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Fedagogická diagnostika všech děťív MŠ a ze1ména pak diagnasťika
školnízralosť, r*sp. připravenOsť1, je jeelnou z l<Iíčových akfivit
vzcjělávacíh0 pr0Cesu v mateřské škole. l\ejen proto je její provádění
výslovně vyŽadováno v rámcově vzdělávacím programu pro
předškcinívzdělávání' Téma školní přlpravenasti, s ní spcjených
odk|adů š|<a!nídocházky a taká téma efekťvního provádění
pravideiné pedagogickó diagnosťky je ve společnostr r mezi
odborníky stáie diskutcvané, proiaže příprava na vstup do školy má

nepnpiratelný vliv na první roky dítěte v základníškole.

mít o dítěti dostatek informací, kieré by uměl

analyzovat ve prospěch vývoje ditěte.

Diagr"lostický systénr iSophi
Pedagogicko-psychologická poradna STEP

proto vyvinula na základě potřeb pecagogů

v MŠ a také rodičů děí diagnoslický nástroj

iSophi. Je to systém opírající se o 3 diagnostic-

ké pilíře: nástroj pro pedagogickou diagnos-

tiku prováděnou učitelem lr/š, dále on-line

dotazník pro rodiče zaměřený na dovednosti

děťí a screeningovou apIikaci vytvořenou pro

tablet či PC, se kterou pracuje dítě samostatně

a díky uk|ádání jeho práce se využívá diagnos-

ťcký potenciá| hry. Dotazník pro rodiče slouží

k lepšímu zorientovánía edukování rodičů

v ténratu vývoje jejich dítěie. Screengová ap-

iikace je založena dynamické diagnostice. Celý

systém tak umožňu'je kombinovat jak staťcký

tak dynamický způsob diagnosťky.
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Techniques into Development of a Web-ba-

sed Adaptive Play-based Assessment Tool

for School Readiness, University of Bradford,

201'3), zejména v zemích s pokročile rozvi-

nutým systémem školství, Ize sledovat stále

výraznější příklon k pravidelné a podrobné

pedagogické diagnosťce plováděné učiteli.

Systemaťckou pedagogickou diagnosťku

v některých provádějí učiteIé již u dětí od 2'5

let.

Pedagogická diagnostika ale není proces

staťcký jehož cílem by bylo děti srovnávat.

Základem moderního pojetí pedagogické dia-

gnosťky je objevit pomocí kvalitních nástrojů

aktuální informace o dítěť, jeho s!lné a slabé

stránky, v rámci individuálnÍho procesu a vzdě-

lávání na získané výstupy reagovat a dítěť

poskytovat potřebnou komplexní podporu

v rozvoji. To potom pochopitelně zpětně vede

i ke zefekťvnění celého procesu vzdělávání

děrí v Mš a ke kvalitnější práci jednotiivých

učitelek' 5 požadavkem na systematickou

a odbornou pedagogickou diagnostiku, v níž

se učitel cíí kompetentní, se zvyšuje šance na

dosažení prvního ze zák|adních cílů pedagoga -

V praxi se prc pedagogickou diagnosťku

v MŠ nejčastěji použivají tzv. diagnosťcké zá-

znamové archy, kteró si většinou sestavu.jí paní

učitelky samy' Ty mohou být dcbře využitelné,

pokud ]e paní učitelka dostatečně zkušená, do-

vede záznanr dovednosťí sestavit i vyplnit a je

zvyklá s ním pracovat' Není však výjimkou, že

každá třída má archy jiné a paní učitelky u dětí

sledují poněkud jiné dovednosť. Tato nejed'

notná praxe některým učitelkám nevyhovuje,

jsou si vědomy určitých nedostatků a nejed-

noznačných kritérlí či závěrů. Méně zkušeným

pedagogům se také obtlžně určují vývojová

krité:'ia pro každou oblast vývoje nebo výcho-

vy a mají starosti s výběrem diagnosťckých

nebo rozvojových akťvit přiměřené úrovně.

Jak jsme v rámci našich projektů cílených na

učiteIe MŠ zjisťli, pedagogové jsou v oblasť

diagnosťky v poněkud obťížné situaci. Na

diagnoslickou činnost jsou kladeny zvyšující

se nároky, ale možnosti systémové podpory

pro učitele jsou V tomto ohledu omezené. A to

především z toho důvodu, že v našich podmín-

kách jsou ucelené materiály pro systemat1ckou

vývojovou diagnosťku a posuzování školní při-

pravenosti stále doménou především psycho-

logů a speciálních pedagogů v poradenských

zařízeních,v Iepším případe v přidruzené ZŠ.

Z praxe mateřských škol vyplývá, že pedago-

gická diagnosťka v předškolních zařízeních

je často do značné míry intuiťvní, zaIožená

především na pozorování, které má své limity'

Neexistuje dostatek vhodných diagnosťckých

materiálů, kieré by byly plně v kompetenci

pedagogů mateřských škol a práce s nimi by

přinášela potřebné inÍormace a efekťivitu.

V zahraničí (viz např. 5uleiman, Lyad:

lntegraling Data Mining and Social Networl<
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5chéma diagnostiky školní zralosti iSophi

a iejích třeeh pilířů

Diagnoslický nástroj pro učitele určený vě-

kovou skupinu 5-7 let, který jsme vytvořili jako

první, v současné době používá přes 500 MŠ

ve všech regionech ČR. oalší dva nástroje pro

pedagogickou diagnosťku věkových skupin

3_4 a 4-5 let jsou aktUálně ve fázi ověřování

v praxi.

Benefity nástroje
HIavními výhodami nástroje iSophijsou jed-

noduchost používání, uživatelská pohodlnost
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Nástroj pedagogické

diagnostiky iSophi pro děti ve
věku 5_7 let
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skupinoVé Výsledhý; přehied diagnosŤikovaných oblastí
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Ukálka zprávy z digitálního záznamu první
pede8ogické diagnosti ky.

a přehledné VýstLlpy. Pokud bychom to měli

Vyjádřit,,V jazyee iSophi nástroje", důvodem

kjeho užívání pro paní učitelky nejčastěji bývá:

I intuiťivnost užívání

S systemaťcké uložení

o okamžitý výstup

P prostupnost všech věkových skupin

od3doTlet
H hromadné výsledky celé třídy

l informace pro učitele i rodiče

*iagn*sti*!eý n;ástnoj prs {'!čítele
Hlavnísoučásťí celého 5V5tému iScphi je

diagnosťický nástroj určený pro práci učitele

s dítětem. Tento nástroj je zaměřen na zjišťová-

ní úrovně dovedností dílěte v sedmi zák|adních

oblastech. Jedná se o grafomotoriku, matema-

tické představy, prostorovou orientaci, časovou

o.lentaci, zrakové vnímání, sluchové vnímání

: 'eČ a verbá|ní myšlení. Celkově se test skládá

Z ''Z'')".lr 18 Úkolů, z nichž každý má několjk

samos:a:rich položek. Všechny položky jsou

hodnoceny poc1e způsobu řešení či odpovědi

dítěte. Práce la téchto 18 úkolech zabere uči-

teli s dítětem zhruba 25_35 minut při rych|ém

střídání činnostÍ a pomůcek, takže většina

dětí u ní vydrží se zaujetím do konce a učitele

diagnosťka neúměrně časově nezalíží. Při

diagnostice pedagog sieduje kromě uvedených

oblastí i koncentraci dítěte, jeho pracovní tem-

po a úroveň výslovnosť. Pedagogický nástroj

obsahuje metodickou příručku, záznamové

Iisty, specifické pomůcky k testování (pracovní

Ukázka začátku zprávy sdružující výsledky dětí ve

třídě' Z tohoto typrr zprávy je pak zřetelné, které
dětí mají potíŽe v k8nkrétní oblasti.

listy, pracovní karty, testové kartičky) a úložný

bcx na uložení testových karťček. Dů|ežitou

součásťí je přátelský průvodce nástrojem, který

pomůže při případné počáteční nejistotě učite-

le, jak jednotlivé úkoly zadávat nebo hodnoťt.

Na stránkách www.lsophi.cz lze nalézt i instruk'

tážní video, jak s nástrojem pracovat.

CIblasti sledova nri pedagogickým't

fi*stísjenŤ í5oph!

Věk 5-7
. Grafomotorika
n Předmatemaťcké představy

. Prostorová představivost

u Časová olientace

' Zrakové vnímání
o Sluchové vnímání
. Verbá|nímyšlení
. Sociálně-emoční porozumění

+ pozornost, řeč

U věkových skupin 3-4 a 4-5 |et pomocí ná-

stroje sledujeme tytéž oblasti a navíc:
. Sebeobsluha
. Jemná moiorika
. Hrubá motorika

Digítá!ní eáemarn * vvh*dneecní
Při využirí ťštěného záznamového archu peda-

gog zapisuje bodový zisk dítěte v jednot|ivých

oblastech a sčitá celkový počet bodů. Jednodu-

chý diagram umožňuje orientační zhodnocení

výkonu dítěte (zda výkon byl přiměřený věku,

tjkázka zprávy z digitálního záznamu první a rJruhé
diagnostiky dítěte, ze které jsou jasné posuny

v jeho vývoji bě|rem škol:lího roku v Mš'

podprůměrný nebo nadprůmrěrný). Pokud peda-

gog zvo|í digitáln í fornu záznaraa' pak hodno-

cení'jednotlivých úkolů přímo zadává do tabletu

nebo počitače a následně program vyhodnotí

a vizuaIizuje výsledky' Právě rychlost zpracování

a možnost grafic|<ého znázornění výsledků jsou

velkou přednosť této formy záznamu'

Digitální záznam následně umožňuje

i srovnání diagnosťky ze dvou období, např
pokud se učitel rozhodne p:o diagnostiku

v předškolním roce na podzim a poté znovu na

jaře. V tomto srovnávacím záznamu dobře vidí

učitel (a poté i rodič) pokroky dítěte v jednotIi-

vých oblastech. Naše zkušenosťi ukazují, že na-

prostá většina rodičů vítá takovouto podrob-

nější informac| o stavu připravenosť svého

dítěte, jsou takó spokojeni s tím, že výsledky

isou přehledně graficky znázorněny. Získané

informace navíc umožní učite|ům navrhnout

rodičům vhodné aktivity pro domácí přípravu.

Bonusem digitálního záznamu je také mož'

nost hromadně zaZnamenat výsledky celé sku-

piny dětí, například třídy v Mš. Učitel potom

může dobře vidět, u kolika děťí (a u kterých)
je vhodné zaměřit se například na grafomoto-

riku, u kterých na sluchové vnímání apod. To

umožňuje učiteli konkrétně naplňovat princip

individualizace ve vzdělávání.

RCIdič*vský dmtaaník
Druhým pi|ířem systému iSophi'je dotazník pro

rodiče. Obsahem tohoto rodičovského dotazníku

je 95 otázek v on-line podobě, po jejichž zodpo-

${florťlzaůoriutil gl?ata 3L



lipy na řopojove aktivity

+ ...,..-....,,.."

Ukázka z on-line dotazníku pro rodiče a ťpy podpory pro jejich dítě

vězení rodiče obdrží na svoji e-mailovou adresu

'"ryhodnocenl, které je možné následně sdí|et

s učiteli a podpořit tak oboustrannou spolupráci

la rozvoji dítěte. Rodiče také mají k dispozici ihned

s:':mář návodů a tipů, jak mohou začít podporovat

oblast, která je aktuá|ně u jejich dítěte s|abší.

otázky v dotazníku jscu voleny z obdobných

obIastr, které má k dispozici učiteI ve svém

diagnostickém nástroji, avšak jsou pokládány

formou vhodnou pro rodiče, tzn. rodič se

zamýšlí nad jednotlivými dovednostmi dítěte

pomocí jednoduchých návodných otázek

sdružených do oblastí, např.: Když jdeme Ven...,

Když si povídáme.'. apod.

Screening*vi* ap!ii<aee

Posledním, dop!ňujícím piiířem diagnostického

systému iSophi je screeningová herní apIikace

pro děti určená pro tablet nebo počítač. Dítě

prochází hrou moťvovanou příběhem a v prů_

běhu této hry zkouší pInit úkoly, sestavené

opět tak, aby zahrnova|y všechny důležité

oblasli předškolního vývoje, resp. školní při-

pravenosti. S přítelem myšákem tak prochází

Úkoly prověřující jeho dovednost zrakového

rozlišování, sluchového vnímání, matemaťc-

kých předslav, prostorové představivosť apod.,

přičenrž úspěšnost dítěte je zaznamenávána'

Myšák dítěť vždy podá informaci o správnosli

řešení a případně ukáže řešení správné. Dítě se

pak může k Úko|ům opakovaně Vracet a korigo'

vat tak svoji úspěšnost v nich.

{.jŽivat*lsk* pCIdp0řa i5*phi
Ce|ý systém včetně nástroje pro učitele je

koncipován tak, aby byl uživateIsky přívěťvý

pro obsluhu a takó maximálně intuiťvní. Avšak

v případě zájmu o přímé osobní proškole-

ní přijedou naši konzultanť přímo do MŠ

a společně s učileli vyzkouší práci s nástrojem.

Na stránkách www.isohi.cz, především v sekci

Podpora, lze nalézt nejen základní inÍormace,

ale také možnost stáhnout si a vyťsl<nout

záznamové listy pro vyhodnocení, testové pra-

covni Iisty a dá|e pracovní a cliagnosťcké |isty

pro následný rozvoj jednotlivých oblastl. Jsou

zde také k dispozici aktuální elektronické verze

průvodců oro prác, s nástro,em.

iSophi diagnosťcký nástroj je v současní době již

dva roky ško|kami využiván a díky velkému množ-

ství sebraných dat je prováděna jeho standardiza'

ce, aby mohly být zpřesněny normy' Ty pomohou

učite|ům a rodičům se zorientovat, jaká úroveň

dovednosť je u ditěte vzhledem k vékovému

průměru přiměřená a jaká je známkou potřeby

danou oblas! posilovat. PPP S{ep sbká podněty

k al<tualizace nástroje od samotných učitelů

a rodičů, významné bylo také posouzení nástrojů

Ze st.any odborníků. Ti se _ stejně jako učitelé -
vyjádř!li kladně zejména k modernosť a uŽivatel_

ské přívěťvosť pedagogického nástroje:

Doc' PhDr' Zora Syslová, Ph'D.

Pedag<lgická fakulta [.!niverzity Hradec Králo_

vé, Ústav primární a preprimární edukace

,, Autorky d Ía gnostické ho n ó stroje p ři nd šej í
potřebné informace k samotnému provádění

odborného poznóvóní děťí s důrozem na zjiš-

tění jejÍch úrovně zralosťi zejména v kogni-

ťivnÍ oblasťÍ. To přinóší zefektivnění procesu

diagnostikovdní dětí s nóslednou oporou a in-

rervencí tak, aby dítě bylo na školní vtdělúvónÍ

adekvótně připraveno, ale současně aby byl

podpořen diferencovaný přístup ke vzdělóvóní

dětí'.' Diagnosťícký nóstroj pavažuji za přínosný

o oktuální a doporučuji jeho používóní."

Doc. PaedDr' Martina Maněnová, Ph"D'

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králo-

vé, Ústav primární a preprimární edukace

,,Jednó se o ojedinělý nóstroj na českém trhu.

Zejména pro adekvátní obsahovou strukturu,

možnost využiťi papírové i digitólní Íarmy
zp ro covó n í, je d nod u chost ad m i nÍ strovó n í, zce l a

logické uspořódóní a kvalitni formólní úroveň

všech materiólů.la vetký klad považuji ta, že

ped a g ogov é ne m usí a bsolv ov at spe ci ó l n í ško l e-

ni zaměřené na administraci testu a vytvořené

materióly jsou velmi nóvodné o postačující pro

vy u žití v před ško l n ích za říze n ích..."

iV1gr' Tereza Komárková, Ph'D.

Fi|ozofická fakulta Univerzity Karlovy, (atedra

pedagogiky

,,PedagogÍcký test považuji zo výborný diagnos-

tíckÝ nóstroj určený pedagr:gům, který slouží

k posouzení školní zralosti a možných oslabe-

ných oblasťí u děťí ve věku 5-*7 let''' Velkou

přednosťí testu je jeho ojedinělast..., aktuólní

sta n d a rd izace, mode rn í d igitó l n í v e rze, ve lmi

dobró struktura a relevantní obsahovó strónka,

příjemné uživatelské prostředí a celkovó for-
mólní strdnka testu'.." Ř

Mgr. Simona Pekárkrrvá, Ph.D", €Psychol,

Mgr. et Mgr. Martina švandová, Fh.D.

Pedagogicko-psychologická poradna

STEP s.r.o. Kladno
(Autorky čl ó n ku j so u a uto rka m i d i a g n o stí cký c h

a rozvojových nóstrojů iSophi. Věnují se psy-

ch ol ogické a s p eci ól n ě-pe d a gog i cké d i a g nos'

tice a rozvoji děťí v PPP Step. Více informací

na l eznete n a www.Íso p h i. cz )

Ukázka z herní sereeningové aplikace (úkol logické řady)
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