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Pﬁedmluva autora
V posledních pûti desetiletích dvacátého století jsme se my, evrop‰tí psychologové, hodnû nauãili od sv˘ch kolegÛ ve Spojen˘ch
státech, zvlá‰È v oblasti psychometriky a psychodiagnostiky. Urãitû budeme usilovat o tûsnou spolupráci i v budoucnosti. Seznámili
jsme se uÏ s uÏiteãností psychologick˘ch testÛ vytvoﬁen˘ch v USA. Mnohé metody, které jsme si zvykli pouÏívat ve své kaÏdodenní
praxi, vznikly ve Spojen˘ch státech a byly pak pﬁeloÏeny do evropsk˘ch jazykÛ. Nûkteré z nich patﬁí k nejãastûji uÏívan˘m psychologick˘m testÛm v Nûmecku. Oproti tomu jen nûkolik testÛ vytvoﬁen˘ch v Evropû se stalo v‰eobecnû znám˘mi v USA. Jedním z nich
je RorschachÛv test, kter˘ je ve Spojen˘ch státech velmi populární. PrÛzkum proveden˘ Wadem a Bakerem (1977) prokázal, Ïe
Rorschachova zkou‰ka je mezi klinick˘mi psychology v USA jedním z nejãastûji uÏívan˘ch testÛ.
Touto anglickou verzí Testu d2 pﬁedstavujeme metodu, která nemÛÏe zapﬁít své evropské koﬁeny. ZbûÏné prohlédnutí soupisu
odborné literatury odhalí, Ïe vût‰ina ãlánkÛ o tomto testu vznikla v evropské psychologické komunitû. Tato poãáteãní nesnáz v‰ak
bude rychle pﬁekonána, jakmile první osobní zku‰enosti s pouÏitím Testu d2 pﬁesvûdãí uÏivatele o uÏiteãnosti této metody. Po krátkém zácviku zjistí, Ïe její pouÏívání je mnohem snaz‰í, neÏ se jim tﬁeba zpoãátku zdálo. Zvlá‰È si pov‰imnou její velké úspornosti,
tedy v˘jimeãnû krátké doby, kterou ke své administraci vyÏaduje. Navíc je uÏiteãnost této pﬁizpÛsobivé metody zaloÏena na tﬁiceti
pûti letech intenzivního zkoumání. To v‰e, jak ukazuje SteckÛv (1997) prÛzkum, pﬁispívá ke skuteãnosti, Ïe mezi nejãastûji uÏívan˘mi v˘konov˘mi zkou‰kami v Nûmecku zaujímá Test d2 první místo.
Pﬁíruãka v angliãtinû je ponûkud zkrácenou a upravenou verzí osmého nûmeckého vydání. Nûkteré souãásti testu, které mají
v˘znam pouze pro nûmeckého uÏivatele anebo jiÏ pﬁestaly b˘t aktuální, byly vypu‰tûny. V jin˘ch oddílech byl text upraven,
v dal‰ích byly pﬁipojeny nûkteré ãásti zvlá‰È urãené pro amerického ãtenáﬁe. Úvodní struãn˘ popis testu, kter˘ má zaãáteãníkovi
dopomoci k obeznámení s touto metodou, ho seznamuje i s nûkter˘mi dÛleÏitûj‰ími vlastnostmi Testu d2.
Nyní, kdyÏ je jiÏ dostupná americká verze, bych rád podûkoval tûm, kteﬁí uskuteãnûní tohoto projektu umoÏnili. Nejprve dûkuji
vydavatelÛm, Dr. Christinû Hogrefeové v Seattlu a Dr. G.-Jürgenu Hogrefeovi v Göttingenu, i jejich obchodním ﬁeditelÛm,
Dr. Michaelu Vogtmeierovi, Dr. Thomasi T. Karstonovi a Robertu Dimblebyovi. Dále bych rád podûkoval Davidu Emmansovi za pﬁeklad textu. V neposlední ﬁadû velice dûkuji profesoru Ericu A. Zillmerovi za kritické posouzení rukopisu a za mnoho uÏiteãn˘ch
návrhÛ. Jako spoluautor plnil pﬁi zdokonalování amerického vydání Testu d2 v˘znamnou úlohu.
Rolf Brickenkamp, profesor psychologie
Universität zu Köln, Nûmecko

Pﬁedmluva k americkému vydání
Hodnotu psychologického testu lze urãovat mnoha zpÛsoby, empiricky i klinicky. Obvyklá kritéria pﬁitom potvrzují jeho psychometrickou vûrohodnost, rozsah pouÏitelnosti, praktiãnost, dobu uÏívání, prÛbûÏné zdokonalování a pﬁíspûvek k poznatkové
základnû psychologie a pﬁíbuzn˘ch oborÛ. Test d2 ve v‰ech oblastech získává vysoké „bodové ohodnocení“. PÛvodnû byl vytvoﬁen
k mûﬁení ﬁidiãsk˘ch schopností, ale stal se hlavním pilíﬁem mûﬁení pozornosti v Evropû. V prÛbûhu posledních tﬁiceti pûti let pro‰el
osmi revizemi, které odráÏejí stálou snahu udrÏet jeho empirickou a klinickou kvalitu. Tento první anglick˘ pﬁeklad testu roz‰íﬁí
jeho dostupnost mnohem ‰ir‰í populaci neuropsychologÛ, badatelÛ a klinikÛ.
Reliabilita a validita Testu d2 byla podrobena rozsáhlému zkoumání. Studie vûnované reliabilitû vykazují jeho vysokou vnitﬁní
konsistenci a vysokou stabilitu v ãase. Pozornost mûﬁená Testem d2 soustavnû koreluje s jin˘mi standardizovan˘mi mírami pozornosti a pﬁitom vykazuje minimální vztahy k mírám psychometricky zji‰Èované inteligence. Studie kriterijní validity zkoumaly skóry
Testu d2 jako prediktory ﬁidiãské zpÛsobilosti, pracovní, sportovní a ‰kolní v˘konnosti. Dále zahrnuje systematické zkoumání
v˘konÛ v Testu d2 jejich vztahy k podmínkám prostﬁedí, k osobnostním promûnn˘m, ke zdravotnímu stavu z hlediska somatického,
psychiatrického a neurologického, k lékaﬁsk˘m a nelékaﬁsk˘m terapeutick˘m intervencím a k farmakÛm. Z tûchto v˘zkumÛ vypl˘vá, Ïe
si Test d2 zasluhuje vysoké ocenûní za reliabilitu i za obsahovou, kriterijní a pojmovou validitu. V dÛsledku ãetn˘ch snah
o jeho rozvíjení a zdokonalování se uÏívání testu roz‰íﬁilo do mnoha psychologick˘ch oborÛ vãetnû neuropsychologie, klinické
psychologie, farmakopsychologie, psychologie práce a ‰kolní psychologie.
Pﬁíruãka k Testu d2 pﬁiná‰í úpln˘ pﬁehled testu z hledisek jeho v˘voje a aplikací a obsahuje postupy jeho administrace, skórování
a interpretace v˘sledkÛ. Pojednává i o jeho psychometrické reliabilitû, validitû a normách. Aãkoli vût‰ina odborn˘ch prací o Testu d2
vznikla v Evropû, byly jiÏ uãinûny pokusy ovûﬁit uÏiteãnost testu na americké populaci. Tato pﬁíruãka tedy obsahuje mimo
normy pÛvodních nûmeck˘ch standardizaãních vzorkÛ i pﬁedbûÏné normy populaãních vzorkÛ dûtí a dospûl˘ch z USA. Jejich vzájemné porovnání svûdãí o tom, Ïe Test d2 je odolnou a úãinnou mírou selektivní pozornosti.
Souhrnnû lze ﬁíci, Ïe Test d2 je snadno pouÏitelnou, reliabilní a validní mírou selektivní pozornosti. Je téÏ citliv˘ vÛãi rychlosti
a kvalitû v˘konu a poskytuje patognomick˘ ukazatel poruchy útlumu v podobû skóru nesprávn˘ch v˘bûrÛ. Test d2 patﬁí do testové v˘bavy kaÏdého badatele a klinika, zvlá‰tû je-li tﬁeba pﬁi mûﬁení pozornostní v˘konnosti vyváÏit pomûr jeho nákladnosti a pﬁínosu.
Závûrem chci ﬁíci, Ïe jsem velice rád, Ïe jsem mohl k tomuto projektu pﬁispût. Rád bych podûkoval nejprve a pﬁedev‰ím Dr. Rolfu
Brickenkampovi za pﬁíleÏitost pomáhat s americk˘m vydáním. Zvlá‰È dûkuji Dr. G.-Jürgenu Hogrefeovi, Dr. Thomasi Karstonovi
a Robertu Dimblebyovi z nakladatelství Hogrefe & Huber za jejich dÛvûru a podporu. Také velice oceÀuji úsilí Davida Zillmera,
kter˘ mi pomáhal s techniãtûj‰ími stránkami pﬁekladu, svého kolegy Dr. Billa Culbertsona za jeho povzbuzování a sv˘m v˘zkumn˘m
asistentÛm Barbaﬁe Holdaové, Danielu Rosenbergovi a Yoonii Hong-Lintové, kteﬁí mi úÏasnû pomohli sestavením pﬁedbûÏn˘ch
americk˘ch norem.
Je‰tû nakonec: Uvítám, kdyÏ se ãtenáﬁi a uÏivatelé, kteﬁí mají buì dotazy k Testu d2, anebo námûty ke zkoumání, se mnou
spojí e-mailem na adrese Zillmer@drexel.edu.
Eric A. Zillmer, profesor psychologie
Drexel University, Philadelphia, PA
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Pﬁedmluva k ãeskému vydání
V posledních letech se kdeco a kdekdo vrací do Evropy. Pro ãeské uÏivatele pﬁichází Test d2 do Evropy hned dvakrát. NejenÏe
se vrací z Ameriky zpût, ale u nás navíc poprvé vychází v oficiálním pﬁekladu. Tedy tak, jak se v Evropû slu‰í.
POZORNOSTI jsme u nás v minulosti vûnovali hodnû pozornosti. Bohatû se jí vûnovali badatelé. Byla vdûãn˘m tématem i proto,
Ïe nebyla ideologicky zatíÏena. Praktici ji doceÀovali, ale ne vÏdy jim vyhovovaly nástroje jejího mûﬁení. K tématu pozornosti se pﬁistupovalo s tuÏkou a papírem (napﬁ. BourdonÛv test v nejrÛznûj‰ích modifikacích), s pﬁedlohou a ukazovátkem (napﬁ. JiráskÛv
ãíseln˘ ãtverec a variace na nûj) a s pﬁístrojem (napﬁ. kﬁíÏov˘ pﬁístroj).
Existovaly desítky metodik a kaÏdá specificky, nezastupitelnû pﬁispûla k diagnostice. Vût‰inou v‰ak byly pro univerzálnûj‰í pouÏívání pﬁíli‰ dlouhé, aÏ úmorné. Vyhodnocování bylo nároãné; nûkteré mûly vysoké poﬁizovací náklady, jin˘ch se nedalo pouÏívat
pro kolektivní (hromadnou) administraci. Mívaly pﬁíli‰ abstraktní podnûty, odcizené denní praxi. Jen Test d2 byl dostateãnû vypovídající, dostateãnû krátk˘ pﬁi administraci i nepﬁíli‰ nároãn˘ pﬁi vyhodnocení. Sám podnût d2 je sympatick˘ a snadno zapamatovateln˘. VÏdyÈ s písmeny pracujeme v Ïivotû stále. Snad v‰ichni po prvních zku‰enostech s d2 poznali, Ïe je to test, kter˘ jim pﬁi
minimálních nárocích na ãas a peníze pﬁinese maximální informace o klientovû pozornosti.
ZaãáteãníkÛm mÛÏeme prozradit, Ïe Test d2 je v ãesk˘ch zemích dávno doma. Zásluhou nad‰encÛ se ujal nejdﬁíve v dopravû
a pozdûji v prÛmyslu, na klinikách i jinde. Nedají na nûj dopustit ani praktici, ani badatelé. Rychle vytlaãil do pozadí oficiálnû vydané testy pozornosti. Pozdûji na‰el své pevné místo i v bateriích pro v˘bûr do nejrÛznûj‰ích nároãn˘ch pozic.
Sami jsme si ovûﬁili Test d2 pﬁi v˘bûrov˘ch ﬁízeních i pﬁi zamûstnaneck˘ch auditech. ·lo o velkou paletu pracovních míst od
typick˘ch pro bankovnictví, na nichÏ zamûstnanci pﬁicházejí do styku s finanãní hotovostí, po pracovníky bankovní ochranné
sluÏby i odborníky v oblasti obchodu a manaÏery. V doplnûní ãi alternaci s pﬁístrojov˘m ãíseln˘m ãtvercem Test d2 vÏdy
spolehlivû diferencoval.
Nyní se jeho pouÏívání dostane plné legalizace. Dbejme na to, aby se v‰ak nestal veﬁejnû dostupn˘m, coÏ je v této zemi dosti
módní, sebezniãující zlozvyk.
âesk˘m vydáním Testu d2 zahajuje vydavatelskou ãinnost Testcentrum Praha, s.r.o. Je to poãátek více neÏ dÛstojn˘. KéÏ brzy
následují stejnû kvalitní vydání dal‰ích hodnotn˘ch testÛ. âesky mluvící uÏivatelé se tak, doufejme, doãkají serióznûj‰ích diagnostick˘ch pomÛcek.
Pﬁejme si to a bude-li to moÏné, pﬁispûjme k tomu i sv˘m dílem.
V Praze 15. záﬁí 2000 - Pavel Dittrich a Jaroslav Uzel
Ergodiagnostická laboratoﬁ KB, a.s.

Slovo pﬁekladatele
Pﬁedkládáme ãeské znûní pﬁekladu a úpravy Testu d2, zpracované podle jeho prvního vydání v USA z roku 1998 (The d2 Test
of Attention) s pﬁihlédnutím k jeho poslednímu nûmeckému vydání z roku 1994 (Test d2 Aufmerksamkeits-Belastungs-Test).
âeská pﬁíruãka je oproti americké zkrácena o rozsáhlou kapitolu „V˘zkum”, obsahující pﬁehled v˘sledkÛ ﬁady publikovan˘ch
v˘zkumn˘ch studií uÏívajících tento test v rozmanit˘ch psychologick˘ch oborech, a dále o nûkteré prozatímní údaje o soubûÏné
pojmové validizaci testu v rámci pilotních studií v USA. – Zájemce o tuto tematiku prozatím odkazujeme na americkou (popﬁ. i na
nûmeckou) pﬁíruãku uvedenou v soupise literatury. Dali jsme prozatím pﬁednost urychlené pﬁípravû ãeského znûní jednak pro praktické pouÏití, jednak pro standardizaci, v˘zkumné studie a vytvoﬁení norem pﬁímo v na‰í populaci.
Pﬁevodní tabulky norem pﬁejímáme – stejnû jako americká pﬁíruãka – z posledního nûmeckého vydání. Vzhledem k povaze
mûﬁen˘ch promûnn˘ch a vzhledem k jiÏ potvrzené znaãné odolnosti testov˘ch skórÛ Testu d2 vÛãi rozdílÛm kultur pokládáme za
dobﬁe pﬁijatelné aÏ do vytvoﬁení obecn˘ch ãi alespoÀ místních ãesk˘ch norem uÏívat i u nás tabulek sestaven˘ch na reprezentativních v˘bûrech z populace sousední stﬁedoevropské zemû.
V˘raznû jsme zkrátili i v originále velice rozsáhl˘ a obsahovû snad aÏ rozbíhavû zaloÏen˘ pﬁehled literatury. Pro orientaci jsme
v ãeském znûní ponechali jen základní publikace dÛleÏité pro orientaci v psychologické diagnostice pozornosti a du‰evní v˘konnosti
vÛbec a dále v konstrukci, standardizaci a praktickém uÏívání tohoto testu. Poãítáme s tím, Ïe v budoucnu bude tento soupis
roz‰iﬁován o odkazy na studie pﬁedev‰ím ãeského pÛvodu.
Podle na‰eho názoru kvality Testu d2 plnû odÛvodÀují jeho brzké vydání a vûﬁíme, Ïe bude dobﬁe slouÏit studiu i diagnostice
du‰evní v˘konnosti v mnoha ohledech psychologické teorie a praxe.
V Praze 5. ﬁíjna 2000 - Karel Balcar

Slovo nakladatele
Vûﬁím, Ïe Test d2, kter˘ vydáváme v autorské úpravû Karla Balcara, bude tím nejlep‰ím ze v‰ech dosavadních vydání. Tato
úprava nejenÏe vychází ze v‰ech pﬁedchozích vydání, ale hlavnû je v ní mnoho autorské práce, pﬁedev‰ím ve zpracování
tabulek norem. Cílem byla uÏivatelská pﬁehlednost a vyváÏená míra informací, vhodn˘ch pro praktické pouÏití.
Test d2, kter˘ je sám o sobû uÏivatelsky velmi pﬁíjemn˘, je doplnûn manuálem, jehoÏ strukturu, pﬁehlednost a struãnost urãitû
ocení kaÏd˘ uÏivatel.
Dûkuji nakladatelství Hogrefe za vstﬁícnou spolupráci pﬁi vydání Testu d2, které je zaãátkem na‰í spoleãné ediãní ãinnosti.
Pﬁeji v‰em v práci s tímto testem mnoho úspûchÛ.
V Praze 9. ﬁíjna 2000 - Václav HavlÛj
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Struãn˘ popis Testu d2
Úvod
Test d2 je ãasovû omezená zkou‰ka selektivní
pozornosti. Pﬁedstavuje standardizované zdokonalení takzvaného ‰krtacího testu. Mûﬁí rychlost zpracování, dodrÏování pravidel a kvalitu v˘konu pﬁi
rozli‰ování podobn˘ch zrakov˘ch podnûtÛ. Tím
umoÏÀuje zjistit individuální v˘konnost v oblasti
pozornosti a soustﬁedûní.
Vûkové rozmezí
Od 9 do 60 let.
Formy testu
Je pouze jedna forma, kterou lze provádût buì
individuálnû, nebo skupinovû.
Trvání testu
Celou zkou‰ku vãetnû zadání pokynÛ lze administrovat bûhem osmi minut.
Podoba testu
Na jedné stranû záznamového listu se zachycují
údaje o testované osobû a dosaÏené skóry; je tam
i ukázka testu pro zácvik. Na opaãné stranû je standardní test, kter˘ má 14 ﬁádek a kaÏdá z nich
obsahuje 47 znakÛ – tedy dohromady 658 poloÏek.
Testov˘mi poloÏkami jsou písmena „d” a „p” vÏdy
s jednou aÏ ãtyﬁmi krátk˘mi svisl˘mi ãárkami, které
jsou umístûny buì jednotlivû, nebo v párech nad
písmenem nebo pod ním. Od probanda se poÏaduje,
aby postupnû prohlíÏel jednotlivé ﬁádky a vy‰krtal
v nich v‰echna „d” se dvûma ãárkami. V pﬁíruãce se
tyto poloÏky (tj. urãené ke ‰krtnutí) naz˘vají „patﬁiãné
poloÏky”. V‰echny ostatní kombinace písmen a ãárek
se pokládají za „nepatﬁiãné”, protoÏe se nemají ‰krtat.
Proband má povoleno 20 sekund na kaÏdou ﬁádku.

Skórování
Test má dvû skórovací ‰ablony, pomáhající examinátorovi spoãítat poãet oznaãen˘ch znakÛ a poãty
chyb (opomenutí a nesprávného v˘bûru ãili zámûny).
Skórování mÛÏe provádût asistent, av‰ak interpretaci
má provádût odborn˘ psycholog. Mimo jiné je moÏno
vypoãíst tyto skóry: CP (Celkov˘ poãet), Ch (Chyby
v CP), Ch% (Procento chyb v CP), CV (Celkov˘ v˘kon),
VS (V˘kon soustﬁedûní) a FR (Fluktuaãní rozpûtí).
CP je souãtem v‰ech poloÏek, které proband
v prÛbûhu ãasovû omezené zkou‰ky pro‰el.
Ch% umoÏÀuje interpretovat pﬁesnost a peãlivost
v˘konu.
CV je CP mínus Ch.
Novû zaveden˘ skór VS je celkov˘ poãet správnû
‰krtnut˘ch poloÏek mínus poãet chyb vznikl˘ch
nesprávn˘m ‰krtnutím poloÏek.
CV a VS jsou mírami pozornostního v˘konu
podaného v testu.
FR vyjadﬁuje stabilitu a konsistenci v˘konu
v prÛbûhu testu.
Standardizace
Standardní pokyny a skórování zaji‰Èují objektivitu
této metody.
Reliabilita
Reliabilita byla zji‰Èována u rÛzn˘ch skórÛ.
Homogenita testov˘ch ukazatelÛ CP, CV, a VS vychází velice vysoko (r > .90). Koeficienty homogenity Ch%
a nûkdy i Ch b˘vají o nûco niÏ‰í. V sériích testÛ a retestÛ
pﬁi rÛzn˘ch ãasov˘ch intervalech (aÏ po 40 mûsícÛ)
vykazují v Testu d2 ukazatele CP, CV a VS uspokojivou aÏ dobrou stabilitu (r > .70).
Validita
Validita metody je doloÏena rozsáhl˘m mnoÏstvím poznatkÛ. Ty jsou v˘sledkem v˘zkumn˘ch studií
napﬁíklad v oblastech klinické psychologie a psychiatrie, pedagogické psychologie, poradenství pro volbu
povolání, psychologie práce, psychologie sportu
a psychologie ﬁidiãÛ. Provedené v˘zkumy svûdãí ve prospûch vyuÏívání Testu d2 v mnoha rozmanit˘ch pﬁípadech jeho klinick˘ch a empirick˘ch aplikací.
Normy
Podrobné normy jsou zaloÏeny na nûmeckém
vzorku více neÏ ‰esti tisíc otestovan˘ch osob.
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Úvod
V psychologické diagnostice je uÏiteãné mít
nejen zkou‰ky obecn˘ch schopností (inteligence,
technické porozumûní atd.), ale i nástroje pro
zji‰Èování urãit˘ch v˘konnostních pﬁedpokladÛ, jeÏ
pﬁipomínají v˘razy „pozornost”, „du‰evní soustﬁedûní”, „úsilí”, „mentální zátûÏ” nebo „ﬁízení pozornosti” (viz Bartenwerfer 1983, str. 482).
Test d2* patﬁí k nástrojÛm t˘kajícím se zmínûn˘ch
pﬁedpokladÛ. Tyto ãasto uÏívané nástroje jsou
obvykle uÏívány pod názvy „soustﬁedûnost pozornosti”,
„selektivní pozornost”, „rozsah pozornosti“,
a „odolnost pozornosti“ (Lezak 1995). V americké
neuropsychologii je zvlá‰È studovanou stránkou
pozornosti právû „selektivní pozornost“, ãasto pod
názvem „soustﬁedûnost“. Lze ji vymezit jako schopnost zamûﬁit se na jeden ãi dva dÛleÏité podnûty
a pﬁitom potlaãit uvûdomování soupeﬁících rozptylujících podnûtÛ (Zillmer & Spiers 1998). Pﬁíbuzn˘ pozornostní pojem bdûlost ãi odolnost pozornosti odkazuje
na schopnost udrÏet pozornost po nûjakou dobu.
Test d2 je struãnou mírou selektivní pozornosti
a mentální soustﬁedûnosti. Pojem „pozornost a soustﬁedûnost“, jak jej uÏíváme v této pﬁíruãce, je vymezen jako v˘konnostnû zacílen˘, prÛbûÏn˘ a omezen˘
v˘bûr podnûtÛ. Pro tento proces je rozhodující schopnost v˘bûrovû se zamûﬁit na urãité podstatné vnitﬁní
nebo vnûj‰í stránky úkolové situace (a zároveÀ opomíjet nepodstatné) a pﬁitom je rychle a správnû analyzovat. Podle této definice pﬁedpokládá Test d2 soustﬁedûn˘ v˘kon v oblasti vnûj‰ích zrakov˘ch podnûtÛ.
Úspû‰né soustﬁedûní zas pﬁedpokládá pﬁimûﬁenou
funkci motivace a ﬁízení. To se v tomto testu projeví
ve tﬁech sloÏkách v˘konu:

První vydání Testu d2 vy‰lo v roce 1962. Od té doby
byl test nûkolikrát pﬁepracován a v Nûmecku vy‰el
v osmi vydáních. Existují jeho pﬁeklady ve francouz‰tinû, portugal‰tinû a dán‰tinû. Jeho první anglické vydání vychází z tﬁicet pût let trvajícího experimentálního a klinického zkoumání a zdokonalování jeho
prospû‰nosti v rÛzn˘ch oblastech psychologie.
Doklady o jeho reliabilitû a validitû byly zveﬁejnûny
v ﬁadû publikací a jsou v této pﬁíruãce shrnuty. Test d2
prokázal svou uÏiteãnost pro v˘zkum; nadto svûdãí
získané poznatky i o tom, Ïe mÛÏe b˘t prospû‰n˘
v ‰irokém spektru praktick˘ch aplikací, zvlá‰È v oblastech klinické péãe, práce a vzdûlávání. Tato pﬁíruãka
podává informace o jeho administraci, vyhodnocování a interpretaci této zkou‰ky. ZároveÀ téÏ shrnuje
v˘voj Testu d2 a naãrtává potﬁeby dal‰ího zkoumání.

Odborná kvalifikace k uÏívání Testu d2
Test d2 lze podávat individuálnû nebo skupinovû.
Technick˘ asistent, kter˘ se dostateãnû seznámil
s touto pﬁíruãkou, by mûl b˘t schopen test administrovat a oskórovat v˘sledky. Interpretace získan˘ch
skórÛ v‰ak vyÏaduje zároveÀ se znalostí pﬁíruãky
také znalost psychologie a urãité vzdûlání v základech
psychologického testování (napﬁ. pokud jde o reliabilitu, validitu, uÏívání norem atd.). Odborníci v oblastech klinické péãe, poradenství, práce a vzdûlávání
uÏívají údajÛ z Testu d2 jako pomÛcky pro své rozhodování. V takov˘ch pﬁípadech jsou odborná zku‰enost
a odborn˘ úsudek nezbytné ke vhodnému vyuÏití
tohoto nástroje.

1) rychlost ãi mnoÏství vykonané práce, tj. poãet
podnûtÛ zpracovan˘ch za urãitou dobu (to postihuje motivaãní stránku);
2) kvalita vykonané práce, tj. stupeÀ pﬁesnosti,
kter˘ je v opaãném pomûru k poãtu chyb
(stránka ﬁízení pozornosti);
3) pomûr rychlosti a pﬁesnosti vykonané práce,
kter˘ umoÏÀuje formulovat závûry o vlastnostech
pracovní v˘konnosti jako jsou stupeÀ aktivity,
stálosti a soudrÏnosti v˘konu, únava, úroveÀ
pozornosti a tlumení rozptylujících vlivÛ.

* Název testu „d2” byl odvozen z úkolu testované osoby:
„Pﬁe‰krtni kaÏdé písmeno „d”, které má „2” ãárky.”
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Historické pozadí Testu d2
Test d2 byl vytvoﬁen v Ústavu bezpeãnosti
dolÛ, prÛmyslu a dopravy pﬁi V˘boru technické kontroly v Essenu v Nûmecku. PÛvodním zámûrem bylo
získat nástroj k hodnocení ﬁidiãské v˘konnosti.
Pozornost, soustﬁedûnost a rychlost vnímání se zdály
b˘t nejpodstatnûj‰ími promûnn˘mi, které odli‰ují
„dobré“ a „‰patné“ ﬁidiãe (Lauer 1955; Jenkins 1956,
1961). V té dobû byly dvû kategorie testÛ pozornosti
a soustﬁedûnosti. První z nich, naz˘van˘ „testy soustﬁedûnosti“, vycházel z psychologick˘ch studií
Oehrnov˘ch (1889, 1896). Tento typ tradiãních
nástrojÛ obsahoval více ãi ménû jednoduché úkoly
mentální aritmetiky. Test d2 patﬁí do druhé kategorie
nástrojÛ, obvykle naz˘van˘ch „‰krtací testy“. Takov˘
typ testÛ obsahuje úlohy t˘kající se zrakového vnímání a jeho rychlosti.
Na poãátku francouzsk˘ psycholog Bourdon
(1895, 1902) provádûl ponûkud neobvyklé pokusy
s vybran˘mi oddíly z knihy o savcích. Îádal zkoumané
osoby, aby v textu vy‰krtaly v‰echna stanovená písmena (napﬁ. a, i, r a s). Takto zjistil pozoruhodné rozdíly
ve v˘konech rÛzn˘ch jedincÛ. V dal‰ích letech tento
postup pﬁevzali a upravili mnozí autoﬁi. Nûkteré tyto
rané studie obsahuje WhippleÛv manuál mentálních
a fyzick˘ch testÛ (1910). Jiní autoﬁi, napﬁ. Toulouse
a Piéron (1911) zavedli místo lépe ãi hÛﬁe rozpoznateln˘ch písmen nové, neznámé podnûty v oãekávání,
Ïe tak zajistí v‰em osobám stejnou nároãnost „vstupu“. To se v‰ak nepodaﬁilo uspokojivû prokázat. Toto
zji‰tûní podpoﬁilo tradiãní uÏívání takov˘ch obvykl˘ch
písmen ãi symbolÛ, jaké lze najít tﬁeba na psacím stroji.
Meiliho (1956) „·krtací test bez nápodoby“, kter˘ byl
oblíbenou metodou v dopravní psychologii kolem
roku 1960, uÏívá takov˘ch dobﬁe znám˘ch symbolÛ.
Meiliho ‰krtací test stejnû jako dal‰í metody z té
doby mûl ﬁadu nedostatkÛ. Napﬁíklad mohl b˘t administrován naráz pouze jedné osobû. Navíc nemûl skórovací ‰ablony, coÏ vyÏadovalo ãasovû nároãné zpracování a ãasto vedlo k chybám. Nebyly je‰tû spolehlivé
a dostateãnû rozli‰ující normy. Nadto i pokyny
k Meiliho ‰krtacímu testu byly pﬁíli‰ obtíÏné pro osoby v niÏ‰ím pásmu inteligence.
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Reflexe tûchto skuteãností vedla ke snaze vytvoﬁit
‰krtací test, kter˘ by byl v nûkolika zásadních bodech
dokonalej‰í:
1) Pokyny k nové zkou‰ce by mûly b˘t jednoduché
a obecnû srozumitelné.
2) Mûlo by b˘t moÏno porozumût pokynÛm a zvládnout je pomocí prostého pﬁíkladu.
3) Probandi by mûli b˘t schopni provádût test bez
rozsáhlej‰ího nácviku.
4) Test by mûl vyhovovat administraci individuální
i skupinové.
5) Test by mûl obsahovat stejnorodé ãásti, coÏ by
dovolilo probandovi ﬁídit si své pracovní tempo
a umoÏnilo examinátorovi sledovat prÛbûh
pracovního v˘konu.
6) Základní vlastnosti testu (objektivita, reliabilita
a validita) by mûly b˘t na optimální úrovni.
7) Mûly by b˘t vzaty v úvahu poÏadavky na hospodárnost, tj. nároky na ãas a na materiál potﬁebné
k administraci a skórování by mûly b˘t co nejmen‰í.
8) Normy by mûly b˘t zaloÏeny na rozsáhl˘ch
souborech dat a mûly by b˘t dobﬁe rozli‰eny.
V prÛbûhu tﬁí let vytváﬁení Testu d2 se podaﬁilo
tûmto poÏadavkÛm vcelku vyhovût a jeho první vydání
bylo zveﬁejnûno v roce 1962. Druhé vydání, zveﬁejnûné v roce 1967, obsahovalo roz‰íﬁené normy. Od té
doby byly moÏnostem a mezím Testu d2 vûnovány
ãetné publikace kontrolovan˘ch v˘zkumÛ. Jejich
v˘sledky shrnuje v této pﬁíruãce oddíl „Validita“.

Uplatnûní testu
Hlavní oblasti uÏívání Testu d2
V souladu s pÛvodním úãelem Testu d2 bylo jednou z hlavních oblastí jeho uplatnûní hodnocení ﬁidiãské v˘konnosti, a to pﬁedev‰ím Lékaﬁsko-psychologick˘mi sluÏbami V˘boru technické kontroly
v Nûmecké spolkové republice a ve ·v˘carsku (Gubser
& Spoerli 1967, 1970; Spoerli 1973). Bûhem dal‰ího
v˘voje se v‰ak postupnû roz‰iﬁovalo jeho uÏívání
i v oblastech mimo psychologii ﬁidiãÛ. Obrázek 1 shrnuje oblasti psychologického v˘zkumu, ve kter˘ch
byly v letech 1984 aÏ 1994 publikovány v˘sledky pouÏití Testu d2. Je vidût, Ïe v˘zkum probíhal pﬁedev‰ím
v oblastech klinické psychologie.

zahrnuty pouze tehdy, jestliÏe se t˘kaly otázek teorie
testÛ, napﬁ. psychometrick˘ch vlastností Testu d2,
korelací tohoto testu s jin˘mi testy v souborech osob
z normální populace nebo kritiky tohoto testu.
Nejmen‰í díl v˘zkumn˘ch publikací (1,5%) se t˘ká
forenzní a ekologické psychologie a podobn˘ch
témat ve vztahu k psychologii práce. Pﬁipou‰tíme
v‰ak, Ïe toto tﬁídûní není jednoznaãné a vede
k pﬁehnanému zjednodu‰ení otázek, v jakém rozsahu
lze urãité v˘sledky v dan˘ch psychodiagnostick˘ch
souvislostech skuteãnû uplatnit.

Obrázek 1:
Publikace o Testu d2 z rÛzn˘ch oblastí psychologie.

Místopis uÏívání Testu d2
Test d2 byl ‰iroce pouÏíván v Evropû. Na obrázku
2 vidíme, Ïe podnûty k jeho zkoumání vycházely pﬁeváÏnû z nûmecky mluvících zemí: z Nûmecké spolkové
republiky (58 %), Rakouska (17,6 %), dﬁívûj‰í Nûmecké
demokratické republiky (14,5 %) a ·v˘carska (8,4 %).
Obrázek nezahrnuje publikace z mimoevropsk˘ch
zemí jako Brazílie, v níÏ byl tento test vydán v roce 1990.

Psychometrie (12,2%)
Farmakopsychologie
(12,2%)
Jiné (1,5%)
Pedagogická
psychologie
(13,0%)
UÏitá psychologie*
(15,3%)

Klinická
psychologie
(45,8%)

Témûﬁ polovina publikací (45,8 %) se zab˘vá
rÛzn˘mi problémy t˘kajícími se klinické psychologie.
V tom jsou zahrnuty studie rÛzn˘ch skupin pacientÛ,
zkouman˘ch k úãelÛm diferenciální diagnostiky nebo
hodnocení terapeutick˘ch a rehabilitaãních postupÛ.
Klinické vzorky zahrnovaly osoby s pﬁíznaky neurózy,
schizofrenie, deprese, epilepsie, korové dysfunkce,
po‰kození mozku, pozitivního nálezu HIV, závislosti
na alkoholu, presenilní a senilní demence Alzheimerova typu; u dûtí pak poruchy chování a hyperkinetické
poruchy aktivity a pozornosti.
Druh˘ nejvût‰í poãet v˘zkumn˘ch publikací je
z oblasti uÏité psychologie, zahrnující psychologii práce,
dopravy a sportu (15,3 %). Dal‰í tﬁi oblasti – pedagogická psychologie, psychometrie a farmakopsychologie – jsou poãtem publikací navzájem pﬁibliÏnû vyrovnané (12 – 13 %). Psychometrické publikace sem byly

Obrázek 2:
V˘zkumné publikace o Testu d2 z evropsk˘ch zemí.

Rakousko
(17,6%)

·v˘carsko (8,4%)

Dﬁívûj‰í V˘chodní
Nûmecko (14,5%)

Nûmecká
spolková
republika
(58,0 %)

Jiné zemû (1,5%)

PrÛzkumy ukázaly, Ïe Test d2 je v souãasnosti jedním z nejãastûji uÏívan˘ch testÛ v evropsk˘ch zemích.
Napﬁíklad Brambring (1983) zkoumal, jak ãasto byly
testy a jiné psychologické nástroje uÏívány v diagnostice pro v˘bûr osob v roce 1977. Z prÛzkumu vypl˘vá,
Ïe v 54,4 % pﬁípadÛ (u 37 organizací z celkem 68,
v ãemÏ jsou zahrnuty i soukromé spoleãnosti) bylo

* Autoﬁi pﬁíruãky zde terminologicky zuÏují v˘znam pojmu „uÏitá psychologie", která ve skuteãnosti zahrnuje téÏ psychologii pedagogickou,
klinickou i dal‰í, pouze na psychologii práce a ﬁízení, popﬁípadû dopravy, sportu ãi jin˘ch, pﬁedev‰ím v˘konnostnû zamûﬁen˘ch odvûtví.
V pﬁekladu pﬁíruãky se pro struãnost tohoto oznaãení pﬁidrÏíme, aã z hlediska psychologického pojmosloví není pﬁesné.
– Pozn. pﬁekladatele.
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uÏito Testu d2. Vzhledem k celkovému poãtu zji‰tûn˘ch
testov˘ch vy‰etﬁení (41 115) Brambring odhadl relativní ãetnost pouÏití Testu d2 na 31,2 %, tedy
vy‰‰í neÏ u kterékoli jiné testové metody.
Podobné v˘sledky získal Brambring ve studii
uÏívání testÛ psychology v Úﬁadech pro nezamûstnané Spolkového ministerstva práce. V roce 1977 bylo
Testu d2 uÏito celkem 56 000krát, coÏ v pomûru
k celkovému poãtu 177 000 uÏití testÛ pﬁedstavuje
relativní ãetnost 31,6 %.
Brambringovy prÛzkumy braly v úvahu pouze
jednu oblast aplikace – v˘bûr zamûstnancÛ v rámci
psychologie práce. Naproti tomu Schorr (1995) provedl rozhovor s náhodn˘m v˘bûrem ãlenÛ Nûmecké
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asociace psychologÛ, která reprezentuje rozsáhl˘ soubor psychologÛ pracujících v diagnostick˘ch zaﬁízeních. Devadesát osm z 613 osob, s nimiÏ hovoﬁil,
sdûlilo, Ïe Test d2 je mezi pûti komerãnû distribuovan˘mi testy, kter˘ch uÏívají nejãastûji. Test d2 byl
tﬁetím nejãastûji uÏívan˘m testem v Nûmecku, a to za
„Freibursk˘m osobnostním dotazníkem“ (FPI) a za
HAWIE (nûmeckou úpravou inteligenãního testu
Wechsler Bellevue, nazvanou „Hambursk˘ WechslerÛv
inteligenãní test pro dospûlé“). Mimo Test d2 nebyl
zmínûn Ïádn˘ jin˘ pozornostní test. Test d2 lze tedy
v souãasnosti v Nûmecku pokládat za standardní
nástroj k mûﬁení pozorností a soustﬁedûnosti.

