celkové povaze vývojového obrazu dovednosti
rychlého jmenování. Proto dále provádíme frekvenční analýzu, kdy sestavujeme grafy
ukazující četnost jednotlivých naměřených rychlostí. Díky nim si můžeme udělat představu
o jejich rozložení v námi sledovaném vzorku a zjistit, zda odpovídají tzv. normálnímu
rozložení. Také bylo naměřeno několik extrémních hodnot, které se ve výsledcích
rozhodně promítají, i když vzhledem k jejich menšímu počtu by jejich vliv neměl být tak
významný. I na ně se můžeme lépe zaměřit díky vizualizaci rozložení četností naměřených
rychlostí pomocí histogramů, a hlavně pak dále v práci při pohledu na sledovanou
problematiku z úhlu jednotlivců. Extrémní hodnoty jsme z našeho výzkumného vzorku
nevylučovali, protože nám v naší práci jde především o popis. Nesnažíme se o zachycení
nějakého ideálního výsledku. Pokud jsou tedy některé děti výrazně pomalejší či rychlejší a
opravdu se nejednalo o nějakou jinou chybu (například o chybu v záznamu dat apod.),
nevylučujeme je. V běžné populaci se s takovými extrémními hodnotami také můžeme
vždy setkat.
T1

T2

T3

M (s. o.)

Median

M (s. o.)

Median

M(s. o.)

Median

RAN obrázky

51 (11,10)

50

44 (10,36)

43

36 (6,48)

36

RAN barvy

58 (17,35)

55

49 (16,57)

47

45 (15,61)

42

Tabulka 1: Průměrné rychlosti, směrodatné odchylky a mediány pro obě sledované varianty RAN
v T1, T2 a T3
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Než se přesuneme ke grafům, věnujme na chvíli pozornost ještě chybovosti.
Chybovost, vyjádřenou průměrem celkového počtu chyb v každém jednotlivém čase u
obou variant úloh, a směrodatné odchylky vidíme v Tabulce 2. Můžeme si všimnout, že
chybovost je minimální a postupem času dochází ještě k jejímu snížení. V největším počtu
případů je typicky se vyvíjející dítě schopno provést úlohu na rychlé jmenování
bezchybně. Vidíme, že průměrná chybovost nikdy nepřesahuje ani hodnotu 1. V našem
vzorku se objevilo pár jedinců, kteří v jedné úloze chybovali vícekrát, ale nejednalo se o
častý jev. Většinou se vyskytla nějaká drobná chyba spíše náhodně u jedince, který jinak
běžně nechyboval. Chyby tohoto charakteru přisuzujeme spíše určité nepozornosti,
přeřeknutí či jiným podobným faktorům, ale určitě nesignalizují poruchu gramotnostních
dovedností. Z tohoto důvodu je předmětem našeho zájmu především vývoj rychlosti
sledované dovednosti rychlého jmenování, nikoliv její chybovosti. Hlubší studium
chybovosti by bylo určitě relevantní pro vzorek dětí s dyslexií, ale o takový se v našem
případě nejedná.
T1

T2

T3

Chyb. (s. o.)

Chyb. (s. o.)

Chyb. (s. o.)

RAN obrázky

0,57 (1,87)

0,24 (0,24)

0,07 (0,20)

RAN barvy

0,52 (1,20)

0,36 (0,77)

0,30 (0,98)

Tabulka 2: Průměrná chybovost a směrodatné odchylky pro obě sledované varianty RAN v T1, T2
a T3

Frekvenční analýzy
Pro představu rozložení proměnných (naměřených rychlostí) v našem vzorku se
můžeme podívat na následující grafy. Jedná se o histogramy zachycující četnost
naměřených hodnot (rychlostí), které vidíme na vodorovné ose. Četnost (počet dětí s danou
hodnotou) pak udává svislá osa. Zajímá nás, zda rozložení našich dat odpovídá tzv.
normálnímu rozložení. Abychom ověřili normalitu výpočtem, můžeme využít některý
z testů normality, například Shapirův-Wilkův test či Kolmogorovův-Smirnovův test.
Volím druhý zmíněný, a to z toho důvodu, že je vhodnější pro větší výzkumné vzorky
obsahující 100 a více participantů. První zmíněný by bylo také možné použít, ale
doporučuje se spíše pro menší počty (do 50 položek ve vybraném vzorku). Testy normality
jsou nám užitečné nejen pro přesnější představu o povaze rozložení našeho výzkumného
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vzorku, ale na jejich základě se pak rozhodujeme i o následném použití statistických testů
(parametrických či neparametrických) při testech rozdílů.
Na výsledky Kolmogorovova-Smirnova testu normality, vyjádřené p-hodnotou, se
můžeme podívat v Tabulce 3. Jsou v ní zachyceny jak hodnoty pro úlohu rychlého
jmenování obrázků, tak hodnoty pro úlohu rychlého jmenování barev. V obou případech
jsou uvedeny pro všechny sledované časy (T1, T2, T3). V případě p > 0,05 můžeme mluvit
o normálním rozložení dat, v případě p < 0,05 už nikoliv. Z Tabulky 3 nám vyplývá, že o
normálním rozložení dat bychom mohli mluvit pouze v případě RAN obrázků v čase T2 a
T3. Ve všech ostatních případech nám normální rozložení nevychází. Nyní musíme
rozhodně upozornit, že oba dva zmíněné testy normality jsou velice citlivé, a pokud se ve
vzorku objevují extrémní hodnoty, určitě se promítnou do výsledných hodnot. Jak už jsme
zmínili výše při popisu údajů v Tabulce 1, takové extrémní hodnoty se v našem vzorku
opravdu objevují.
RAN obrázky

RAN barvy

T1

,060

,001

T2

,036

,004

T3

,200

,000

Tabulka 3: Test normality pro RAN obrázky i RAN barvy v T1, T2 a T3; Kolmogorovův-Smirnův
test

Od tabulky se ale přesuňme k samotným histogramům, kde můžeme zmíněné
extrémní hodnoty i dobře pozorovat. Uděláme si tak lepší představu o rozložení dat u obou
úloh na rychlé jmenování v každém jednotlivém čase a můžeme zvážit výsledky, které
nám poskytuje Kolmogorovův-Smirnův test. Už na první pohled můžeme říci, že i když
výsledné hodnoty normální rozložení ve většině případů rozhodně nepotvrzují, nejsou
hodnoty rozloženy naprosto náhodně. Spíše je tvar tohoto rozložení vždy podobný
rozložení normálnímu s tím, že jsou zde ale vidět extrémní hodnoty (vždy vpravo na
vodorovné ose, jedná se totiž o extrémní hodnoty, kdy jsou dané děti výrazně pomalejší) a
občas i nějaké znatelnější rozdíly uvnitř oblasti s vyššími četnostmi, které obraz rozložení
četností rozhodně narušují a určitě se projevují i ve výsledcích testu normality. Můžeme se
nyní na každý histogram zaměřit jednotlivě a popsat si rozložení četností procentuálně.
Můžeme rozlišit tři základní intervaly, do kterých budeme děti zařazovat. Vždy se bude
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odvozovat od aritmetického průměru rychlostí (M) a jejich směrodatné odchylky (s. o.).
První interval pro nás bude M ± 1(s. o.), druhý M ± 2(s. o.) a třetí M ± 3(s. o.). Pro
všechny následující histogramy platí, že vodorovná osa udává naměřené rychlosti v dané
úloze (RAN obrázky nebo RAN barvy) a svislá osa udává jejich četnost.

Graf 2: Rozložení četností naměřených hodnot v T1 u RAN obrázků

V čase T1 u úlohy RAN obrázků nám dle testu normality nevychází normální
rozložení dat. Při pohledu na histogram vidíme, že jsou zde extrémní hodnoty na obou
stranách, větší se nachází vpravo a jsou zde i určité výkyvy uprostřed oblastí s vyšší
četností některých hodnot. Aritmetický průměr je zde 51 vteřin a v prvním intervalu (40–
60) se nachází 71% dětí, ve druhém intervalu (29–73) 94% dětí a ve třetím intervalu (18–
84) 98% dětí. Jedno dítě přesahuje s hodnotou 86 i tento poslední interval.
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Graf 3: Rozložení četností naměřených hodnot v T2 u RAN obrázků

V čase T2 u RAN obrázků se nám dle testu normality ukazuje toto rozložení dat
jako normální. Pokud ho na první pohled srovnáme s předchozím histogramem, kde byl
výsledek jiný (normální rozložení se testem normality nepotvrdilo), můžeme říci, že zde
nejsou četnosti tak rozvrstvené. Každopádně tu také vidíme určité nesrovnalosti i extrémní
hodnoty. Pojďme se tedy podívat na procentuální rozložení četností na základě našich tří
intervalů. Aritmetický průměr rychlostí je zde 44. V prvním intervalu (34–54) se nachází
80% dětí, ve druhém (24–64) 97% dětí a ve třetím (14–74) 98% dětí. Poslední interval
přesahují dvě děti hodnotami 87 a 90.
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Graf 4: Rozložení četností naměřených hodnot v T3 u RAN obrázků

V čase T3 v úloze RAN obrázků nám z testu normality vyplynulo, že se jedná o
výběr dat s normálním rozložením. Hodnota byla poměrně vysoká a při pohledu na
histogram můžeme i říci proč. Nevidíme zde žádné úplně extrémní hodnoty. Všimneme si
určitě jednoho znatelnějšího výkyvu v oblasti s vyšší četností dat, ale nezdá se být tak
velká, jako byly některé v předchozích případech. Aritmetický průměr rychlostí je v tomto
případě 36. Pokud se podíváme na procentuální rozložení a naše intervaly, zjistíme, že
v prvním intervalu (29–43) nacházíme 79% dětí, v druhém intervalu (22–50) 96% dětí a do
třetího intervalu (15–57) spadá 100% dětí. Pravděpodobně i z tohoto důvodu, že u žádného
dítěte nebyla naměřena hodnota vyšší než M + 3(s. o.), nám vychází v testu normality
výsledek ukazující na normální rozložení dat. Pokud srovnáme procentuální rozložení dat
v námi stanovených intervalech, můžeme si všimnout, že jsou jinak data v podstatě ve
všech histogramech rozmístěna podobným způsobem. To, že v testu normality
neodpovídají normálnímu rozložení, můžeme přisuzovat určitě z velké části naměřeným
extrémním hodnotám a citlivosti použitého testu. V následujících odstavcích se budeme
zabývat stejnou otázkou rozložení četností u úlohy na rychlé jmenování barev.
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Graf 5: Rozložení četností naměřených hodnot v T1 u RAN barev

V časte T1 v úloze RAN barev z testu normality vyplývá, že se nejedná o normální
rozložení dat. Ke stejným výsledkům se dospělo ve všech časech této úlohy a hodnoty byly
znatelně nižší než u úlohy předchozí (RAN obrázků). Pojďme se tedy podívat, jak vypadá
procentuální rozložení dle našich intervalů, a porovnat výsledky mezi sebou v rámci jedné
úlohy i v rámci obou úloh. Na první pohled si v tomto histogramu (Graf 5) můžeme
všimnout opět extrémní hodnoty. V případě T1 u RAN barev je aritmetický průměr
rychlostí 58. V prvním intervalu (41–75) se nachází 73% dětí, ve druhém intervalu (24–92)
96% dětí a ve třetím intervalu (7–109) 98% dětí. Dvě děti jsou za hranicí třetího intervalu
s hodnotami 111 a 136.
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Graf 6: Rozložení četnosti naměřených hodnot v T2 u RAN barev

V čase T2 v úloze na rychlé jmenování barev se tedy opět nejedná dle testu
normality o normální rozložení. V Grafu 6 můžeme vidět, že extrémních hodnot je zde
větší množství a že je celkový obraz více rozprostřen v prostoru. Aritmetický průměr
rychlostí je 49. V prvním intervalu (33–65) se nalézá 81% dětí, ve druhém intervalu (17–
81) 95% dětí a ve třetím intervalu (1–97) 97% dětí. Tři děti vybočují s hodnotami 104, 110
a 124.
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Graf 7: Rozložení četnosti naměřených hodnot v T3 u RAN barev

Pro čas T3 u RAN barev test normality opět ukázal, že se nejedná o normální
rozložení. Na první pohled si určitě všimneme naprosto extrémní hodnoty v pravé části
grafu a také poměrně malého intervalu, ve kterém se většina ostatních hodnot rozprostírá.
Aritmetický průměr rychlostí je v tomto případě 45. V prvním intervalu (29–61) se nachází
88% dětí, v druhém intervalu (13–77) 98% dětí a ve třetím intervalu (0–93) 99% dětí.
Jedno dítě překračuje tento interval s hodnotou 170. Stejně jako v úlohách na rychlé
jmenování obrázků vidíme zde podobné procentuální výsledky. V testu normality ale byly
p-hodnoty znatelně nižší než v druhé úloze (RAN obrázky), což bychom opět mohli
připisovat citlivosti testu a extrémním hodnotám, které zde byly výraznější než u RAN
obrázků.
Nyní máme popsané všechny histogramy, a tak se můžeme pokusit srovnat i dvě
různé úlohy, které sledujeme (RAN obrázky, RAN barvy). U obou jsme již tedy zmínili, že
procentuální rozložení si je velice podobné. Znatelným rozdílem, který je už patrný
z Tabulky 1, jsou velikosti směrodatných odchylek. Ty v případě RAN barev nabývají
větších hodnot a tím vznikají i větší intervaly v rozprostření četností, čehož jsme si mohli
všimnout při vyjadřování procent v konkrétních intervalech. Ve všech případech jsme
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zmiňovali roli extrémních hodnot, které se v našem vzorku vyskytují a které měly
rozhodně i vliv na výsledky všech prováděných testů. My jsme si přesně určili počet dětí,
které těchto extrémních hodnot dosahovaly a nyní se na ně můžeme podívat a zjistit, jestli
se jedná o ty samé děti v obou sledovaných úlohách.
U RAN obrázků jsme přesažení hranice M + 3(s. o.) zaznamenali v T1 u jednoho
dítěte a v T2 u dvou dětí. V každém z případů dosahuje takové extrémní hodnoty jiné dítě.
Jedná se tak sice o tři různé děti, ale dvě z nich se pohybují ve všech sledovaných časech
této úlohy na hranici extrémních hodnot a jejich výsledky jsou obecně horší. Jen u jednoho
dítěte dochází pak v čase T3 ke zlepšení a už se k horším neřadí. Ten samý efekt u tohoto
dítěte nastává, i když se podíváme na jeho výsledky v úloze RAN barev. Nejprve dosahuje
horších výkonů, ale tentokrát už v čase T2 a následně i v čase T3 svými výsledky
nevybočuje. Zato zbylé dvě děti, které dosahovaly extrémních hodnot u RAN obrázků,
nacházíme i ve výčtu dětí, které dosahují extrémních hodnot přesahujících hodnotu M +
3(s. o.) u RAN barev.
V úloze na rychlé jmenování barev se objevují extrémní hodnoty v T1 u dvou dětí,
v T2 u tří dětí a v T3 u jednoho dítěte. Celkem se jedná o čtyři děti, dvě se zde tedy
objevují ve dvou časech. Jsou to právě ty dvě děti, které jsme zmínili výše a jejichž
hodnoty se řadily mezi extrémní i u RAN obrázků. U těchto dětí by bylo tedy možné
uvažovat o nějaké případné poruše gramotnostních dovedností. Teď se ještě podívejme na
výsledky dvou zbylých dětí s extrémními hodnotami v této úloze (RAN barvy). První
z nich, u kterého jsme mohly sledovat extrémní hodnotu u RAN barev v T1, už nemá
problémy v T2, ani v T3. Každopádně v úloze u RAN obrázků se řadí mezi pomalejší.
Vzhledem k tomu, že výsledky u tohoto dítěte nejsou úplně konzistentní a není ve všech
sledovaných časech opravdu pomalé, můžeme zde možná uvažovat o jiných příčinách
těchto výsledků. Možná se jedná o úzkostlivé dítě nebo je všeobecně pomalejší, bez toho
aniž by trpělo nějakou poruchou gramotnostních dovedností. Na vině může být
samozřejmě mnoho faktorů. Poslední dítě si vede opravdu pomalu ve všech sledovaných
časech úlohy RAN barev (v T3 pak dochází k mírnému zlepšení), ale v úloze na RAN
obrázky nemá s rychlostí problémy. V tomto případě by bylo možné uvažovat spíše o
nějaké poruše barvocitu než o poruše gramotnostních dovedností.
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9 Testy rozdílů
Pro porovnání rozdílů mezi sledovanými časy (T1 – T2, T2 – T3, T1 – T3)
využíváme Wilcoxonův test, který je neparametrickou alternativou k paramatrickému
párovému t-testu. Jedná se o neparametrický statistický test pro případy, v nichž výběr dat
nemusí odpovídat normálnímu rozložení. Normálním rozložením jsme se zabývali
v předchozí kapitole. Pravděpodobně hlavně kvůli extrémním hodnotám nám výsledné
hodnoty Kolmogorova-Smirnova testu normality ukazují, že se v našem případě o
normální rozložení dat nejedná. Proto je pro nás rozhodně lepší vycházet z těchto výpočtů
a využít Wilcoxonův test. Je vhodný pro párová data, kdy srovnáváme dva soubory
různých výkonů v dvou různých časech od téhož vybraného vzorku, což je opět náš případ.
Výsledek testu nám ukazuje hodnotu veličiny Z, která představuje rozdíly mezi párovými
hodnotami, a p-hodnotu, která slouží k posouzení statistické významnosti. Abychom mohli
mluvit o vývojové stabilitě dovednosti rychlého jmenování, musela by nám p-hodnota
vycházet větší než 0,05, což by znamenalo, že rozdíly mezi sledovanými časy nejsou
statisticky významné, tedy že dovednost zůstává ve sledovaném období relativně neměnná.
Hodnoty menší než 0,05 by nám naznačovaly, že rozdíl mezi sledovanými časy je
statisticky významný a že o stabilitě v takovém případě nemůžeme mluvit. Nyní se
můžeme podívat na tabulky zachycující výsledné hodnoty Wilcoxonova testu.
Tabulka 4 ukazuje výsledky platné pro úlohu na rychlé jmenování obrázků ve
všech srovnávaných časech (T1 – T2, T2 – T3, T1 – T3). Nulovou hypotézu můžeme
zamítnout. Ve všech případech vyšla p-hodnota (viz pole Statistická významnost v Tabulce
4) menší než 0,05. Dokonce můžeme vidět, že všechny hodnoty jsou ještě menší než
0,0001. To znamená, že zde docházelo k nějakým změnám a že výsledky, tedy rozdíly
mezi sledovanými hodnotami, můžeme považovat za statisticky významné. V takovém
případě se nám vývojová stabilita dovednosti rychlého jmenování nepotvrzuje.

Z
Statistická významnost

T1 – T2

T2 – T3

T1 – T3

-7,478

-9,326

-8,746

,000

,000

,000

Tabulka 4: Testy rozdílů v úloze RAN obrázků pro všechna sledovaná období, Wilcoxonův test
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V Tabulce 5 se díváme na výsledky Wilcoxonova testu u úlohy na rychlé
jmenování barev ve všech srovnávaných časech (T1 – T2, T2 – T3, T1 – T3). Nulovou
hypotézu můžeme opět všude zamítnout. P-hodnota (viz pole Statistická významnost
v Tabulce 5) je vždy menší než 0,05. V případě T1 – T2 a T1 – T3 je ještě menší než
0,0001, v případě T2 – T3 můžeme vidět hodnotu 0,002, která je tak jedinou vyšší
hodnotou, kterou v těchto testech u obou sledovaných úloh (RAN obrázků, RAN barev)
zaznamenáváme. Přesto ani v jednom z případů nemůžeme mluvit o potvrzení vývojové
stability dovednosti rychlého jmenování. P-hodnoty menší než 0,05 nám říkají, že mezi
sledovanými rozhodně dochází k nějakým změnám a že rozdíly jsou tak statisticky
významné.

Z
Statistická významnost

T1 – T2

T2 – T3

T1 – T3

-6,450

-3,075

-8,138

,000

,002

,000

Tabulka 5: Testy rozdílů v úloze RAN barev pro všechna sledovaná období, Wilcoxonův test

Ani v jedné z úloh na rychlé jmenování se nám vývojová stabilita dovednosti
rychlého jmenování nepotvrdila. Abychom však nedělali závěry jen na základě výsledků
jednoho provedeného testu, podíváme se v další kapitole na posouzení míry efektivity dle
Cohenova d. V našich testech rozdílů jsme totiž vždy došli k velikosti p-hodnoty, ze které
můžeme vysoudit, zda je výsledek statisticky významný či nikoliv, ale už nám přesněji
neříká nic o míře tohoto výsledku, o míře změn, které se v daném období dějí.
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10 Posouzení míry efektivity
Míru efektivity posuzujeme dle Cohenova d, které se obvykle pohybuje v rozmezí
od 0 do 1. Připomeňme si ještě intervaly pro přesnější vyjádření míry efektivity, kdy o
malém efektu mluvíme v intervalu 0,2–0,5, o středním v intervalu 0,5–0,8 a o velkém
v intervalu 0,8 a vyšší. Můžeme díky němu nejen vidět, že se mezi sledovanými časy něco
děje, že dochází k nějakým znatelným změnám, ale hlavně jakou měrou se to děje.
V našem případě by nám vysoká míra efektivity mohla indikovat rychlost růstu výkonů.
Abychom mohli mluvit o stabilitě v tom slova smyslu, který jsme si vytyčili (tedy jako o
relativně neměnném výkonu ve sledované dovednosti), byly by pro nás žádoucí hodnoty
v intervalu 0,2–0,5, tedy v intervalu malého efektu, protože větší hodnoty by znamenaly,
že dochází k nějakému znatelnějšímu vývoji, k zásadnějším změnám.
T1 – T2

T2 – T3

T1 – T3

RAN obrázky

0,65

0,93

1,65

RAN barvy

0,53

0,25

0,79

Tabulka 6: Velikost efektu rychlostí u obou sledovaných variant RAN v časech T1 a T2, T2 a T3,
T1 a T3 (Cohenovo d)

Velikost efektu ve sledovaných obdobích (T1 – T2, T2 – T3, T1 – T3) v obou
úlohách (RAN obrázků, RAN barev) zachycuje Tabulka 6. Hned na první pohled je patrná
výraznost výsledku mezi T1 a T3 v úloze na rychlé jmenování obrázků. Hodnota zde
přesahuje dokonce hodnotu 1 (přesně 1,65), což znamená, že vývoj dovednosti je mezi
těmito dvěma časy opravdu velice výrazný. Velký efekt zaznamenáváme v téže úloze i
mezi časy T2 a T3. Mezi časy T1 a T2 je efekt střední (k malému efektu se ale ani neblíží).
O vývojové stabilitě v tomto případě tedy nemůžeme mluvit. Tím se nám v této úloze
(RAN obrázků) potvrzuje, k čemu jsme došli i v předchozí kapitole. Celkově vidíme, že
hodnoty jsou v úloze na rychlé jmenování obrázků vyšší než v úloze druhé (RAN barev), a
to ve všech sledovaných časech. Jak jsme již zmínili, velikost hodnoty by pro nás mohla
indikovat rychlost růstu výkonu, tedy v úloze RAN obrázků by tak docházelo
k výraznějšímu zrychlování dětí než v úloze druhé. Dalším rozdílem je, že postupem času
zde hodnoty jen narůstají. U rychlého jmenování obrázků tak došlo k poměrně
významnému nárůstu dovednosti mezi předškolním věkem a první třídou a mezi první
třídou a druhou třídou byl tento nárůst ještě znatelnější. Za takovým zlepšením v této
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dovednosti může stát například faktor období, kdy byly děti sledovány. Během období
mezi T1 a T2 nastoupily předškolní děti na základní školu, kde se začalo s výukou, což je
pro ně určitě velký krok v procesu rozvoje počáteční gramotnosti. V každém případě ale
sledování v čase T2 probíhalo na začátku první třídy, konkrétně na přelomu října a
listopadu. To znamená, že děti se sice už začaly seznamovat se čtením a psaním, ale
pokrok v těchto dovednostech určitě nemusel být tak znatelný, protože byly teprve na
začátku. V průběhu procesu osvojování si počáteční gramotnosti na základní škole dochází
u dětí pochopitelně ke značnému rozvoji kognitivních schopností, což se mohlo promítnout
právě větším pokrokem (vyšší rychlostí) mezi T2 a T3, kdy v T3 už za sebou měly děti
celou první třídu. Co se týče čtenářských dovedností, už s velkou pravděpodobností znaly
všechna písmena a mohly se tak soustředit více na rychlost a plynulost čtení. To mohlo mít
určitě také pozitivní vliv na dovednost rychlého jmenování, která s čtenářskými
dovednostmi koreluje.
V úloze na rychlé jmenování barev mezi časy T1 a T3 vidíme, že je hodnota téměř
na hranici velkého efektu. V tomto případě (T1 – T3) je hodnota Cohenova d nejvyšší
stejně jako u předchozí úlohy, což je pochopitelné, protože je v tomto sledovaném období
největší časový posun. Hodnota v časech mezi T1 a T2 nabývá velikosti 0,53. Hodnota je
mírně nad spodní hranicí středního efektu, takže není daleko od malého efektu, ale ani
v tomto případě bych o stabilitě nemluvila. Poslední hodnotu, tedy míru efektivity
v případě T2 – T3, jsem zvýraznila. Hodnota 0,25 je velmi nízká, téměř na spodní hranici
malého efektu. Od T2 do T3 zůstala tedy dovednost dle Cohenova d relativně neměnná.
Tento výsledek nám však nekoresponduje s výsledkem v předchozí kapitole, ke kterému
jsme dospěli s použitím Wilcoxonova testu. Sice i v něm naznačovala hodnota, že zde
dochází pravděpodobně k menším změnám, ale rozhodně byly tyto změny dle
provedeného testu statisticky významné. Na tento výsledek se ještě detailněji zaměříme
v následující kapitole, kde se budeme moci podívat na grafy a udělat si obrázek o tom, jak
se dovednost v období T2 – T3 u RAN barev chová. Prozatím bych tedy zůstala opatrná se
závěrem, že je v tomto případě dovednost rychlého jmenování stabilní. U úlohy RAN
barev můžeme na základě hodnot v Tabulce 6 sledovat, že výraznější byl nárůst dovednosti
mezi předškolním věkem a první třídou. Mezi první třídou a druhou třídou už však ke
znatelnějšímu vývoji dle výsledků nedocházelo a změny byly pravděpodobně minimální.
Vzhledem k tomu, že obě úlohy testují tu samou dovednost, je tento výsledek poněkud
překvapivý. Logicky bychom totiž očekávali alespoň přibližně stejné výsledky. Na základě
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tabulek si však nemůžeme dost dobře udělat obrázek o tom, jaký má dovednost rychlého
jmenování vývojový obraz. Také nám zůstává nezodpovězena otázka vývojové stability
této dovednosti v úloze na rychlé jmenování barev mezi T2 a T3. Přesuňme se teď tedy
pomocí grafů v následující kapitole na úroveň jednotlivců. Vývojový obraz rychlého
jmenování nám pak bude srozumitelnější a snad nám pomůže i dojít k jasnější odpovědi na
námi stanovené výzkumné otázky.
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11 Vývoj výkonů v úlohách na rychlé jmenování na úrovni jednotlivců
Dosud jsme se věnovali především celému výzkumnému vzorku jako určité
jednotce. Nyní se můžeme podívat i na vývoj dovednosti rychlého jmenování z trochu
odlišného úhlu, a to z perspektivy jednotlivců. Zobrazení vývoje výkonů jednotlivců
v grafech nám pomůže udělat si i lepší obrázek o údajích, které jsme zachycovali
v tabulkách, a mohlo by nám pomoci i s jejich další interpretací. Také díky nim budeme
mít vizualizované rozdíly, které mezi participanty v našem výzkumném vzorku vznikaly.
V následujících grafech představuje každý sloupec jedno dítě. Zahrnutá data pocházejí od
všech 118 participantů, a tak můžeme dobře vidět i několik naměřených extrémních
hodnot. Svislá osa ukazuje velikost rozdílu, k němuž došlo od předchozího sledovaného
období, vyjádřenou ve vteřinách. Sledované období je vždy uvedeno v titulku pod grafem.
Děti jsou řazeny na vodorovné ose dle svých výkonů sestupně a dobře si z nich tedy
můžeme udělat představu o povaze vývoje RAN a o rozložení výkonů v rámci celé
sledované skupiny. Pro ještě lepší představu jsem vytvořila tabulky (viz Tabulka 7 a
Tabulka 8) pro obě varianty úloh na rychlé jmenování, kde je zachycen přesný počet dětí,
které se zlepšily (viz sloupec Zlepšení), které se zhoršily (viz sloupec Zhoršení) a u kterých
zůstal ve sledovaném období jejich výkon relativně neměnný (viz sloupec Neměnnost). O
relativně neměnných výkonech zde mluvíme v případě, kdy rozdíl mezi sledovanými časy
nepřesahuje hodnotu ±5, tolerujeme tedy odchylku pěti vteřin. Tuto toleranci stanovujeme
pouze orientačně na základě vlastního uvážení, jedná se o přibližný odhad, díky kterému si
ale můžeme rozčlenit děti do tří kategorií a lépe se orientovat v grafech. Nosné pro nás
zůstávají samozřejmě hodnoty vycházející ze statistických testů, které jsme již prováděli, a
níže uvedené grafy jsou také platné i bez vytvořených tabulek.

Zlepšení

Neměnnost

Zhoršení

T1 – T2

64

49

5

T2 – T3

81

35

2

T1 – T3

110

7

1

Tabulka 7: Počty dětí z hlediska povahy jejich výkonů ve vývoji u RAN obrázků v obdobích mezi
T1, T2 a T3

Při pohledu na Tabulku 7 a grafy, které se k ní vztahují (Graf 8, Graf 9, Graf 10),
představující vývoj výkonů sledované dovednosti z hlediska jejich povahy (zlepšující se,
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neměnné, zhoršující se) u jednotlivých dětí si můžeme všimnout jeho jasné tendence, kdy
se postupem času vždy zvyšuje počet dětí, u kterých dochází k určitému zlepšení. Ke
zhoršení dochází v naprostém minimu případů a hodnoty, kterých toto zhoršení nabývá,
obvykle nepřesahují hranici deseti vteřin. Takové výsledky se nám jeví jako logické a u
typicky se vyvíjejících dětí bychom je i pravděpodobně předpokládali. Jejich kognitivní
schopnosti se postupem času stále zlepšují, děti nastupují do školy, začínají se učit číst a
psát, vše nasvědčuje větší pravděpodobnosti vývoji k lepšímu (k rychlejším výkonům), a
tak by se v bezproblémovém průběhu vývoje nějaké znatelné zhoršování nemělo
objevovat. Při předchozí analýze jsme s pomocí Cohenova d došli k závěru, že v případě
této úlohy nemůžeme o vývojové stabilitě mluvit. Výsledky nám ukázaly, že zde dochází
k poměrně významným změnám, k významnému nárůstu této dovednosti. Pokud se
zaměříme hlavně na poslední graf (viz Graf 10), jenž nám ukazuje rozdíly výkonů na
začátku a na konci námi sledovaného celkového období, tedy mezi T1 a T3, můžeme
opravdu jasně vidět, že u velké většiny dětí došlo v průběhu tohoto období ke zrychlení i o
více jak deset vteřin. Tendence zrychlování a úbytku zhoršení je viditelná však i mezi
kratšími obdobími, T1 – T2 (viz Graf 8) a T2 – T3 (viz Graf 9).
Abychom se ještě vyloženě vyjádřili k samotné vývojové stabilitě s odkazem na
tyto grafy, pojďme si je ještě postupně projít a zamyslet se nad tím, co nám ukazují. Pokud
by se náš předpoklad o vývojové stabilitě RAN měl potvrdit, viděli bychom v Tabulce 7
největší počet dětí vždy ve druhém sloupci, který odkazuje na relativně neměnné výkony
(neměnné výkony s tolerancí ±5 vteřin). Tak to ovšem není. Každopádně počet dětí
v tomto sloupci je mezi T1 a T2 nejvyšší a postupně jen klesá. Můžeme se zamyslet nad
příčinou tohoto jevu. Děti v čase T1 jsou předškoláci, v čase T2 už sice chodí do školy, ale
sledování probíhá v prvním pololetí prvního ročníku základní školy, což znamená, že se
jejich kognitivní schopnosti v průběhu tohoto období rozhodně nějak vyvinuly (proto u
největšího počtu dětí dochází ke zrychlení), ale tento vývoj možná u některých dětí není
ještě tak signifikantní, aby přesáhl námi stanovenou hranici ±5 vteřin. To, že do této
skupiny relativně neměnných výkonů spadají, nemusí být ihned potvrzením relativní
neměnnosti dovednosti rychlého jmenování, ale třeba právě tím, že jsou děti v tomto
vývoji teprve na začátku. Mezi T2 a T3 vidíme další posun stejného charakteru, dětí
v oblasti relativní neměnnosti zase ubývá a nejznatelněji tento trend pochopitelně vidíme
v porovnání T1 a T3, mezi nimiž je nejdelší časový úsek a o kterém jsme již mluvili výše.
Námi vytvořené grafy i tabulka vztahující se k úloze na rychlé jmenování obrázků nám
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hezky koresponduje s výsledky již provedených statistických testů. Můžeme vidět, že
dochází k nárůstu dovednosti (nárůst v levé oblasti grafu, úbytek v pravé oblasti grafu) a že
tento nárůst se postupem času zvyšuje. Nenacházíme zde žádné nesrovnalosti a vývojový
obraz se zdá být jasný a srozumitelný, a tak se můžeme přesunout k úloze na rychlé
jmenování barev, kde je třeba více se zamyslet nad výsledky, ke kterým docházíme.

Graf 8: Vývoj výkonů v RAN obrázků mezi časy T1 a T2 na úrovni jednotlivců

Graf 9: Vývoj výkonů v RAN obrázků mezi časy T2 a T3 na úrovni jednotlivců
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Graf 10: Vývoj výkonů v RAN obrázků mezi časy T1 a T3 na úrovni jednotlivců

Zlepšení

Neměnnost

Zhoršení

T1 – T2

75

30

13

T2 – T3

43

54

21

T1 – T3

84

28

6

Tabulka 8: Počty dětí z hlediska povahy jejich výkonů ve vývoji u RAN barev v obdobích mezi
T1, T2 a T3

Tabulka 8 nám zachycuje počty dětí z hlediska povahy jejich výkonů (zlepšující se,
neměnné, zhoršující se) ve vývoji v úloze na rychlé jmenování barev ve všech sledovaných
obdobích. Dle Cohenova d při posuzování míry efektivity výše jsme dospěli k hodnotě,
která naznačovala relativní neměnnosti dovednosti rychlého jmenování mezi časy T2 a T3.
Takový výsledek však neodpovídal tomu, ke kterému jsme došli v testech rozdílů pomocí
Wilcoxonova testu. Vývojový nárůst mezi T1 a T2 i T1 a T3 byl pak příliš znatelný, aby
mohl být považován za stabilní. V těchto výsledcích se již provedené testy shodovaly. Na
rozdíl od předchozí úlohy tu hned na první pohled v grafech (Graf 11, Graf 12, Graf 13)
nevidíme trend postupného zlepšování (zrychlování). U většiny dětí dochází ke zlepšení
v obdobích T1 – T2 (viz Graf 11) a T1 – T3 (viz Graf 13), avšak v období mezi T2 a T3
(viz Graf 12) zůstávala dovednost u téměř poloviny dětí relativně neměnná. Jak už jsme
v této práci uvažovali, je možné, že k těmto výsledkům dospíváme z toho důvodu, že
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předškolní děti ještě nemusejí znát tak dobře barvy, a proto zaznamenáváme spíše zlepšení
mezi T1 a T2, kdy děti přicházejí do školy a barvy se určitě učí. Každopádně může být tato
myšlenka mylná a bude lepší, když se v tomto případě podíváme ještě na každý graf zvlášť
a pokusíme se popsat, co se ve vývoji v každém sledovaném období odehrává.

Graf 11: Vývoj výkonů v RAN barev mezi časy T1 a T2 na úrovni jednotlivců

Graf 11 představuje vývoj výkonů jednotlivců v úloze na rychlé jmenování barev
v období T1 – T2. Ke zlepšení došlo u 75 dětí, 30 jich zůstalo v intervalu neměnnosti a
celkem u 13 dětí došlo ke zhoršení. V porovnání s úlohou na rychlé jmenování obrázků je
počet zhoršujících se dětí znatelně vyšší. Zlepšení se také nezdá být tak výrazné jako u
druhé úlohy (RAN obrázků). Každopádně tady nebyly rozdíly v úlohách na rychlé
jmenování ještě tak zásadní.
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Graf 12: Vývoj výkonů v RAN barev mezi T2 a T3 na úrovni jednotlivců

Graf 12 zachycující vývoj výkonů jednotlivců v úloze na rychlé jmenování barev
v období T2 – T3 je nyní ten, který nás zajímá nejvíce. Test rozdílů provedený
Wilcoxonovým testem dospěl k závěru, že rozdíly v tomto období jsou statisticky
významné, ale dle Cohenova d je v tomto období dovednost rychlého jmenování relativně
neměnná. Když se na graf podíváme, vidíme, že oblast neměnnosti zabírá opravdu téměř
polovinu grafu. Spadá se celkem 54 dětí. V každém případě je ale zarážející oblast v pravé
části grafu, která zachycuje jedince, kteří se zhoršili. Takových je v tomto období 21, což
je opravdu velice vysoké číslo. V žádném dalším sledovaném období se nezhoršilo dětí
více. Pokud se logicky zamyslíme nad vývojovou stabilitou dovednosti, kterou zde
sledujeme, očekávali bychom, že se projeví ve většině případů jako neměnná, popřípadě
bude mírně narůstat vzhledem k vývoji kognitivních schopností, k němuž určitě u těchto
dětí dochází. Určitě bychom neočekávali takové zhoršení, minimálně ne u tak velkého
počtu dětí. Také vidíme, že se nejedná o zhoršení pouze minimální, ale hodnoty se
pohybují i kolem 20 vteřin. Tyto hodnoty měly zajisté vliv na prováděné statistické testy.
Z toho důvodu myslím i vychází Cohenovo d tak nízké a v tomto případě bych se spíše
tedy přikláněla k výsledku Wilcoxonova testu, který dochází k závěru, že i v tomto případě
jsou změny ve sledovaném období statisticky významné, a tak není možné považovat
dovednost rychlého jmenování za stabilní ani mezi T2 a T3 v úloze na RAN barev.
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Graf 13: Vývoj výkonů v RAN barev mezi T1 a T3 na úrovni jednotlivců

Graf 13 nám zachycuje vývoj jednotlivců mezi T1 a T3 v úloze na rychlé
jmenování barev. Tento graf se asi nejvíce blíží svou povahou grafům u úlohy na rychlé
jmenování obrázků, ale je zde jasně vidět, že nárůst dovednosti rozhodně není tak znatelný.
Zlepšuje se 84 dětí, 28 jich zůstává v oblasti neměnnosti a celkem 6 dětí se zhoršuje (u
RAN barev se v tomto období zhoršilo jen 1 dítě a v oblasti neměnnosti zůstalo dětí 7).
Také zde můžeme pozorovat větší výkyvy, co se týče extrémních hodnot.
Shrňme si tedy, co jsme zjistili o obou variantách úlohy na rychlé jmenování (RAN
obrázků a RAN barev). Ačkoliv je při nich sledována stejná dovednost, narazili jsme při
našich analýzách hned na několik rozdílů. Tendence vývoje výkonů v úlohách na rychlé
jmenování obrázků je taková, že postupem času docházelo k nárůstu dovednosti rychlého
jmenování, k jejímu zlepšení, zrychlení. Postupně se snižoval počet dětí s relativně
neměnnými výkony a počet dětí, které se zhoršovaly, byl naprosto minimální (nejvyšší
počet zhoršení byl sledován mezi časy T1 a T2, o více jak 5 vteřin se zde zhoršilo 5 dětí).
Dle hodnot Cohenova d i na základě výsledků Wilcoxonova testu jsme v žádném ze
sledovaných období nemohli mluvit o relativně neměnných výkonech, stabilita se nám zde
nepotvrdila. Výkony znatelně narůstaly, jejich nárůst bychom popsali podle grafů spíše
jako plynulý bez velkých výkyvů. Ani v případě úlohy na rychlé jmenování barev jsme
nemohli mluvit o vývojové stabilitě dovednosti rychlého jmenování. Sporný byl ale
výsledek v případě T2 – T3, kdy se dle Cohenova d jednalo o relativně neměnné výkony.
Na základě grafů a naší úvahy se však i zde spíše přikláníme k zamítnutí stability. Oproti
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RAN obrázků jsou v úloze RAN barev velmi zajímavé i vyšší počty dětí, u kterých došlo
ke zhoršení. V případě T2 – T3 došlo ke zpomalení celkem 21 dětí. Podle těchto výsledků
je myslím na místě úvaha o povaze podnětových slov. Z výsledků úlohy RAN obrázků
docházíme k závěru, že zde dochází k poměrně velkému nárůstu dovednosti rychlého
jmenování. Korespondují spolu výsledky všech provedených testů a na základě grafů se
nám také hezky vykresluje jeho vývojový obraz. Nezaznamenali jsme žádné velké
nesrovnalosti. V případě úlohy RAN barev nejsou rozhodně výsledky tak konzistentní a
grafy ukazují poměrně zvláštní vývojový obraz rychlého jmenování v těchto úlohách.
Přesuňme se k diskusi a rozeberme si více závěry, ke kterým docházíme, a jejich možné
příčiny.
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12 Diskuse
Na základě našich analýz docházíme k závěru, že stabilita, ve smyslu relativně
neměnného výkonu v čase, se u dovednosti rychlého jmenování nepotvrzuje, jelikož se
rozdíly mezi jednotlivými sledovanými časy ukázaly jako statisticky významné. Bohužel
nenacházíme vhodnou studii ke srovnání výsledků, protože jsme si pokládali velice úzkou
výzkumnou otázku, na kterou minimálně v českém prostředí nikdo zatím nehledal
odpověď. Ani v kontextu jiných ortografií jsem však odpověď na otázku vývojové stability
dovednosti rychlého jmenování nenalezla. Můžeme tak diskutovat námi vznesené
předpoklady s výsledky, k nimž jsme dospěli, a zaměřit se především na kritické momenty,
které v naší práci nastaly. Práce zachycuje průběh vývoje dovednosti rychlého jmenování
v rozmezí tří let ve dvou úlohách s různými podněty – úlohy na rychlé jmenování obrázků
a úlohy na rychlé jmenování barev. Přestože je v obou úlohách sledována ta samá
dovednost, nacházíme zde rozdíly. U úlohy na RAN obrázků je vývoj této dovednosti
jasný. V průběhu času dochází ke znatelnému nárůstu dovednosti, děti se tedy zrychlují a
jedinců, u kterých by v průběhu času docházelo ke zhoršování, je minimum. Dle rozložení
vytvořených grafů se nárůst jeví spíše jako plynulý, bez větších výkyvů. O stabilitě ve
smyslu relativně neměnného výkonu zde nemůžeme vzhledem ke statistické významnosti
rozdílů mezi sledovanými časy mluvit. Každopádně tento vývoj potvrzuje jeden z našich
předpokladů, o kterém jsme uvažovali na základě výzkumu Wimmera a Landerla (2008),
tedy že u dětí nedochází k výrazným výkyvům, ale pomalejší děti zůstávají i v průběhu
delší doby pomalejšími a naopak rychlejší děti rychlejšími. Také jsme nepředpokládali, že
by se u některých dětí objevil deficit v této dovednosti až po nějaké době (stejně jako u
čtenářských dovedností), což se nám také potvrdilo.
Ne zcela jasné jsou nám ale výsledky v úloze na rychlé jmenování barev. Trend
postupného nárůstu dovednosti a úbytku zhoršujících se výkonů zde nezaznamenáváme.
V období od prvního sledování (T1) do posledního (T3) můžeme mluvit o tom, že zde
určitě vidíme zlepšení u většiny dětí, zhoršujících se dětí také není tolik. Nicméně v období
mezi T1 a T2 dochází u většiny dětí ke zlepšení, což jsme přisuzovali pozitivnímu vlivu
začátku školní docházky, ale pak v období mezi T2 a T3 vidíme útlum. U téměř poloviny
dětí v tomto období nedošlo ke znatelnějším změnám, což by pak i dle hodnoty Cohenova
d pro tento případ mohlo být interpretováno jako potvrzení stability. Pokud se ale díváme
na vývojový obraz zachycující změny u všech participantů (viz Graf 13), vidíme, že u
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velkého počtu dětí dochází ke zhoršení (v žádném jiném období se tak velké množství dětí
nezhoršilo). Takové nekonzistentní výsledky nás vedou k otázce, proč k nim dochází.
Vysvětlení bychom možná mohli hledat v samotné povaze podnětů, tedy v barvách. Barvy
používané v našich úlohách na rychlé jmenování zachycuje Obrázek 2. Karty, na kterých
byly podnětové položky dětem předkládány, jsou laminované, což mohlo u barev
vzhledem k možnému odrazu světla od karty působit rozhodně větší problémy než u
obrázků. V lidské populaci jsou pak poměrně běžné poruchy barvocitu a děti s takovou
poruchou se mohly vyskytovat i v našem vzorku. Již v kapitole deskriptivní analýzy jsme
se zabývali jednotlivými dětmi, které dosahovaly extrémních hodnot, a narazili jsme právě
na jedince, který dosahoval extrémních hodnot v úlohách na RAN barev, ale v úlohách na
RAN obrázků si vedl dobře a nespadal mezi pomalejší jedince. Je možné, že pokud
bychom se nezaměřovali pouze na extrémní hodnoty, ale podívali bychom se na všechny
děti, které měly výsledky u rychlého jmenování barev znatelně horší než zbytek vzorku,
našli bychom takových dětí více. Při rychlém jmenování barev byl také obecně pozorován
znatelně větší počet dětí, které měly s úlohou problémy, co se rychlosti týče, a extrémní
hodnoty byly vyšší než při rychlém jmenování obrázků. Také je určitě možné, že naše
úvaha o tom, jak děti v předškolním věku nemusejí ještě dobře znát všechny barvy a
následně si je osvojí během první třídy, což by vysvětlovalo větší nárůst dovednosti mezi
předškolním věkem a první třídou, je mylná. Vzhledem k počtu dětí, které se zhoršily mezi
první třídou a druhou třídou, je dost možné, že ani v tomto věku si barvami nemusí být
jisté a mohou se jim plést. V našem případě, pokud se podíváme na Obrázek 2, můžeme
uvažovat o zaměňování hnědé nebo červené za oranžovou, anebo zaměňování modré za
zelenou.

Obrázek 2: Barvy použité v úlohách na rychlé jmenování; zleva: hnědá, modrá, černá, červená,
zelená
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Úloha RAN barev je i přesto relevantní úlohou pro sledování dovednosti rychlého
jmenování. Ukázali jsme si, že děti, které dosahovaly extrémních hodnot v úlohách na
rychlé jmenování obrázků, dosahovaly extrémních hodnot i v úlohách na rychlé jmenování
barev. Tito jedinci mohou být teoreticky dyslektiky. Sice jsme v popisu našeho
výzkumného vzorku uváděli, že žádné takové dítě v něm není, ale je možné, že jen nebylo
diagnostikováno. I v případě, že by se o dyslektiky nejednalo, je pravděpodobné, že takové
děti budou minimálně pomalými čtenáři. Uzavřeme tedy diskusi o úlohách na rychlé
jmenování využívajících jako podněty barvy s tím, že je u nich třeba počítat s více
možnými omezeními a úskalími, které můžeme vidět i v našem výzkumu.
Můžeme dále uvažovat o změnách, které by mohly být pro naši studii přínosné a
které by stály za zvážení v případě navázání na tuto práci. V první řadě se zaměřme na
výzkumný vzorek. Tato práce je deskriptivního charakteru a snaží se věrně popsat reálnou
podobu a vývoj dovednosti rychlého jmenování u celého vzorku. Z toho vyplývá, že ze
vzorku nevyřazujeme ani jedince s extrémními hodnotami. Tyto hodnoty se samozřejmě
mohou následně promítnout – a my víme, že v našem případě se určitě promítaly (viz např.
hodnota Cohenova d u RAN barev v T2 – T3) – ve výsledcích statistických testů a ovlivnit
je takovou měrou, že budou zkreslovat celkový výsledek. Pokud máme toto riziko stále na
paměti, je v práci popisného charakteru rozhodně lepší pracovat i s těmito hodnotami,
jelikož i v běžném životě se s takovými výjimkami vždy setkáme. Každopádně by bylo
určitě zajímavé a přínosné porovnání s výsledky, ke kterým by se dopělo v případě
vyřazení těchto deviantních jedinců. V naší práci také pracujeme pouze se dvěma
variantami úloh na rychlé jmenování. Vzhledem k tomu, že se ukázaly jako poměrně
rozdílné, i přestože hodnotily stejnou dovednost, by nás to mohlo vést k myšlence, zda by
nebylo vhodné zvolit jiné varianty úloh. Protože se ale zaměřujeme na předškolní a raný
školní věk, nemáme z jiných úloh na výběr. Nad příčinami rozdílů mezi úlohami na rychlé
jmenování obrázků a úlohami na rychlé jmenování barev jsme se zamýšleli výše. Určitě by
bylo přínosné zaměření se na delší časový úsek a opětovné porovnání těchto variant úloh
z hlediska stability a dále možná ještě srovnání s dalšími úlohami na rychlé jmenování,
které je možné testovat až u školních dětí (RAN čísla, RAN písmena). Takový rozsah
výzkumu však není v této bakalářské práci možno pojmout.
Na závěr ještě zvažme samotnou významnost této studie a její přínosy. Zodpověděli
jsme zde otázku, zda je dovednost rychlého jmenování stabilní v období od předškolního
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věku po druhou třídu základní školy. Přestože se náš předpoklad o stabilitě této dovednosti
nepotvrdil a rychlé jmenování není dle výsledků našich analýz relativně neměnné v čase, je
výsledek stále přínosný z pohledu metodologie. Nyní víme, že i pokud by bylo dítě
diagnostikováno v předškolním věku jako dyslektické, je diagnostiku dyslexie třeba
provést u dítěte po nástupu do školy znovu. Neměla by být opomenuta. Na samotnou studii
nebo na jednotlivé otázky, které jsme v této diskusi nadnesli, je samozřejmě dále možno
navázat.
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ZÁVĚR
Tato bakalářská práce se zabývala vývojovou stabilitou dovednosti rychlého
jmenování v předškolním a raném školním věku. Nejprve jsme si pojem rychlého
jmenování definovali a uvedli si názory, které se vyjadřují k otázce základu této
dovednosti. Stále nedocházejí ke stejnému závěru, jasná odpověď nám tedy zůstává
prozatím skryta a její řešení budou muset hledat budoucí studie. Posléze jsme se přesunuli
k roli rychlého jmenování v procesu osvojování počátečních gramotnostních dovedností.
Rychlé jmenování se, společně se znalostí písmen a fonematickým povědomím, ukázalo
jako dobrý a spolehlivý prediktor zmíněných gramotnostních dovedností ve všech
alfabetických ortografiích. Každopádně v transparentních pravopisných systémech, kam
řadíme i češtinu, bylo rychlé jmenování dlouhodobějším prediktorem čtenářských
dovedností než již zmíněné fonematické povědomí. Ne vždy probíhá osvojování
gramotnostních dovedností bezproblémově. Podívali jsme se tedy i na rychlé jmenování
jako na indikátor poruchy rozvoje počáteční gramotnosti. Předmětem našeho zájmu byla
především dyslexie. Všeobecně mají dyslektické děti problémy s rychlostí (plynulostí),
chybovostí a technikou čtení a v důsledku toho pak i s porozuměním čtenému. Chybovost
není v transparentních ortografiích tak velká právě díky povaze pravopisného systému, ale
deficity v oblasti plynulosti čtení jsou zde zřetelné. Tyto problémy můžeme predikovat
pomocí úloh na rychlé jmenování, které je možné dětem zadávat již v předškolním věku.
Deficity v RAN se pak obvykle promítnou v procesu osvojování počátečních
gramotnostních dovedností a jsou jednou z hlavních charakteristik dyslektického dítěte.
Díky prokázání vývojové stability dovednosti rychlého jmenování bychom mohli
diagnostikovat dyslexii už u předškoláků a po nástupu do školy by nemuselo docházet
k opakované diagnostice, protože by jejich výkony zůstávaly relativně neměnné.
Ve vlastní studii jsme vycházeli z dat hodnotících dovednost rychlého jmenování
sesbíraných od českých dětí během tří let v rámci projektu ELDEL. Jejich analýzou jsme
dospěli k závěru, že dovednost rychlého jmenování v předškolním a raném školním věku
není stabilní v čase. Vyšlo najevo, že mezi sledovanými časy, které jsme navzájem
srovnávali, vznikají statisticky významné rozdíly, což vyloučilo předpoklad, že se bude
jednat o relativně neměnné výkony. U úloh na rychlé jmenování obrázků docházelo ke
značnému

nárůstu

sledované

dovednosti,

který

se

postupem

času

zvětšoval.

Nezaznamenávali jsme zde žádné výrazné výkyvy. Vývoj dovednosti v úlohách na rychlé
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jmenování barev se příliš neshodoval s vývojem u úloh na rychlé jmenování obrázků, což
jsme si vysvětlovali povahou podnětových slov. V této variantě úlohy docházelo ke
znatelnému nárůstu dovednosti mezi předškolním věkem a první třídou. Mezi první třídou
a druhou třídou tento nárůst nebyl tak výrazný, a dokonce se v tomto období také nejvíce
dětí zhoršilo. Z pohledu jednotlivců, pomalé děti obecně zůstávaly pomalými v průběhu
celého sledovaného období, to samé platilo o rychlých dětech a jen v malém počtu případů
docházelo v průběhu času k nějakým velkým výkyvům. Kritickým momentům, které
v práci nastaly, jsme se posléze věnovali v diskusi. Můžeme práci uzavřít s tím, že po
případné diagnostice dyslexie v předškolním věku by měla následovat i opakovaná
diagnostika dítěte po nástupu do školy. Z naší studie vyvstávají též otázky vhodné pro další
zkoumání. Určitě by bylo přínosné sledování vývoje a testování vývojové stability této
dovednosti v delším časovém úseku nebo také zaměření se na povahu podnětů, které jsou
v testech na rychlé jmenování používány, a jejich vliv na výkony dětí.
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