
Pedagogická diagnostika v mateřských školách 
byla donedávna prováděna nejednotně, nejčastěji 
formou strukturovaného zaznamenávání zvládání 
příslušných kompetencí do záznamových archů. 
Záznamové diagnostické archy také v drtivé 
většině nebyly standardizovány a bylo poměrně 
obtížné je dále zpracovávat (podrobněji analyzo-
vat, sdružovat, porovnávat v čase) a interpretovat 
(včetně komunikace s rodiči).
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Herně-diagnostickou 
aplikaci Myška jako nástroj 
umožňující moderní, rychlou 
a přesnou diagnostiku 
dovedností předškoláků

ISOPHI PŘEDSTAVUJE NOVINKU:
V současné době již mají MŠ tendenci využívat 

nástroje standardizované, přičemž více než 1000 
školek v ČR využívá pedagogickou diagnostiku iSo-
phi. Své zkušenosti s využíváním iSophi shrnuje za 
tým pedagogů MŠ Kopřivnice Mgr. Alena Pokorná, 
speciální pedagog:

iSophi má pro nás ve srovnání s jinými nástroji 
spoustu výhod. Diagnostikuje děti ve věkové 
skupině 3-7 let, věnuje pozornost také dětem 
s předpokládaným nadáním. Připravená sada 
testových kartiček, pracovních karet a pracovních 
listů je uložena v praktickém boxu a není potřeba 
materiály kopírovat, tisknout, lepit, stříhat ani 
jinak připravovat. 

Záznamové listy jsou připraveny pro každé dítě 
buď v papírové, nebo elektronické podobě. iSophi 
sleduje vývoj dítěte ve 13 oblastech, poskytuje 
grafické znázornění výsledků, využívá dva typy 
grafů. Elektronický záznam sdruží děti s podobně 
slabšími výsledky do skupin, což je využitelné pro 
pedagogickou intervenci. Rodiče obdrží digitální 
grafický záznam, který je využitelný jako podklad 
pro konzultaci s pedagogem. 

Významným vylepšením diagnostického systé-
mu iSophi pro mateřské školy je vyvinutí adaptivní 
herně-diagnostické aplikace Myška. 

Adaptivnost – další milník v efektivitě 
systému iSophi 
Exkluzivitu diagnostické aplikaci Myška přináší 
fakt, že je koncipována jako nástroj pracující 
tzv. adaptivně – tj. na míru dítěti a jeho úrovni 
v jednotlivých dovednostech. Hlavní odborný 
garant projektu adaptivnosti, doc. PhDr. Filip 
Smolík, Ph.D., DrSc., objasňuje:

Adaptivní testování je metoda, která se 
opírá o teorii odpovědi na položku a umožňuje 
vytvářet psychometrické testy, které jsou kratší 
a přesněji cílené na schopnosti testovaného 
člověka. Tak se šetří čas i úsilí testovaných osob 
i profesionálů a zároveň se zpřesňuje odhad 
měřených vlastností. Principem metody je, 
že test se neskládá z předem daného počtu 
neměnných úkolů (položek), ale položky jsou 
průběžně vybírány podle předcházejících odpo-
vědí testované osoby.

Co školkám přináší herně-
diagnostická aplikace Myška?
Aplikaci je nejvhodnější využívat jako rozšíření 
(doplnění) již používaných nástrojů pedagogic-
ké diagnostiky iSophi.  Podívejme se nyní na 
její hlavní charakteristiky.
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1)  Efektivní forma diagnostiky 
Díky adaptivnímu způsobu testování může být 
diagnostikován vyšší počet dětí oproti klasickým 
způsobům. Využití aplikace navíc nevyžaduje 
přítomnost pedagoga – examinátora po celou 
dobu testování, což je významná úleva pro 
fungování MŠ.

2)  Jednotnost a spravedlivost diagnostikování 
Každé dítě má srovnatelné podmínky minimál-
ně závislé na vnějších vlivech.

3)  Motivační charakter pro některé skupiny dětí  
Diagnostika má podobu herní aplikace 
na tabletu.

MÁTE ZÁJEM VYZKOUŠET SI 
APLIKACI MYŠKA A ZAPOJIT 
SE DO TESTOVÁNÍ JEJÍ 
ADAPTIVNÍ FORMY?
Získáte přístup do systému iSophi, 
zdarma herně-diagnostickou aplikaci 
Myška a také Osvědčení o zapojení 
do výzkumu adaptivního testování. 
Napište nám na info@isophi.cz  nebo 
volejte na +420 770 178 961

gové v MŠ zvyklí z iSophi nebo ze screeningů 
školní připravenosti. Jsou to:
• Zrakové vnímání 
• Časové vnímání
• Sluchové vnímání
• Verbální myšlení a řeč
• Matematické představy

(každá oblast má nové podoblasti s širokým 
množstvím úkolů).

Důležitým bonusem jsou úlohy, jež mohou 
hlouběji posoudit např. úroveň zrakového 
a sluchového rozlišování, verbálního myšlení či 
receptivní řeči – a se kterými jsme se v jiných 
pedagogických diagnostikách dosud nesetká- 
vali – např. rozlišování zvuků, podobně zně-
jících vět, hledání rýmů, logické souvislosti, 
figurální (prostorová) představivost a další.

Ukázky úkolů z herně-diagnostické aplikace Myška

Ukázka části podrobného reportu z  aplikace Myška

4)  Uživatelská přívětivost jak pro děti, tak pro 
pedagogy

5)  Vysoká odborná kvalita  
Nástroj byl vytvořen ve spolupráci s Psycho-
logickým ústavem AV ČR.

6)  Rozšíření a prohloubení možností systému 
iSophi
Kombinace pedagogické diagnostiky s apli-

kací Myška přináší nové možnosti individualizo-
vané podpory rozvoje dítěte. 

Herně-diagnostická aplikace Myška pokrývá 
oblasti podobné těm, na které jsou pedago-


