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Úvod
Specifické poruchy učení jsou tématem, které najdete téměř v každé knize
zabývající se psychologií nebo pedagogikou. Na první pohled je tedy tato problematika
již důkladně popsána. O specifické poruchy učení (SPU) jsem se zajímala již na
gymnáziu, napsala jsem o nich seminární práci, rozhodla jsem se v mém zkoumání
pokračovat i na vysoké škole. Hlavním důvodem, proč jsem se začala zabývat tímto
tématem, je můj bratr, který má diagnostikované specifické poruchy učení. I má
gymnazijní práce se tedy opírala hlavně o pozorování mého mladšího bratra. Bratr
během mého dalšího studia dospěl a já neustále pozoruji jeho vývoj a změny, které u něj
nastaly. Proto se v této práci už nezabývám dětmi se specifickými poruchami učení, ale
adolescenty a dospělými. I to je velice široké téma s mnoha dimenzemi, proto jsem si
vybrala jen jedno hlavní téma: sebepojetí adolescentů se specifickými poruchami učení.
Adolescence je složitý proces v životě jedince, je to období tělesného dozrávání,
duševního a emočního vývoje a hledání vlastní identity. Již samotná adolescence je
velmi náročným životním obdobím a každá další odchylka od normálního vývoje, i
když sebemenší, nabývá několikanásobných rozměrů. K tomu si připočtěme adolescenta
trpícího specifickými poruchami učení. Specifické poruchy učení jsou vývojovou
poruchou - projevují se narušením vývoje určitých schopností a dovedností v procesu
učení. Z toho vyplývá, že dospívající, který má tuto poruchu, musí bojovat jak se
„svým" dospíváním, tak s dalším těžkým úkolem, a to naučit se pracovat se specifickou
poruchou učení. Proto si myslím, že SPU zanechává stopu na sebepojetí každého
dospívajícího člověka.
Cílem práce je podat základní přehled o specifických poruchách učení
adolescentů a jejich sebepojetí. Představení literární rešerše týkající se tohoto tématu je
tedy jedním z cílů. Snažila jsem se vytvořit rozsáhlé a podrobné kasuistiky adolescentů
s SPU, na nichž se pokouším analyzovat jevy, které mě v této práci zajímají. A to
zejména, zdali mají adolescenti s SPU snížené sebepojetí, jestli měli tito adolescenti
snížené očekávání o svém dalším vzdělávání a osobním životě a zda se tato vize splnila.
Dalším cílem je pokusit se předložit návrh pro rodiče a učitele, jak pracovat se staršími
dětmi s SPU, aby se jim alespoň částečně zvýšilo sebevědomí a aby SPU
nekomplikovaly další cestu v jejich vzdělávání.
Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou.
Metodická část je součástí praktické. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol.
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V teoretické části čtenáře stručně seznamuji se specifickými poruchami učení.
Delší pojednání by bylo zbytečné, jelikož publikací na toto téma je nepřeberné
množství. Snažila jsem se soustředit na problémy starších dětí, na problémy, s kterými
se potýkají. Dále se věnuji samotné adolescenci a jejím specifikám. Také nastiňuji
problematiku sebepojetí dětí a adolescentů s SPU. Pro nedostatek publikací na téma
sebepojetí adolescentů se tématu věnuji více v praktické části. V poslední části krátce
přibližuji možnosti intervence dětí a adolescentů s SPU na druhém stupni základních
škol a na středních školách.
Na teoretickou část navazuji metodikou v praktické části, kde nejprve popisuji
metodiku případové studie. Vysvětluji zde použité metody: analýzu sekundárních dat,
osobní rozhovor, pozorování, SORAD test, dotazník.
V praktické části předkládám kasuistické studie tří adolescentů od školního věku
až po současnost podle navrženého metodického postupu. Pokouším se na třech
specifických kasuistikách analyzovat obecné znaky individuálních problémů se
specifickými poruchami učení s důrazem na utváření jejich sebepojetí.

Reedukace SPU probíhá především na prvním stupni základních škol. Jak se
pracuje s dětmi s SPU na dalším stupni vzdělávání? Pokračují obtíže s SPU i ve
středním školství? Projevují se u dospívajících s SPU snížené požadavky na další
vzdělávání? Je prokázáno, že děti s SPU mají snížené sebepojetí, trvá toto znevýhodnění
i do dalšího období života?
Na tyto otázky se pokouším v práci hledat odpověď, samozřejmě existuje mnoho
dalších otazníků, ale ty už stojí mimo téma mojí diplomové práce.
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1 Specifické poruchy učení
Jak jsem se již zmínila, knih na téma specifické poruchy učení je tolik, že by se
nevešly ani do velké studentské knihovny. Z čehož vyplývá, že se touto problematikou
zabývalo a zabývá mnoho vědců, psychologů, pedagogů atd. Tím pádem existuje i
mnoho názorů na diagnostiku, vývoj, nápravu specifických poruch učení. Srovnáním
publikací na téma specifické poruchy učení se nezabývám, přenechám ho někomu
dalšímu, jako zajímavé téma diplomové práce. Při základní charakteristice SPU
vycházím hlavně z Vágnerové (2001) a Jucovičové (2003).
Abychom mohli být ve škole úspěšní, jsou k tomu zapotřebí různé schopnosti,
které je možno využívat, znalosti a dovednosti, které jsou základem pro další rozvoj
potřebných kompetencí, i motivace к učení, která umožňuje překonávat některé obtíže.
Příčinou školní neúspěšnosti může být celkově snížená inteligence, výchovné
zanedbání, ale i nerovnoměrné nadání, resp. nedostatečný rozvoj některé z dílčích
kompetencí. Inteligence se skládá z celé řady různých funkcí, které se nemusí rozvíjet
stejně rychle a stejně dobře. Kromě toho se při práci ve škole uplatňuje mnoho dalších
faktorů, které součástí inteligence nejsou, např. motivace a celkové emoční ladění.
Prospěch v jednotlivých předmětech je závislý na dosažené úrovni různých dílčích
schopností. Jestliže jsou některé z nich nadprůměrně vyspělé, můžeme očekávat, že dítě
bude mít v určitých předmětech dobré výsledky, zatímco v ostatních může být
průměrné. Pokud je vývoj nějaké schopnosti z jakéhokoliv důvodu opožděn, vzniká zde
riziko, že dítě bude v některé oblasti selhávat. Každý jedinec má jiné individuálních
schopnosti a předpoklady pro školní práci. „Menší nerovnoměrnosti nejsou příliš
důležité a projevují se jen malým rozdílem ve známkách z jednotlivých předmětů. Větší
nerovnoměrnosti však mohou představovat značné znevýhodnění pro určitou oblast
výuky. Do této kategorie patří i děti, jejichž obecná inteligence je dostačující, ale nemají
rozvinuty některé z dílčích kompetencí. Takové rozložení schopností je typické pro
vznik specifických poruch učení." (Vágnerová 2001 s. 631)
„Specifické poruchy učení představují diagnostickou kategorii sloužící к
souhrnnému označení takových výukových problémů, které nejsou způsobeny
postižením zraku, sluchu, motoriky, mentální retardací či jinou psychickou poruchou
nebo nepříznivými vlivy prostředí. Tyto poruchy učení vznikají jako důsledek dílčích
dysfunkcí, potřebných pro osvojení výukových dovedností. Specifické poruchy učení se
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člení podle toho, jakou oblast výuky postihují (např. poruchy čtení, psaní atd.)."
(Vágnerová 2001 s. 631)

1.1 Obecná charakteristika poruch učení

„Specifické vývojové poruchy učení jsou často definovány jako neschopnost
naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za průměrné inteligence
a přiměřené sociokulturní příležitosti. V dnešní době se děti s touto problematikou také
označují jako žáci se specifickými výukovými potřebami, což jejich problematiku
vystihuje svým způsobem nejlépe, protože reedukace jejich poruch spočívá především
v použití odlišných výukových a pracovních metod." (Jucovičová 2003 s. 12)
Specifické poruchy učení mají svá specifika jednak ve své etiologii, příčinách
vzniku, a jednak ve svých projevech. Tyto poruchy jsou vždy vrozené, vznikají jednak
určitým poškozením v období před narozením, při narození a časně po narození dítěte.
Roli zde hraje i dědičnost, případně kombinace dědičnosti a výše uvedených obtíží.
Někdy je etiologie neznámá nebo není příliš jasná. „Uvádí se souvislost
s lateralizací, s poruchou spolupráce mozkových hemisfér nebo i s neurohumorální
činností mozku, případně s poruchami vývoje dítěte. Nejedná se tedy o problematiku
získanou s vnějších příčin, kdy obdobné potíže vznikají např. neurotizací dítěte,
použitím nesprávných výukových metod, vlivem zdravotních problémů, zameškání
školní docházky, nižší sociokulturní úrovní nebo odlišným jazykovým prostředím
dítěte." (Jucovičová 2005 s. 6)
Specifikem je i to, že intelektové schopnosti dětí s těmito poruchami jsou
průměrné až nadprůměrné. Jejich porucha tedy není způsobena sníženými intelektovými
schopnostmi, ale plyne z jiných příčin. U těchto dětí bývají porušeny funkce, které jsou
potřeba pro učení se psaní, čtení a počítání. Jedná se o funkce percepční. Kdy je
porušeno především smyslové vnímání (zrakové, sluchové). Dále funkce kognitivní
(poznávací), kdy je porušena např. schopnost koncentrace pozornosti, paměť, myšlení,
řeč a matematické představy. Pak jsou to funkce motorické (pohybové), kdy je přítomna
porucha jemné i hrubé motoriky ruky, ale i očních pohybů a mluvidel. Dále se na
vzniku poruch spolupodílí i porucha motorické koordinace (souhry pohybů) a rytmicity.
A nakonec i porucha senzomotorických funkcí, kde se jedná o propojení poznávacích a

motorických funkcí. Z těchto důvodů také nazýváme tyto poruchy poruchami
funkčními. (Jucovičová 2003)
Tyto poruchy se objevují v různých stádiích období vývoje dítěte. V některých
případech je lze zachytit již v předškolním věku dítěte - zde je největší možnost působit
prevencí proti vzniku těchto poruch. Nejčastěji je však zachytíme během mladšího
školního věku dítěte, brzy po nástupu do základní školy. Jejich porucha se nejvíce
projevuje koncem prvního a v průběhu druhého roku školní docházky. Problematika se
často ale rozvíjí nejen v průběhu mladšího školního věku, ale i staršího školního věku
dítěte, tj. na druhém stupni základní školy. Zde se často komplikuje tzv. sekundární
problematikou, která již plyne ze základních projevů poruchy, ale přesto s ní úzce
souvisí. Sekundární problematika se pak týká jak výukové oblasti, tak oblasti psychiky
dítěte. V některých případech je dítě diagnostikováno teprve v tomto věku. Stává se tak
často u dětí, které mají slabší formy poruchy nebo svou poruchu dlouho kompenzovaly
pomocí svých vysokých intelektových schopností. Ve výjimečných případech dochází
к primární diagnostice i v období adolescence nebo i dospělosti. Většinou jde o případy
lidí, kteří používají natolik dobré kompenzační mechanismy, že jim specifická porucha
učení nečinila obtíže až do určité doby (např. studium na VŠ). Opravdu tedy nelze říci,
že by bylo některé vývojové období, kdy by se tyto poruchy již neobjevovaly. Záleží
vždy na typu a formě poruchy, na včasné a správné diagnostice, absolvování
pedagogické reedukace a vhodném přístupu školy a rodiny. Dále také zda dojde к rychlé
a plné kompenzaci poruchy tak, že v dalších věkových obdobích již nebude patrná a
nebude ovlivňovat výkon dítěte ve studiu i v životě. (Jucovičová 2003)
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1.2 Základní typy poruch učení
V této kapitole nastiňuji výčet specifických poruch a jejich definicí a popisuji
zde jejich vznik. Z tohoto důvodu může tato část působit učebnicově, bohužel jsem tuto
kapitolu nemohla vynechat, jelikož je základním klíčem к pochopení celé problematiky.

Mezi základní typy specifických vývojových poruch učení patří dyslexie porucha čtení, dysortografie - porucha pravopisu, dysgrafie - porucha psaní a grafického
projevu, dyskalkulie - porucha počítání a matematických schopností. Obtíže ale může
způsobit dítěti i dyspraxie - porucha schopnosti vykonávat manuální, složité úkony. Jde
o děti neobratné, nešikovné. Často bývají příznakem syndromu LMD. Vyskytuje se i
porucha výtvarných schopností - dyspinxie a hudebních schopností - dysmúzie.
Tyto typy poruch se mohou vyskytovat u dětí samostatně, ale často tvoří
komplex poruch (nejčastěji dyslexie, dysgrafie, dysortografie). Často se také vyskytují
v kombinaci se syndromem lehké mozkové dysfunkce ve své hyperaktivní nebo
hypoaktivní formě, který také bývá v současnosti označován jako syndrom poruchy
pozornosti nebo syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou (ADD, ADHD
syndrom).

1.2.1 Dyslexie

„Dyslexie je specifická porucha čtení. Lze ji definovat jako neschopnost naučit
se číst, přestože dítě má přijatelné rozumové schopnosti a nechybí mu ani přiměřená
výchovná a výuková péče. Můžeme ji charakterizovat jako specifickou řečovou
poruchu, která se vyznačuje potížemi při dekódování jednotlivých slov odrážejícím
obvykle nedostatečnou schopnost fonologického zpracování. Dyslexie je nejznámější a
zároveň nejčastější poruchou učení. Dyslexií trpí přibližně 3 % českých dětí (převážná
většina jsou chlapci), nadpoloviční většina z nich potřebuje к překonání těchto potíží
odbornou pomoc. Porucha čtení se projevuje hned na počátku školní docházky, i když v
této době nebývá ještě tak nápadná." (Vágnerová 2001 s. 631-632; Matějček 1996)
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1.2.1.1 Příčiny vzniku dyslexie

Osvojení písma, tj. čtení a psaní, vyžaduje součinnost většího počtu různých
schopností a dovedností, které by měly dosáhnout alespoň přijatelné úrovně. Pokud
některá z nich není dostatečně rozvinuta, dítě bude mít ve výuce problémy. Vývojová
dyslexie je heterogenním syndromem. Její etiologie může být velmi různorodá. Nejen
podle Koukolíka (2000) má dyslexie organický základ, který tvoří drobná postižení
různých oblastí mozku, event, poruchy koordinace a integrace těchto funkcí. Jejich
důsledkem je omezení rozvoje rozmanitých dílčích kompetencí, nezbytných pro
osvojení čtení, resp. narušení jejich komplexního využití. Za hlavní organickou příčinu
dyslexie jsou považovány změny mozkové kůry na rozhraní spánkového a temenního
laloku. К takovému poškození může dojít prenatálně nebo perinatálně.( Matějček 1996)
„Dyslexie je, jak již bylo řečeno, heterogenní syndrom. Z této skutečnosti
logicky vyplývá tendence rozlišovat podle převahy určitých dílčích dysfunkcí různé
typy dyslexie. Typ je třeba chápat spíše jako model, jemuž se problémy jednotlivých
dětí více či méně přibližují." (Vágnerová 2001 s.632) Jednou z typologií dyslexie je
rozdělení na základě předpokládané převahy jedné mozkové hemisféry, resp. podle
převažujících potíží, které jsou vázány na funkci jedné hemisféry. Rozlišujeme dva
základní typy dyslexie:

• Typ s převahou pravé hemisféry (P typ dyslexie), pro nějž je charakteristické
sice téměř bezchybné, ale nápadně pomalé, namáhavé a neplynulé čtení. Takto
postižené dítě vnímá písmena jako geometrické tvary, je zde narušen proces porozumění
písmu jako znakovému systému. Přesun, resp. aktivizace příslušných center v levé
mozkové hemisféře je zpomalena.
• Typ s převahou levé hemisféry (L typ dyslexie), který je nápadný rychlým
překotným tempem čtení s mnoha chybami. Předpokládá se, že příčinou této poruchy je
předčasná dominance levé hemisféry v době, kdy dítě ještě nemá zafixovanou vizuální
podobu písmem, resp. slov. (Bakker 1985; Vágnerová 2001 s. 645; Jucovičová 2003)

Děti mají také problémy s intonací melodií vět (čtou monotónně, neklesají
s hlasem), nesprávně používají i dech. Často opakují začátky slov, neudrží pozornost na
jednom řádku, přeskakují řádky a hůře se orientují v textu. Při čtení se objevují
specifické chyby: záměny písmen tvarově podobných (tzv. statická inverze),
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přesmykování slabik (tzv. kinetická inverze), vynechávání písmen, slabik, slov a vět,
vynechávání diakritických znamének nebo jejich nesprávné použití, domýšlení
koncovek slov.
Dochází tak к nesprávnému čtení až komolení slov. Je- li dítě schopno sluchové
kontroly čteného, většinou si alespoň část chybně četných slov opraví.
Děti mívají problémy v reprodukci čteného textu. Dítě si buď vůbec nepamatuje,
co četlo, reprodukce je nesprávná, protože se příliš soustředilo na výkon čtení jako
takový, neboje reprodukce chudá, pouze útržkovitá, nesamostatná.
V lepším případě je dítě schopno reprodukovat text poměrně správně, ale za
pomoci návodných otázek. Případně je reprodukce čteného textu správná, ale i s
použitím nesprávně čtených slov.
U dyslektických dětí tak dochází к disproporci mezi úrovní jejich obecných
schopností, která je vyšší než jejich úroveň čtení. Také v porovnání s úrovní čtení dětské
populace čtou tyto děti hůře. Tyto děti pak budou mít obtíže všude tam, kde budou
závislé na výkonu čtení. Tj. nejen v jazycích , ale i v naukových předmětech a i
v matematice, zvi. při řešení úloh. (Jucovičová 2003)

1.2.2 Dysgrafie

„Dysgrafie je specifická porucha psaní. Jde o poruchu grafomotorického
projevu. Děti s dysgrafií nedovedou správně napodobit tvary písmen, vynechávají
některé jejich detaily nebo jiné přidávají, jejich písmo je neupravené. Na psaní
vynakládají velké úsilí, a přesto bývá výsledek špatný." (Vágnerová 2001 s. 647)

1.2.2.1 Příčiny vzniku dysgrafie

Příčinou dysgrafie bývá porucha senzomotorické koordinace s manuální
neobratností, někdy spojená s poruchami zrakové percepce. Při těžké dysgrafii je
zpravidla porušena i kinestetická, názorová a sluchová paměť, schopnost sluchové
analýzy a syntézy. Dítě se obtížně učí tvary písmen a nepamatuje si, jaké pohyby, resp.
jejich sled, jsou potřebné ke psaní jednotlivých písmen. Jedná se o rozlišování zvuků,
výšky, hloubky a délky tónů, jednotlivých hlásek, slabik a slov.

Obtíže vznikají i při problémech v lateralizací. Děti mívají neuvolněnou někdy i
celou paži, předloktí, zápěstí, ruku i prsty pro psaní. Držení psací potřeby bývá rovněž
neuvolněné, křečovité. Výsledkem je snížená kvalita písemného projevu.
Porušeno bývá psaní jako vlastní akt, kdy tempo psaní je výrazně pomalé, psaní
neplynulé, dítě má problémy s navazováním jednotlivých písmen, je rychleji unavitelné.
V jiných případech je tempo psaní rychlé, ale výsledkem je opět snížená kvalita
písma. Děti mívají obtíže s udržením písma na řádku, s udržením směru psaní a
správného sklonu.
Problémy mají také při napojování jednotlivých písmen na sebe, při vykroužení
jejich tvaru, písmena nedotahují, nedopisují, nedodržují jejich správné tvary. Dochází
tak к záměnám tvarově podobných písmen (m-n, o-a, r-z, 1-k-h, S-L-Z). Lidé s dysgrafií
mívají také potíže s osvojováním a zapamatováním tvarů jednotlivých písmen. Objevuje
se rovněž chybování vzniklé z nedostatku času na napsání úkolu a jeho kontrolu a
z přílišného soustředění se na výkon psaní jako takového (specifické dysortografické
nebo i nespecifické chyby). (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová 2001)
Dysgrafie u některých žáků postihuje pouze proces psaní. Často ale mívá vliv i
na další formy grafického projevu. Ovlivňuje pak zejména rýsování tím pádem výkon
v matematice - geometrii. V matematice může ovlivnit výkon dítěte i nesprávným
zapsáním číslic (záměny tvarově podobných) nebo čísel (pořadí číslic, nesprávný posun
v prostoru).
Na středním stupni škol technického nebo uměleckého zaměření pak ovlivní
úroveň rysů, grafů, nákresů, plánů, projektů a technického psaní a kreslení. Může mít
vliv i na snížený výkon v oblasti výtvarné výchovy, pokud je vyžadována přesná kresba
nebo malba.
Dysgrafické děti budou mít obtíže všude tam, kde budou závislé na výkonu
psaní, kde budou kladeny požadavky na rychlost psaní a kvalitu, úpravu písemného
projevu. Je nasnadě, že se v podstatě jedná téměř o všechny vyučovací předměty.
Těžkou dysgrafii lze chápat jako jednu z variant dyspraxie. Dysgrafické potíže
může zhoršovat zbrklost, impulzivita a celková hyperaktivita.
Na druhém stupni ZŠ bývají dysortografické obtíže již výrazně komplikovány
sekundární problematikou, která již neplyne z primární poruch, ale úzce s ní souvisí.
Dysortografické děti mívají obtíže nejen v českém jazyce a při osvojování cizího
jazyka, ale i v ostatních předmětech, pokud si musí zaznamenávat učivo formou
diktování. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová 2001)
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1.2.3 Dysortografie

„Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Takto postižené dítě má
omezenou citlivost pro jazyk, která se může projevovat i v mluvené řeči. Dysortografii
lze definovat jako neschopnost naučit se gramaticky správně písemně vyjadřovat,
přestože dítě má přijatelné rozumové schopnosti a nechybí mu ani přiměřená výchovná
stimulace a výukové vedení. Dysortografie se často vyskytuje ve spojení s dyslexií či s
dysgrafií." (Vágnerová 2001 s. 649) Dysortografii je možno charakterizovat jako
poruchu řeči, v tomto případě jde o narušení převodu sluchového kódu do kódu
grafického. Často jde o poruchu v porozumění a aplikaci gramatických pravidel,
tvarosloví a syntaxe. „Když dysortografické dítě píše nějaký text, např. slohovou práci
nebo diktát, dělá v něm dost typické chyby: má tendenci zaměňovat písmena, slabiky i
slova, která se tvarově nebo zvukově podobají, a vynechávat znaménka, což svědčí pro
potíže v rozlišování krátkých a dlouhých slabik. Mívá problémy v užívání
gramatických pravidel, často nesprávně skloňuje a časuje, užívá nesprávných tvarů.
Slovosled ve větě bývá nepřesný, formulace jsou těžkopádné a často velmi
zjednodušené. Někdy je porucha tak závažná, že dítě nedovede odlišit ani hranice
jednotlivých slov ve větě." (Matějček 1994; Vágnerová 2001 s. 649)

1.2.3.1 Příčiny vzniku dysortografie

Příčiny dysortografie jsou podobné jako příčiny dyslexie. Poruchy dílčích funkcí
mohou být v obou případech stejné, resp. podobné, z toho důvodu velmi často dochází к
současnému výskytu těchto specifických poruch učení.

1.2.4 Dyskalkulie

„Schopnost rozlišovat kategorii počtu, resp. dispozice uvažovat tímto způsobem,
je člověku vrozená. Rozvíjí se postupně pod vlivem specifické stimulace, v interakci s
celkovým rozvojem myšlení. Rozvoj předpokladů к takovému způsobu uvažování
závisí na zkušenosti s čísly a s počítáním, resp. s pochopením významu takové činnosti.
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Současná společnost poskytuje dostatečné množství podnětů pro rozvoj této schopnosti
a potvrzuje i její užitečnost. Dítě se neustále setkává s tím, jak někdo něco počítá, a
snaží se dělat totéž. To znamená, že si uvědomuje význam takového způsobu
klasifikace. Základní principy početní logiky začínají děti chápat přibližně v šesti letech,
i když jejich úvahy bývají ještě dost často chybné. Tato změna souvisí s přechodem na
kvalitativně vyšší úroveň uvažování, na úroveň konkrétních logických operací.
Zásadním způsobem ovlivní rozvoj matematických schopností a dovedností teprve
škola. Matematické schopnosti je možné chápat jako specifickou součást inteligence.
Lze předpokládat, že jde spíše o soubor dílčích matematických schopností, které lze
přibližně rozdělit do čtyř základních kategorií: zpracování čísel, paměť pro čísla,
matematické dovednosti a matematické uvažování. Matematické dovednosti se začínají
rozvíjet a diferencovat jako samostatná kategorie mezi 5. - 7. rokem. Tuto složku
matematické inteligence bychom mohli definovat jako schopnost zacházet s čísly, jejíž
podmínkou je porozumění číselnému pojmu, vztahům mezi čísly a principu základních
aritmetických operací. Jde o schopnost aplikovat určitá obecná pravidla, která pro
vztahy mezi čísly platí." (Siegler 1998; Vágnerová 2001 s. 658)
Neúspěch v matematice může mít různé příčiny, např. nepřipravenost,
nedostatek zkušeností se základy počítání, které dítě získává v rodině. Starším školákům
mohou chybět základní znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem úspěšného
zvládnutí obtížnější látky. Výkony v matematice může negativně ovlivnit i
nesoustředěnost a nedostatečná kapacita pracovní paměti. Dítě neudrží v paměti
potřebné informace, nedokáže se soustředit na úkol, a proto dělá hodně chyb.
Nejčastější příčinou neúspěchu v matematice je nedostatek nadání. Špatný prospěch
bývá v tomto případě generalizovaný. Specifická porucha učení, která postihuje pouze
matematické schopnosti, je mnohem vzácnější. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová 2001)

„Dyskalkulie je specifická porucha počítání, která se projevuje neschopností
naučit se počítat, přestože celková inteligence takového dítěte je alespoň v pásmu široké
normy a je vyučováno obvyklým způsobem. Taková porucha počítání zpravidla
narušuje již rozvoj základních početních dovedností. Názory na četnost dyskalkulie v
populaci školních dětí se liší, odhady se pohybují v rozmezí zlomku procenta až к méně
pravděpodobné horní hranici 6 %." (Matějček 1993 s. 22)
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1.2.4.1 Příčiny vzniku dyskalkulie

Příčinou specifické poruchy počítání je pravděpodobně, stejně jako v případě
jiných specifických poruch učení, deficit různých dílčích funkcí, které jsou součástí
matematických schopností, resp. narušení jejich souhry. Jejím podkladem bývají opět
obtíže v oblasti sluchové zrakové percepce, pravolevé i prostorové orientaci, dále i
porucha koncentrace pozornosti i paměti. Má souvislost i s lateralizací a spoluprací
mozkových hemisfér, bývají poškozena centra související s vyzráváním matematických
funkcí. Často se spolupodílí i porucha motoriky a senzomotorické koordinace. Jejími
projevy bývá: nespojená čísla s počtem, nerozlišování geometrických tvarů, špatná
orientace v číselné řadě, neschopnost číst matematické znaky, neschopnost chápat
matematické vztahy.
Nelze také zapomínat, že některé obtíže v matematice jsou způsobeny dyslexií
(nesprávné čtení číslic, čísel a operačních znaků, které se projeví nejen v řešení slovních
úloh, ale i příkladů), dysortografii (nesprávné zaznamenání číslic a čísel při diktátu) a
dysgrafií (nesprávné zapsání číslic, čísel, snížená kvalita grafického záznamu a obtíže
v geometrii).
Matematické schopnosti jsou závislé na koordinovaném a integrovaném
fungování různých mozkových struktur, které jsou lokalizovány v obou hemisférách. Z
toho vyplývá i předpoklad značné variability projevů jejich poškození. (Svoboda,
Krejčířová, Vágnerová 2001; Jucovičová 2003)

1.2.5 Dyspinxie

Dyspinxie je vývojová porucha kreslení. Specifická porucha kreslení je
charakteristická nízkou úrovní kresby. Dítě zachází s tužkou neobratně, tvrdě, nedokáže
převést svou představu z trojrozměrného prostoru na dvojrozměrný papír, má potíže
s pochopením perspektivy. (Šafrová In: Pipeková 1998)
Tato porucha sama o sobě významně přispívá к diagnostice LMD. Jde o poruchy
především v oblasti funkcí vizuomotorických. Narušena může být i složka vizuální,
motorická i integrační.
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Je celkem pochopitelné, že u dítěte, které se nemůže naučit psát, sotva můžeme
očekávat, že bude výborným kreslířem (výjimky jsou asi jen velmi vzácné). Vidíme
tedy velmi často tutéž neobratnost v zacházení s tužkou při kreslení jako při psaní,
křečovité, tvrdé tahy a trvalou nejistotu. Dítě nedovede přenést svoji představu
utvořenou v trojrozměrném prostoru na plochu papíru. Nedovede však ani kresebně
napodobit určité sestavy čar nebo ploch, které by muselo napřed analyzovat, a pak
teprve reprodukovat. Celý kresebný projev dítěte je často nápadně primitivní, ba někdy
přímo bizarní, a ukazuje velmi dobře, do jaké míry je jeho názorová orientace porušena.
(Matějček 1993)
Tyto specifické obtíže v kreslení se ovšem zpravidla nevyskytují samostatně, ale
tvoří součást syndromu lehkých mozkových dysfunkcí. Jsou jedním z nejčastějších
jejich příznaků.
Ostatně kresebné testy jsou dnes také nejvíce užívaným vodítkem v diagnostice
mozkových dysfunkcí a v klinické praxi se bez nich neobejdeme. (Černá 1999, Svoboda
2001)

1.3 Lehké mozkové dysfunkce

Lehké mozkové dysfunkce nejsou tématem mé diplomové práce, ale přece
jenom bych ráda, alespoň v pár řádcích, nastínila toto téma pro ucelenost informací.
Syndrom LMD, syndrom tzv. lehké mozkové dysfunkce (označovaný i jako
porucha pozornosti ADD a syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou
ADHD).
Jeho podkladem je lehké, difúzni organické poškození mozku nepostihující
intelektové schopnosti.
Škála jeho projevů je velmi široká, jedná se o poruchy v několika oblastech:
poruchy v oblasti motoriky (ve smyslu poruchy v oblasti procesu útlumu a vzruchu hyperaktivita a hypoaktivita - a v oblasti hrubé a jemné motoriky a motorické
koordinace), poruchy koncentrace pozornosti (nesoustředěnost), paměti (zvi.
krátkodobé), myšlení a řeči, poruchy v oblasti emotivity (impulzivita, efektivita až
agresivita) a v oblasti percepčních schopností.
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Syndrom LMD má díky svým projevům úzkou souvislost s poruchami učení,
které často na jeho bázi vznikají. (Jucovičová 2003, 2005)

1.4 Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ

Děti se specifickými poruchami učení jsou každé svým způsobem originální. Na
různorodost obrazu jejich poruchy působí mnoho faktorů: typ poruchy a její specifické
projevy, které se mohou vyskytovat v různých kombinacích, síla poruchy a závažnost
jejího vlivu na úspěšnost ve výuce, míra intelektových schopností kompenzační
schopnosti. Svou roli zde hraje i včasnost a správnost diagnostikování poruchy u dítěte a
možnost absolvování reedukačního nácviku a jeho úspěšnost, vstřícný postoj školy a
podpora rodiny dítěte (nespolupracující rodiče často situaci silně zkomplikují). A
samozřejmě i psychika dítěte, jak je schopno a ochotno se se svou problematikou
vypořádat. Rozdíly jsou i mezi dětmi, které absolvovaly specializovanou třídu, byly
integrované v běžné třídě a byla jim věnována specializovaná péče nebo dětmi, které
byly pouze diagnostikovány a specializovaná péče jim věnována nebyla.
Tyto faktory ovlivňují obraz poruchy i u dětí na prvním stupni ZŠ. O to více se
pak podílí na stavu poruchy na druhém stupni, protože zde již mají děti za sebou určitou
„školní kariéru". Nezřídka se stává, že dítě na druhém stupni ZŠ již vystřídalo během
prvního stupně několik základních škol, kde si jednak osvojilo různé části základů
výuky, často na sebe nenavazující, a bylo nejen různými způsoby vyučováno, ale také
odlišnými způsoby tolerováno a mělo různou nebo i nulovou možnost návštěvy
reedukačních cvičení. Může se zdát, že tyto uváděné skutečnosti působí příliš
pesimisticky, ale z praxe jsou známy případy, kdy např. dítě navštěvující osmý ročník
ZS již běžně vystřídalo tři až čtyři různé školy. To vše samozřejmě velmi ovlivní nejen
obraz jejich poruch, ale i jejich psychický stav. (Jucovičová, Žáčková, Sovová 2003)
Pokud by vše fungovalo správným způsobem, kdy bylo dítě s poruchou učení
diagnostikováno v počátcích školní docházky, začalo by navštěvovat reedukační nácvik,
ve výuce by u něj byly uplatňovány odlišné metody práce, hodnocení a klasifikace, a
pokud by nešlo o výjimečně silný typ poruchy nějakým způsobem nepříznivě
komplikovaný, na druhém stupni ZŠ bychom měli dítě s kompenzovanou poruchou a
bez sekundární problematiky.
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Bežnou situací aleje spíše stav, kdy na druhý stupeň ZŠ přicházejí děti
s nezkompenzovanými poruchami učení, kdy u nich přetrvávají percepčné motorické
obtíže, což způsobuje přetrvávání jejich specifických potíží. „Percepční obtíže se mohou
u dětí projevovat v plné míře. I v devátých ročnících se můžeme setkat s žáky, kteří jsou
ještě neschopni sluchové analýzy obtížnějších slov, nebo sluchem nerozliší slabiky di-tini/dy-ty-ny, mají obtíže ve zrakovém rozlišování, o grafomotorických obtížích ani
nemluvě. Případně jsou již tyto funkce nacvičeny, žák je jich schopen, ale protože
nejsou plně zautomatizovány, činí dítěti stále ještě velké problémy, protože není
schopno je používat tak rychle, aby mohlo podat odpovídající výkon. V těchto
případech se pak ještě projeví specifické obtíže ve čtení, psaní, počítání v plné šíři."
(Jucovičová, Žáčková, Sovová 2003 s. 21)
Dyslektické děti se v některých případech na druhém a třetím stupni nejsou
schopny pomocí čtení učit. Buď z toho důvodu, že jejich čtení je natolik pomalé a
namáhavé, že by vše nestačily včas přečíst, nebo proto, že se příliš soustředí na výkon
čtení a nepamatují si obsah čteného. Těmto dětem pak nezbývá než se učit tzv.
sluchovou cestou. Kdy se učí pomocí audiotechniky nebo dokonce audiovizuální
techniky, případně za dopomoci druhé osoby. Jiné děti jsou schopné se pomocí čtení
učit, ale pouze omezeně, ty se pak učí z krátkých heslovitých záznamů učiva, ať už
tištěných nebo psaných. Děti, které se pomocí čtení již mohou učit, ale stejně
kontrolujeme, zda nedošlo к chybnému přečtení nových názvů, termínů nebo
nesprávnému pochopení učiva. (Jucovičová, Žáčková, Sovová 2003)
Děti dysortografické mívají většinou problémy při psaní diktátů. Podílí se zde i
pomalejší pracovní tempo, u dysgrafiků přílišné soustředění na výkon psaní,
nezautomatizované percepční funkce nebo neschopnost rychlého odůvodnění
pravopisných pravidel, snížený jazykový cit. Proto je vhodnější volit jiné formy
ověřování znalostí než diktáty (ústní formy, doplňovací cvičení, testy, počítačové
programy). U dětí s poruchou již více kompenzovanou pak píšeme kratší formy diktátů.
Svou roli zde sehrávají i různé způsoby hodnocení a klasifikace písemných prací u
těchto dětí. (Jucovičová, Žáčková, Sovová 2003)
U dysgrafiků často přetrvává jejich problematika ve zvýšené míře i na druhém a
třetím stupni. Tyto děti mívají pomalejší tempo psaní a písmo je natolik snížené kvality,
že nejsou schopné si pomocí psaní zaznamenávat učivo a své poznámky pak užívat
к učení. Zde je na místě se opět soustředit spíše na sluchovou cestu nebo, nejsou-li
zároveň dyslektiky, na čtení. A samozřejmě tolerovat sníženou kvalitu písma úpravy

písemných prací u těchto dětí. Opět je na místě častější kontrola správnosti zápisu. Děti
s touto poruchou obvykle ve vyšších ročnících spontánně samy začnou používat psanou
formu tiskacího písma, která je pro ně snazší a pro ostatní čitelnější.
Typickým pro druhý stupeň ZŠ bývá rozvoj tzv. sekundární problematiky,
rozvoj obtíží, které přímo neplynou z poruchy, ale úzce s ní souvisí. Primární
problematika zahrnuje výše uvedené obtíže typické pro jednotlivé typy poruch.
Sekundární problematika zahrnuje v podstatě výukové obtíže, nedostatky ve výuce.
Úzce souvisí s poruchou, protože bývají jednak ovlivněny sníženým jazykovým citem
těchto dětí a jednak tím, že dítě se natolik soustředilo na obtíže plynoucí z poruchy nebo
na reedukaci poruchy, že mu unikly některé ze základů ve výuce. Případně u dětí, které
nebyly včas diagnostikovány a nebo neprošly reedukací. Došlo к takovému nárůstu a
kumulaci jejich problematiky, že už nebyly schopny pojmout vše, co jim výuka
přinášela. Podílí se zde samozřejmě i výše zmíněná školní kariéra, kdy vlivem střídání
škol a vyučujících došlo к nárůstu výukových nedostatků, к neznalostem učiva.
Musíme také počítat s nedostatky, které děti s takovouto problematikou
nastřádaly vlivem nechuti к výuce nebo vyučujícímu, když nebyly úspěšné a stále jim
jejich nedostačivost byla zdůrazňována. Těmto dětem pak často chybí základy učiva,
chybí jim základy, proto nemají na co navázat nově získané poznatky, jejich vědomosti
jsou neutříděné a nesystematické. (Jucovičová, Žáčková, Sovová 2003)
Sekundární problematika se u dětí neprojevuje ale pouze v oblasti výuky a
nárůstu výukových obtíží. Jak již bylo naznačeno, často se jejich situace komplikuje
jejich psychickým prožíváním pro ně emocionálně náročné situace. Děti s poruchami
učení mívají obecně zvýšený sklon к úzkostnému prožívání, bývají emočně labilnější a
mívají snížené sebepojetí a sebehodnocení. Zvláště to platí u dětí s poruchami učení na
bázi lehké mozkové dysfunkce, kde jsou přítomny poruchy emotivity, emoční labilita,
efektivita atd. Děti na druhém stupni však tuto zátěž prožívají již dlouhodobě, jde tedy o
dlouhodobě působící emocionálně náročnou situaci. A to již má na formování psychiky
nezanedbatelný vliv. Úzkostnost, nejistota snížené sebevědomí a sebedůvěra bývají
častým rysem, se kterým se u těchto dětí setkáváme. U dětí však dochází i к reaktivním
změnám v jejich chování vlivem dlouhodobě působících náročných situací. Svým
způsobem jde o obranné reakce. Můžeme zaznamenat neurotické reagování, které se
projeví zvýšenou efektivitou, neklidem, nesoustředěností, nebo i psychosomatickými
obtížemi (bolesti hlavy, břicha, tiky, neurózy řeči, noční běsy, enurézy). Často bývá i
reaktivní chování ve formě útěků jak z vyučování, tak z rodiny, ale i útěky do nemoci,

do svého vnitřního světa, fantazie. Časté jsou negativistické reakce, lhaní. Neúspěšné
děti se často uchylují к poutání pozornosti nevhodnými způsoby, když už jiným
způsobem nepřipoutají pozornost spolužáků a učitele. Od negativistických reakcí a
určitého „předvádění se" dochází až к agresivním reakcím, kdy dítě reaguje jak slovní,
tak fyzickou agresí vůči svému okolí, někdy dochází i k sebepoškozování. Zvláště
ohrožené jsou v této oblasti děti s lehkou mozkovou dysfunkcí. Nezabráníme-li včas
tomuto negativnímu vývoji (např. prožitkem úspěšnosti, zmírněním tlaku na domácí
přípravu a výuku), může dojít až к asociálnímu, případně antisociálnímu jednání.
(Jucovičová, Žáčková, Sovová 2003)
Z výše uvedeného vyplývá, že situace dětí se specifickými poruchami učení na
druhém i třetím stupni není jednoduchá a také nebývá snadná práce s nimi. Co bychom
si měli klást za cíl v práci s těmito dětmi, bude obsahem další podkapitoly.
Často se stává, že děti přicházející na druhý nebo třetí stupeň našeho školství
nebyly ještě diagnostikovány. Jak již bylo řečeno, může se tak stát z několika důvodů:
porucha dítěte nebyla příliš silná a doposud se neprojevila, dítě kompenzovalo své
obtíže pomocí svých vlastních kompenzačních mechanismů nebo vysokými
inteligenčními schopnostmi. Důvodem také bývá, že učitelé nebo rodiče netrvali na
vyšetření dítěte, nezdálo se jim to nutné nebo nechtěli, aby dítě bylo etiketizováno.
Často к diagnostice dojde až ve chvíli, kdy jedinec není schopen díky své dysfunkci
překonat nějakou životní, studijní nebo pracovní překážku. Jaké jsou tedy jevy, které by
nás měly upozornit nato, že se dítěte jedná o dysfunkci?
Měli bychom si všímat dlouhodobějších potížích v pravopisem čtení, psaní nebo
počítání, které jsou netypické, neodpovídají výukovému zanedbání, neschopnosti naučit
se látku ani nejsou způsobené stresem. U dětí se projevují typické specifické obtíže,
které jsou popsány u jednotlivých typů poruch. Dítě má výrazné výkyvy ve školních
výkonech, projevuje se výrazná disproporce mezi úrovní jeho školních výkonů a
předpokládanou úrovní jeho celkových schopností. Obtíže přetrvávají, i když je dítěti
věnována intenzivnější péče. (Jucovičová, Žáčková, Sovová 2003)

Práce se žáky se specifickými poruchami učení na druhém stupni a na střední
škole má samozřejmě specifické rysy, kterými se liší od práce s malými dětmi. Zároveň
však tady platí všechny zásady postupů a doporučení pro mladší věk. Zvláště nutnost
navazovat na dosaženou úroveň.
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Odlišnosti práce se staršími žáky vyplývají z těchto faktů: negativní zkušenost,
málo motivace, nesprávné návyky, ve škole žák nezvládá běžné prostředky výuky, SPU
u většiny jedinců negativně ovlivňují jejich psychický vývoj, bojují s nepochopením.
(Jucovičová, Žáčková, Sovová 2003)
Dále můžeme pozorovat stále se zvětšující propast mezi nej lepšími žáky a žáky
s SPU. Důležitým faktorem je fakt, že na prvním stupni bylo čtení a psaní cílem,
kterého chtěli dosáhnout,ale v dalším stupni vzdělávání je čtení a psaní jen prostředkem,
jak získávat nové informace.
Podle Zelinkové (2003) kvalita života dospívajících se SPU spočívá
v autonomii, nezávislosti. To znamená, že škola musí dítěti pomáhat rozvíjet jeho
intelektuální potenciál jinými cestami, umožnit mu intelektuální svobodu, dát mu
možnost výběru a naučit ho svobodně volit svou cestu s vědomím negativních důsledků
nesprávné volby. Cílem musí být kvalitní život.
Na prvním stupni převládá reedukace nad kompenzací, v době dospívání je tomu
naopak a asi právě pro sníženou motivaci, dospívající mají reedukace „po krk".
Chování jedinců s SPU bývá kritizováno. Jsou považováni za lenivé, stále
znuděné, bez zájmu, nepozorné. Ale je to tím, že výkon žáka může být ovlivněn mnoha
obtížemi: neorientuje se v zadávaných úkolech, vše ho vyruší, krátkodobě se soustředí,
nestíhá tolik úkolů jako ostatní, trvá mu dlouho než přečte zadání jakékoliv úlohy.
(Zelinková 2003)
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1.4.1 Cíl práce s dětmi se specifickým poruchami učení na
2. stupni
• Snažit se navázat na reedukační činnost, případně reedukační činnost začít.
Práce musí být pečlivá a formy práce musí být vybírány citlivě a individuálně. Rodičům
je třeba doporučit vhodná místa к práci s dítětem, kde se dá reedukační činnost zajistit škola, pedagogicko psychologické poradny, speciální pedagogická centra, střediska
výchovné péče, Dys-centra nebo zdravotnická či soukromá pracoviště, která se touto
problematikou zabývají.
• Je zapotřebí umožnit dítěti vytvořit si ucelený systém základních znalostí, aby
byl připraven a schopen zvládnout nároky třetího stupně školství. Abychom získali
skutečné znulosti dítčte nezkreslené poruchou, měli bychom využít všech doporučených

a vhodných metod práce s dětmi s SPU.
• Důležité je vytvoření uceleného a funkčního systému poradenství pro tyto dčti
a jejich rodiče, včetně kvalitního poradenství v rámci profesionální orientace.
• Je nutné se zaměřit se na nácvik používání kompenzačních mechanizmů a
pomůcek nutných pro další studium, práci nebo život dítěte.
• Vytvoření takových podmínek, které by vedly к jeho psychickému zklidnění a
vyrovnání.
Zásady dle Jucovičové, Žáčkové, Sovové 2003
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1.4.2 Metody práce, hodnocení a klasifikace žáků se
specifickými vývojovými poruchami učení na 2. stupni ZŠ
Metody práce vhodné pro děti s poruchami učení, které jsou odlišné od běžně
užívaných metod, mají těmto dětem pomoci při zvládání problematiky plynoucí z jejich
poruchy. Také mají vést к snazšímu zvládnutí učiva. Tyto děti totiž, i když se snaží,
nedosahují odpovídajících výkonů. Pokud jsou hodnoceny pomocí běžných metod a
není oceněna jejich snaha, může u nich dojít к rezignaci na školní práci а к negativním
změnám v jejich psychice. U dětí s poruchou učení na druhém stupni již často к takové
rezignaci došlo a záleží pouze na přístupu učitele, zda dokáže zájem o školní práci u
dítěte znovu vyvolat. Proto musíme volit takové formy práce a ověřování jejich znalostí,
na které je nutné, aby i učitelé druhého a třetího stupně našeho školství znali
problematiku poruch a dokázali odlišit, co u dětí plyne z poruchy, za co nemohou a
tudíž jakým způsobem je hodnotit a jaké metody práce použít. Zohlednění dítěte
s poruchou učení není jen projevem dobré vůle, ale i povinností, jak vyplývá z obecně
platných zákonů, vyhlášek, směrnic a metodických pokynů MŠMT ČR.

1.5 Vývojové proměny SPU a jejich důsledků v adolescenci

V průběhu vývoje dochází většinou к částečné úpravě specifických potíží, к
jejich kompenzaci. Zlepšení je závislé na přiměřenosti nápravného postupu, na
trpělivosti a vytrvalosti dítěte i jeho rodičů. Mění se i postoj dospívajícího к jeho
potížím a z něho vyplývající chování. Mohou se zde uplatnit různé způsoby
kompenzace, např. vyrovnávání nedostatků ve čtení pomocí rozvinutější sluchové
paměti. Některé potíže však dále přetrvávají. Nejčastějším problémem středoškoláků se
specifickou poruchou učení je pomalé tempo a špatný písemný projev. Tyto potíže v
některých případech přetrvávají celý život.
Zkušenost a problémy v učení může adolescenta ovlivnit různým způsobem.
Jedinci s nějakou specifickou poruchou učení nebývají ve škole úspěšní. Jejich
negativní zážitky mohou vést v krajním případě к odmítnutí jakéhokoliv dalšího
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vzdělávání а к odchodu ze školy. Volba další profesní přípravy je v každém případě
ovlivněna existencí těchto potíží. Takoví dospívající se v nové škole hůře adaptují, mají
pocit nedostatečného porozumění a podpory, většina z nich má, přinejmenším
počáteční, prospěchové potíže.
Existence specifických poruch čtení a psaní mění postoj к těmto činnostem.
Takto postižení adolescenti, dokonce i tehdy, pokud jsou jejich potíže kompenzovány,
většinou neradi čtou a činí tak pouze tehdy, když je to nutné vzhledem к přípravě do
školy. Výsledkem je menší přísun takto získaných informací i omezení rozvoje slovní
zásoby. Stejný postoj zaujímají к psaní, neradi píšou a vyhýbají se této činnosti, raději ji
nějakým způsobem nahrazují. Výsledkem je i v tomto případě stagnace v písemném
projevu, přetrvávání gramatických potíží, problém se písemně vyjádřit apod. Na druhé
straně existují i mladiství, u nichž dochází právě na střední škole к určitému vyrovnání s
těmito problémy, ke změně postoje a někdy i к určité akceleraci v rozvoji jejich
schopností. Pravděpodobnost, že svoje omezení dobře zvládnou, je závislá na mnoha
různých faktorech, za nej významnější lze považovat psychickou stabilitu a celkovou
odolnost к zátěži, dobré sociální kompetence a podporu rodiny i vrstevnické skupiny,
resp. dobrou pozici mezi vrstevníky.
Specifické poruchy učení mohou být spojeny s různými sekundárními
psychopatologickými projevy. Jejich vznik je závislý na vrozených dispozicích jedince,
na etiologii poruchy učení, ale i na postoji a chování rodičů, resp. dalších lidí. Jedinci s
těmito problémy mohou mít zvýšenou tendenci kompenzovat své potíže způsobem,
který není sociálně přijatelný. Mohou usilovat o prosazení ve skupině a o posílení
sebedůvěry takovým chováním, které je nepřijatelné, a proto dále zhoršuje jejich
postavení. Takové důsledky mívá např. tendence k sebeprosazování fyzickou silou, v
rámci různých part apod. Dlouhodobé přetěžování, které je důsledkem úsilí rodičů
napravit co nejrychleji a v co největší možné míře specifické nedostatky učení, může
vést k neurotizací dítěte či к různým psychosomatickým problémům. (Svoboda 2001)
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2

Sebehodnocení a sociální pozice jedince se
specifickou poruchou učení

Motivace к činnosti je velmi důležitá proto, aby dítě ve škole dobře prospívalo.
Školní úspěšnost je sociálně vysoce ceněna, a proto je většina školáků motivována к
dosažení takových výsledků, které jsou pro ně, resp. pro jejich rodiče a učitele
přijatelné. Motivace ke školní práci může mít různý charakter, např. dítě chce ukázat, že
něco umí, chce vyhovět rodičům a učiteli nebo se chce vyrovnat ostatním. To je velmi
důležitý motiv, protože v běžných školských podmínkách není jeho výkon posuzován
izolovaně, aleje srovnán s ostáními. Dítě je součástí třídy, a proto svoje výkony
porovnává s výsledky ostatních dětí. Dost často je převažujícím motivem potřeba ve
skupině vrstevníků uspět, získat zde přijatelnou pozici. Totéž platí i ve vztahu к
sourozencům, zejména pokud jsou přibližně stejného věku. Školní úspěšnost podporuje
sebeúctu a sebevědomí dítěte. Tato tendence je dána vývojově. Škola ovlivňuje
sebehodnocení především prostřednictvím klasifikace dětského výkonu. T a j e
jednoznačnou informací, o níž není možné pochybovat. Může mít ovšem různý
subjektivní význam. Hodnota známek je relativní, závisí na tom, z d a j e rodiče považují
za dostatečně dobré, resp. přijatelné. Z toho vyplývá i různorodost sebehodnocení školní
úspěšnosti, které vždycky nemusí odpovídat školnímu prospěchu. Pokud jsou děti ve
škole hodnoceny jiným způsobem, např. verbálně, mohou na takovou méně jasnou
informaci reagovat různě. (Svoboda 2001)
Pro člověka postiženého nějakou specifickou poruchou učení je cíl vyrovnat se
ostatním obvykle velmi obtížně dosažitelný, protože není schopen pracovat na stejné
úrovni. Dost často je trvale mezi těmi nejhůře hodnocenými. Svoje nedostatky si
obvykle plně uvědomuje, někdy i tehdy, když se к němu rodiče a učitelé chovají citlivě
a s porozuměním. Opakovaný prožitek neúspěšnosti vždycky zvyšuje pravděpodobnost
zhoršení sebehodnocení a vzniku nedostatečné sebedůvěry. Toto riziko může významně
posílit i vliv negativní atribuce, tzn. když je dětem s SPU rodiči či učiteli přisuzovány
nízké kompetence. Když od nich nikdo nic pozitivního neočekává a nikdo nevěří, že by
byly schopné lepšího výkonu, nemohou si uchovat dostatečnou sebedůvěru. To se může
projevit rezignací a vznikem pochybností o možnosti změnit situaci vlastními silami, tj.
naučenou bezmocností. Opakované neúspěchy snižují motivaci к učení, dítě má špatné
zkušenosti, a protože neočekává, že by někdy mohlo být úspěšné, přestává se snažit. Na
druhé straně vydrží některé děti pracovat i navzdory potížím a bez zažití úspěchu. Jejich
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postoj závisí pravděpodobně na specifické souhře několika faktorů (osobnostních
vlastnostech, celkové stabilitě, odolnosti к zátěži, ale i na sociální podpoře rodiny, dobré
sociální pozici mezi vrstevníky apod.).

2.1 Sociální aspekty dyslexie
Neurolog Samuel Orton byl jeden z prvních, kteří popsali emocionální aspekty
dyslexie. Podle jeho výzkumu je většina dyslektiků v předškolním věku spokojená a
šťastná. Jejich emocionální problémy se začínají rozvíjet teprve tehdy, když je učitelé
začnou učit číst pro ně nevhodným způsobem. S přibývajícími roky frustrace narůsta
spolu s tím, jak spolužáci dyslektika předbíhají. (Ryan 1997)
Frustrace dyslektiků se obvykle soustřeďují na jejich neschopnost vyhovět
očekáváním jiných. Bolest, kterou dítě prožívá, když nemůže plnit očekávání druhých,
může být překonána pouze jeho neschopností dosáhnout vlastních vytyčených cílů. To
se týká zvláště těch, kteří si ve snaze vyrovnat se s vlastní úzkostí vytvořili
perfekcionistická očekávání. Vyrůstají s tím, že udělat c h y b u j e něco "strašného".
Nicméně porucha učení už téměř svou definicí říká, že tyto děti budou dělat spoustu
"hloupých" chyb. Tato skutečnost je extrémně frustrující, protože dítě se tak cítí
chronicky nezpůsobilé.
Sebehodnocení čtenářských dovedností se dotýká citlivé oblasti, která je pro
dyslektické školáky zdrojem mnoha potíží různého druhu i závažnosti. Kvalita
sebehodnocení má velký emoční i sociální význam, vyplývá z něho motivace к této pro
dyslektické děti obtížné činnosti a signalizuje i míru vyrovnání se ze zátěží specificke
školní neúspěšnosti. Při posuzování vlastního čtení se mohou uplatnit různé názory a
pocity, mohou to být pocity nejistoty, méněcennosti a vědomí vlastní neúspěšnosti, ale i
snaha o zlepšení a důraz na dosažené pokroky či alespoň víra v jejich budoucí dosažení.
Jindy může převážit nevědomé popírání vlastních nedostatků, které dítěti slouží jako
obrana či vědomá stylizace. Podpoře sebeúcty může sloužit alespoň předstírání lepšího
výkonu, kterému leckdy dítě nakonec uvěří. Sebehodnocení čtenářských dovedností
většinou úplně neodpovídá skutečnosti, úzkostnější dítě se může hodnotit hůře, jiné dítě
se může hodnotit lépe, jako kdyby jeho čtení odpovídalo normě. Hodnocení vlastního
čtení může ovlivnit srovnání se skupinou stejně znevýhodněných spolužáků ze

specializované třídy nebo naopak s vrstevníky, kteří dyslektické potíže nemají a proto
čtou mnohem lépe. Je pravděpodobné, že hodnocení čtení bude horší u dětí, které
navštěvují běžnou školu než u žáků specializovaných tříd. (Matějček, Vágnerová 2006)
Tento fakt potvrdil výzkum Klégrové, J. uvedený ve Sborníku SPU, 1999.
Klégrová sledovala dvě speciální dyslektické třídy (7. ročník). Ve třídách dotazníkem
SPAS dosáhla těchto výsledků: snížené sebepojetí ve čtení, ostatní blízké středu
průměru (i když známky podprůměrné, asi kvůli tolerantní klasifikaci, která nedostatky
vyrovnává) děti se cítí ve specializované třídě dobře. Kladně zřejmě působí neohrožující
atmosféra této třídy i individualizace výuky, která dává možnost každému žákovi, aby
zažil úspěch. Ze získaných nálezů lze odvodit, že sledované děti ze 7. ročníku
speciálních tříd pro děti s poruchami učení se prospěchově příliš neliší od žáků
s běžných tříd. Ve speciální třídě se vytváří normální školní atmosféra. Děti se necítí
odstrčené a na okraji třídy, nepokládají se za špatné žáky, ze školy a školní práce nemají
strach, stoupá jejich sebedůvěra. Pobyt ve speciální třídě pomáhá dětem s poruchami
učení nejen postupně překonávat specifické obtíže,ale umožňuje jim, aby se cítily ve své
(speciální) třídě mezi vrstevníky dobře, zažívaly přirozeně úspěch i neúspěch v prostředí
přiměřené konkurence a vstoupily do života i s určitou sebedůvěrou. (Klégrová 1999)
Názor na vlastní výkon ve čtení bude ovlivňovat několik faktorů: osobnost
dítěte, jeho aktuální školní situace a zkušenosti se čtením a jeho hodnocením, názory a
míra spokojenosti rodičů a učitelů s jeho čtenářskými dovednostmi a také srovnání
s vrstevníky, které dítě akceptuje jako svou referenční skupinu. Chapman a Tunmer
(2003) zjistili, že sebehodnocení čtení začíná být ovlivňováno skutečným výkonem
dítěte od 2.-3. roku školní docházky. (Matějček, Vágnerová 2006)
Postoj ke svým čtenářským dovednosti se během několika let stabilizuje a poté
se už obvykle zásadně nemění. (Klégrová /1999/ zjistila, že žáci specializované 7. třídy
hodnotili svoje čtenářské schopnosti jako špatné i v době, když už četli celkem dobře.)
Jak jsem již zmínila, znalost názorů dítěte na vlastní čtení je důležitá, protože bude
podstatným způsobem ovlivňovat jeho motivaci к nápravě. Příliš motivované nebude
dítě, které je spokojené se slabým výkonem či žák, který na lepší výsledky rezignoval,
protože je přesvědčen o jejich nedostupnosti. Pro rodiče i učitele mohou být takové
informace velmi užitečné, protože jim umožní pracovat s dítětem efektivněji. Měli by je
brát v úvahu jak učitelé, tak poradenští pracovníci při stanovení plánu nápravné
činnosti. Pokud budou vědět, jak dítě hodnotí své čtenářské dovednosti do jaké míry
jeho názor odpovídá skutečnému výkonu, zda si myslí, že jeho čtení se zlepšuje, jakou
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zátěž pro ně představuje a jak je к této činnosti motivováno, budou si moci zvolit
účinnější strategii. Srovnání s hodnocením rodičů ukáže, do jaké míry se názory na jeho
čtenářské dovednosti shodují či zda nemezí nimi rozpor, který bude na překážku
účelnému vedení dítěte. To může být bezproblémové a efektivní jen tehdy, pokud rodiče
i děti vychází ze stejných předpokladů. (Matějček, Vágnerová 2006)
Matějček ve své knize Dyslexie (1995) popisuje výzkum, kde byl využit
dotazník SPAS - (Student's perception ability scale) zaveden v Kanadě jeho autory F.J
Boersma a J.M. Chapman (1979) a který byl u nás nově upraven a prověřen, hodnotí
žák svou celkovou intelektovou zdatnost, dále svou vyspělost v matematice, ve čtení,
v pravopisu, v psaní a konečně svou spokojenost ve škole. Již několikrát ho bylo
využito к zjišťování sebepojetí dyslektiků.
„L. Procková ve Vancouveru v Kanadě (1984) srovnávala sebepojetí dětí ve
čtyřech skupinách: první tvořily děti, které ve svých normálních třídách dobře
prospívaly, druhou děti, které v normálních třídách neprospívaly, ale nebyly přeřazeny
do specializovaných tříd, ve třetí skupině byli dyslektici dobře prospívající ve
specializovaných třídách a ve čtvrté skupině byly děti špatně prospívající či selhávající i
v těchto specializovaných dyslektických třídách. Nejnižší sebepojetí, čili nejméně
sebedůvěry a nejvíce pocitů méněcennosti, měly děti z druhé skupiny (tj. neprospívající
děti v normálních třídách), na druhém místě byly děti ze čtvrté skupiny (neprospívající
ve specializovaných třídách). Mezi dětmi v první a třetí skupině, tj. prospívajícími
v normálních a specializovaných trádách, nebylo prakticky rozdílu. Znamená to, že
umístění ve specializované třídě pomáhá dítěti nejen výukově, ale i ve vlastním
sebepojetí. Naproti tomu neúspěch v tzv. "normálních" školních podmínkách, kde
dyslektik zůstává bez pomoci, je nejtíživěji prožíván." (Matějček 1995 s. 171)
„V prvním výzkumu provedeném tímto dotazníkem u nás (1983) bylo
porovnáno sebehodnocení dětí ve specializovaných dyslektických třídách v Praze (N =
135) a dětí z odpovídajících normálních tříd (N = 105). Výsledky ukázaly celkově nižší
sebehodnocení dyslektiků ve srovnání s žáky normálních tříd. Překvapivě však
upozornily na rozdíly v sebehodnocení chlapců a dívek. Zatímco v normálních třídách
se hodnotily dívky o něco lépe než chlapci v souhlase s lepším školním prospěchem.
Dívky v dyslektických třídách vykazovaly statisticky významně nižší sebepojetí než
dyslektičtí chlapci. Tento rozpor si vysvětlujeme tak, že dívky s mírným stupněm
dyslektické poruchy se zpravidla ještě udrží v normálních třídách a že do
specializovaných tříd přicházejí spíše už jen těžší a nápravě více vzdorující případy. Při
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známé početní převaze chlapců mezi dyslektiky jsou dívky ve specializovaných třídách
vlastně velmi řídkým jevem a musí se cítit osamělé. Navíc se toto všechno děje ve
středním školním věku, kdy potřeba kolektivního života silně vzrůstá, ale kdy současně
jsou chlapecké a dívčí skupiny maximálně oddáleny. Osamocené, neúspěšné dívky ve
specializovaných třídách tedy více trpí pocity méněcennosti než chlapci a samozřejmě
mnohem více nežli dominující, obecně úspěšnější a životem ve své skupině uspokojené
dívky v normálních třídách." ( Matějček, Vágnerová 1987, s. 211-212)
Již jsem se zmínila o dotazníku SPAS, ve kterém se děti s poruchami učení
hodnotí méně příznivě než děti, které ve škole dobře prospívají. T. Bryanová a její
spolupracovníci na univerzitě v Chicagu (1983) k tomu přidávají poznatek, že tyto děti
jsou hodnoceny nepříznivě i druhými osobami. Hodnocení je většinou stejně nepříznivé,
ať jsou hodnotiteli spolužáci, učitelé, rodiče, nebo dokonce úplně cizí lidé, kteří nemají
o dětech žádné informace a posuzují jejich projevy jen podle filmových záznamů bez
zvuku. Nemůžeme tedy předpokládat, že by nepříznivý postoj к postiženému dítěti byl
jen odezvou na jeho slabý školní prospěch. Je zřejmé, že příčiny jsou hlubší a že je
musíme hledat v komunikačních strategiích, které jsou opět výrazem sebevědomí a
sebepojetí těchto dětí. (Matějček 1995)
Výzkumy T. Bryanové potvrdily, že děti s poruchami učení mají o sobě horší
mínění než ostatní spolužáci. Jestliže mají v čemkoliv úspěch, významně častěji soudí,
že to bylo štěstí a nikoliv zasloužený výsledek vlastní snahy nebo vlastní dovednosti.
Už předem neočekávají, že by jejich osobní iniciativa mohla vést úspěchu. V sociálním
dění kolem sebe nedovedou dost dobře a pohotově odhadnout, co jsou příčiny a co
následky. Nedovedou také dobře interpretovat chování druhých lidí a jemné známky
jejich citových stavů. Je méně pravděpodobné, že budou vhodným způsobem reagovat
na zamračení, na tázavý pohled, na otrávené gesto někoho druhého. Samy také druhým
hůře sdělují, co vlastně chtějí - a hůře rozumějí tomu, co jim sdělují druzí. Ve výzkumu
si např. dyslektici nedovedli dobře vyžádat objasnění úkolů nebo doplnění
nedostatečných informací, které dostali. V komunikaci s druhými se vyhýbají
nesouhlasu, poněvadž jej nedovedou dobře vyjádřit, méně diskutují, méně se hádají,
jsou méně schopni udržet konverzaci. Ne tedy jen určitá neobratnost a nedostačivost ve
strategiích potřebných ke čtení, psaní a učení vůbec, ale neobratnost a nedostatečnost ve
strategiích komunikačních a sociálních na daleko obecnější a širší rovině je to, co
charakterizuje děti s poruchami učení, a co se tedy musí stát předmětem pozornosti a
pak i terapie, máme-li takto komplexně postiženému dítěti také komplexně pomoci.
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A právě tyto sociální dovednosti a strategie mohou v životě dyslektických dětí
hrát úlohu daleko významnější než je samotné čtení a psaní. (Matějček 1995)
„Dospělí dyslektici uvádějí jako nejčastější emoční problém úzkost. Začali být
bázliví, protože jsou ve škole neustále vystavováni frustraci a zmatku. Tyto pocity jsou
ještě umocňovány nestálostí dyslexie. Nemohou-li anticipovat selhání, každá nová
situace v nich vyvolává velkou úzkost. Úzkost je příčinnou toho, že se lidé vyhýbají
všemu, co je děsí." (Matějček 1995 s. 212)
Dyslektici nejsou výjimkou. Ale mnoho učitelů a rodičů toto vyhýbavé chování
nesprávně interpretuje jako lenost. Naopak váhavost dítěte s SPU dělat věci pro školu,
jako například domácí úkol, je spojena více s úzkostí a zmatkem, než s apatií.
Mnoho problémů, jejichž příčinou je dyslexie, vzniká z frustrace ve škole nebo
sociálních interakcích. Vědci zabývající se sociálními vztahy, pravidelně sledují, že
frustrace vyvolává zlost. (Ryan 1997) To můžeme jasně pozorovat u mnoha dyslektiků.
Terčem jejich hněvu, který se zde hned nabízí, je škola a učitelé. Je ovšem také běžné,
že dyslektik namíří svojí zlost proti rodičům. Matky nejčastěji zažívají dyslektikovo
rozhořčení. Dítě často svou zlost ve škole potlačuje až do té míry, že se stává extrémně
pasivním. Jakmile se však ocitá v bezpečném prostředí domova, tyto velice mocné
pocity explodují a jsou často namířeny proti matce. To, že dítě matce důvěřuje, má
paradoxně za následek, že si před ní dovolí svojí zlobu ventilovat. To je však pro rodiče,
který se snaží dítěti pomáhat ze všech sil, velice frustrující a zavádějící. Zlost můžeme
zvlášť dobře pozorovat u adolescentů. Dyslexie už svou podstatou činí děti závislejšími
na dospělých v jejich okolí. Potřebují zvláštní pomoc a vedení při plnění domácích
úkolů. V období adolescence od nich společnost očekává, že se stanou nezávislými.
Toto očekávání na jedné straně a dítětem osvojená závislost na straně druhé vytváří
velký vnitřní konflikt. Dyslektik adolescent se snaží prostřednictvím hněvu odtrhnout
od lidí, na nichž se cítí tolik závislý. Pomoc dítěti se tak může stát pro rodiče velkým
břemenem. V těchto případech bývá lepší, když dyslektikovi pomáhá a doučuje ho
spolužák či nějaký jiný mladý dospělý člověk. (Ryan 1997)
Dyslektikovo sebehodnocení bývá velmi zranitelné vůči frustraci a úzkosti.
Podle Erika Eriksona musí každé dítě v prvním roce školní docházky přehodnotit
konflikt mezi pozitivním sebepojetím a pocity méněcennosti. Jestliže je dítě ve škole
úspěšné, podporuje to jeho sebevědomí a také snadno uvěří tomu, že bude v životě
úspěšné. Jestliže se děti setkávají s frustrací a selháním, budou se považovat za
méněcenné. Zároveň si budou myslet, že když nebudu snažit, stejně to nepomůže. Místo

aby se cítili silní a produktivní, budou mít pocit, že je jejich okolí ovládá. Budou se cítit
bezmocní a nekompetentní.
Vědci si již ověřili, že když dobrý žák uspěje, pokládá tento úspěch za výsledek
své snahy. Když se mu něco nepodaří, řekne si, že se musí příště více snažit. Nicméně,
když uspěje dyslektik, je pravděpodobnější, že svůj úspěch pokládá za štěstí. Pokud
neuspěje, jednoduše si potvrdí, že je hloupý. Také vědci předpokládají, že pocity
méněcennosti vznikají kolem desátého roku dítěte. U staršího dítěte je nesmírně obtížné
změnit jeho sebepojetí. A to je velmi silný argument pro včasnou intervenci. (Ryan
1997)
Častou komplikací u dyslexie také bývá deprese. Přestože většina dyslektiků
depresí netrpí, jsou tyto děti více vystaveny bolesti a smutku. Možná protože mívají
nižší sebevědomí, bojí se dyslektici více namířit svou zlost vůči okolí a obracejí ji
namísto toho proti sobě samým. Většina depresivních mladých lidí má velké problémy
představit si v budoucnosti něco pozitivního. Depresivní dyslektici prožívají nejen
velkou bolest v přítomnosti, ale vidí před sebou také jen život plný zklamání.

34

2.1.1 Sociální vztahy
Dyslektici mají čas od času problémy se sociálními vztahy. To může mít několik
příčin: (Ryan 1997)
• Dyslektici mohou být fyzicky a sociálně nezralý ve srovnání se svými
vrstevníky.
• Jejich sociální nevyzrálost může způsobovat, že se chovají neadekvátně
v sociálních situacích.
• Mnoho dyslektiků má potíže s dekódováním sociálních kódů. Mohou špatně
odhadovat osobní vzdálenost v interpersonálním styku nebo nedostatečně
vnímat neverbální chování druhého člověka.
• Dyslexie často zasahuje funkci mluveného jazyka. Takto postižení mohou mít
problémy s vyjadřováním, snadno se zarazí, nebojím trvá déle, než odpoví na
přímou otázku. To se stává velkou nevýhodou zvláště v adolescenci, kdy se ve
vztazích s vrstevníky jazyk stává důležitým instrumentem.

Také je třeba připomenout, že výkonnost dyslektika má velké výkyvy, dyslektici
mají dobré a špatné dny. Tato nestálost je velmi frustrující nejen pro dyslektika
samotného, ale i pro jeho okolí. Pro takové dítě je velice obtížní naučit se kompenzovat
své nedostatky, protože neví s jakou intenzitou se jeho symptomy se právě projeví.
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2.1.1.1 Vliv na rodinu
Jako každý jiný handicap má i dyslexie obrovský vliv na rodinu dítěte. Může se
zde například objevit rivalita sourozenců, jako následek větší péče dítěti s SPU. Podle
vlastní zkušenosti vím, že se matka musela bratrovi věnovat až pět hodin denně, aby byl
připraven na další den vyučování a splnil všechny zadané úkoly.
Dalším problémem může být strach z budoucnosti dítěte. Každý rodič by chtěl
mít nejhezčí a nejchytřejší dítě a u dítěte se specifickými poruchami učení, je velmi
malá pravděpodobnost, že by vystudoval například práva, jelikož procento
vysokoškoláků mezi těmito dětmi není velké. Z toho vyplývá i postavení ve společnosti,
na platu závislá prestiž atd. Ale toto všechno je samozřejmě závislé nejen na inteligenci
a na závažnosti poruchy, ale hlavně na podpoře rodiny, přátel, zda-li je ve škole
povzbuzovali učitelé nebo naopak získali pocit, že už to nikdy lepší nebude a přestali se
snažit. Velký význam také mohla mít oblast v které jedinec s SPU vynikl, pokud našel
například nějaký sport v kterém byl dobrý. Znamená to obrovský úspěch a snadnější
cestu životem. Pro každého člověka je velice důležité zažít úspěch. A bohužel pro děti
s SPU to není úplně snadné, hlavně co se týče školy, kde trávíme nejvíce času našeho
dětství.
Pomáhat dyslektikům к pozitivnímu sebepřijetí a efektivnímu vyrovnávání se se
svými pocity je komplexní úkol. Učitelé musí nejprve porozumět tomu, jaké problémy
dyslexie způsobuje. Potom je třeba vytvořit postupy, s jejichž pomocí mohou dyslektici,
stejně jako kterékoli jiné děti, najít radost a dosáhnout úspěchu ve škole i v osobním
životě.
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2.1.1.2 Pozice ve třídě
Problematika specifických poruch učení dalekosáhle přesahuje oblast vlastních
výukových obtíží. Frustrace plynoucí z opakovaných školních selhání spolu s kritickými
postoji učitelů a rodičů se nezřídka stávají příčinou různých sekundárních poruch.
V poradenské praxi se tak setkáváme s dětmi s diagnostikovanou specifickou poruchou
učení, u nichž se zároveň objevují neurotické a psychosomatické reakce, poruchy
chování nebo další příznaky psychopatologické povahy.
Přetrvávající neúspěšnost rovněž negativně ovlivňuje postoje spolužáků к těmto
dětem a často přispívá к jejich nevýhodné pozici ve třídní skupině. Například Niemeyer
(Pokorná 1997) pomocí žákovských dotazníků zjistil, že děti s dyslexií se stávají častěji
předmětem posměchu svých spolužáků, cítí se často osamělé a dokonce 14 % z nich
nenavázalo pozitivní vztah к jinému žákovi ze třídy.
„Je známo, že postavení dítěte mezi spolužáky spoluurčuje jeho vztah ke škole.
Pozice v neformální struktuře třídní skupiny se podílí i na výkonnosti jednotlivých žáků.
Oblíbený žák se snáze stává úspěšným žákem, u neoblíbeného je tomu naopak. Navíc
u žáků odmítaných třídou existuje reálné nebezpečí, že si své postavení budou chtít
vylepšit sociálně nepřijatelnými způsoby chování. Vývoj dětí se specifickými
poruchami učení může být tedy ohrožen nejenom po učební, ale i po sociální stránce."
(Kšajt s. 51)

37

3 Adolescence

Termín adolescence je odvozen z latinského slova adolescere (dorůstat, dospívat,
mohutnět) je používán v psychologii pro označení specifického období ve vývoji
člověka. Konkrétní časové vymezení a specifikace tohoto období se u jednotlivých
autorů liší. V evropské psychologii se většinou adolescence odděluje od pubescence, na
americkém kontinentě adolescence období označuje celé období mezi dětstvím
dospělostí. (Macek 1999)
Adolescence je obdobím psychického dovršování v dospívání. Je to proces mezi
pubertou a dospělostí. Časové vymezení etapy je nejčastěji mezi 1 5 - 2 0 lety
(Vágnerová 2000, Langmeier, Krejčířová 1998), přičemž horní hranice období se
zejména v posledních letech posunuje výš, až na 25 let: v souvislosti s naplněním
některých kritérií dospělosti a chápáním subjektivní hodnoty adolescence mladou
generací (Macek 1999). V moderních společnostech se více zdůrazňuje význam
odpovědné aktivity jedince, význam seberealizace a vědomí vlivu na vlastní chování a
prožívání. (Trpišovská 2005)
Poměrně široké spektrum hodnotových orientací adolescentů i jejich určitá
nestabilita a vnitřní konfliktnost jsou důsledkem určité názorové plurality demokratické
společnosti. Pro současné adolescenty je obtížné najít nějaký jednotný trend v jejich
preferencích. Významný rozdíl adolescentů dnešní dobyje rozdíl v osobní zkušenosti.
Macek (2003) uvádí ve výzkumu (Euronet Pilot Study) postoje к životu a
sebehodnocení a projevilo se zde, že současné dívky jsou ve srovnání s předchozí
generací spokojenější a svou budoucnost vidí pozitivněji.
„Vývoj hodnotové orientace nemusí být kontinuální, důležité životní změny
obvykle vedou i ke změnám v hodnotové orientaci, vysoká různorodost hodnotových
preferencí zůstává většinou zachována i v pozdní adolescenci. Dospívající si obvykle
uvědomují kontinuitu vlastního života a z představ o budoucím životě se diferencují
další cíle a očekávání. Důraz na budoucnost je často obsažen i v požadavcích rodičů,
školy, popř. vrstevníků." (Trpišovská 2005 s. 68)
Adolescenti si uvědomují, že některá aktuální rozhodnutí mohou ovlivnit jejich
budoucí život a v důsledku toho nejsou neochotni převzít odpovědnost za vlastní život.
Velký význam pro plánování životních cest má přesvědčení o vlastním vlivu, vědomí
vlastní hodnoty.

К vývojovým úkolům pro období adolescence patří především: (Macek 1999)
• vytvoření vlastní identity
• přijetí vlastního těla a pochopení role svého pohlaví
• získání schopností a dovedností potřebných k běžným činnostem
• dovednost vytvářet a udržovat vztahy s vrstevníky
• vytvoření vztahu k autoritám, získání emocionální nezávislosti
• získání kvalifikace, ujasnění představ o povolání, ekonomická
nezávislost na rodičích
• příprava pro partnerství a rodinný život, získání zkušeností
• ujasnění hierarchie hodnot, představa o důležitých osobních cílech

Je pochopitelné, že takový rozsah úkolů je velice náročný, ne všem jedincům se
daří je bez problémů naplnit a adolescence je proto jednou z vývojových etap, ve které
často vznikají nejen tranzitorní krize dané nároky procesu zrání, ale i krize vývojové.
(Vodáčová 2002)
V průběhu adolescence se také diferencují citové zážitky, k tomu přibývá
vyšších citů. Dochází k integraci do vyšších celků, které se stabilizují v rámci dílčích
systémů vyvíjející se v osobnost. (Švancara 1973)
Adolescence je však z hlediska emocionálního vývoje velmi dlouhé období a
v jednotlivých etapách jsou emocionální projevy odlišné. Na časnou adolescenci, tj. na
období pohlavního dozrávání, se dá nejlépe vztáhnout starší názor že se jedná o čas
zvýšené emoční lability. (Příhoda 1967) Souvisí to s hormonálními změnami, se
zvýšenou mírou sebereflexe a egocentričnosti, s vysokou potřebou sebehodnocení.
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3.1 Sebepojetí a sebehodnocení adolescentů
Pro celé období adolescence je charakteristická zvýšená reflexe, dospívající si
uvědomuje sám sebe jako nositele mnoha rolí a jako aktéra vlastního chování
v nejrůznějších situacích. Sebepojetí, chápané jako soubor znalostí pocitů o vlastním já,
se vytváří kontinuálně v průběhu celého vývoje, v adolescenci je přijímání nových rolí
propojeno se subjektivní percepcí a hodnocením interpersonální situace - adolescent
sám к sobě zaujímá hodnotící vztah. (Macek 2003)
Macek (2003) ve své knize uvádí, že některé novější dlouhodobé výzkumy
nepotvrzují většinou dříve prosazovanou tezi, že obsah sebepojetí se stává v adolescenci
krajně nestabilní, a že podléhá radikální restrukturalizaci. Ukazuje se spíše, že význam
konzistentního a stabilního sebepojetí se během dospívání zvyšuje, tak jak se stále větší
měrou zapojuje do procesu regulace vlastního chování a prožívání.
V dospívání se výrazně proměňuje vztahový rámec uvažování o sobě,
к vlastnímu já jsou vztahovány názory subjektivně významných osob, vrstevnické
standardy a společenské normy. Zvládání a prožívání situací, které dospívající prožívá,
determinuje vědomí vlastní činnosti. Prohlubuje se i vědomí časové kontinuity vlastního
já - to je časově spjato s přehodnocováním vlastní minulosti a se zvýšenou orientací na
vlastní budoucnost. (Macek 2003, Trpišovská 2005)
Svůj význam začíná mít tzv. možná já, které vyjadřuje představy a přání, které
se týkají jejich budoucnosti. Když se tyto představy v průběhu adolescence specifikují
důležité zůstává pro většinu adolescentů tzv. ideální já. Ideální já nabývá v průběhu
adolescence stále většího významu. (Macek 1987)
Ideální já je v rámci sebereflexe srovnáváno s reálným já. V tomto smyslu je
ukazatelem sebepřijetí. Je-li diskrepance mírná a jsou-li charakteristiky obsaženy
v ideální představě sebe samého dosažitelné, pak ideální já je motivací. Je-li však rozpor
mezi ideálním já a reálným já příliš velký, je častým zdrojem nepříjemných pocitů. Pak
adolescent zažívá zklamání ze sebe samého. Z tohoto hlediska je velice důležité, aby
ideální já obsahovalo dosažitelné charakteristiky a ne takové, které člověk na sobě
nemůže z měnit. V těchto případech se adolescent musí snažit své ideální já spíše
usměrňovat, než se ho dosáhnout, ale to se většinou podaří až v dospělosti.
V sebepojetí dospívajících jsou velmi důležitými složkami charakterové
vlastnosti a charakteristiky projevující se v interpersonálních vztazích (přátelskost,

čestnost, dochvilnost, spravedlivost, upřímnost, způsob sebeprosazení, sociální prestiž).
Vnímání vlastního chování a srovnávání s ostatními vede к sebehodnocení.
Sebehodnocení se dotýká všech charakteristik, které dospívající považuje za důležité.
(Macek 2003, Trpišovská 2005)
Z vývojového hlediska se obsah sebepojetí diferencuje zejména ve střední a
pozdní adolescenci. Pro tuto diferenciaci je důležitá nejen schopnost abstraktního
myšlení, ale i určité nové sociální zkušenosti, ve kterých adolescent reflektuje sebe
sama jako subjekt chování a prožívání. Zejména v pozdní adolescenci je diferenciace
obsahu sebepojetí současně provázena úsilím o novou integraci. Souvisí to
s uvědomováním souvislostí mezi rolemi, které na sebe adolescenti berou. Jestliže
zejména ve střední adolescenci zkoušejí a přijímají dospívající role s menším vědomím
jejich vzájemné provázanosti a souvislosti s rolemi druhých osob, v pozdní adolescenci
se situace výrazně mění. Vědomí vzájemných vazeb a souvislostí vede к potřebě jak
vnitřního sjednocení, tak hledání vnější rovnováhy mezi vlastními rolemi a rolemi
ostatních. (Macek 2003)
Vnímání vlastního chování a prožívání a sociální srovnávání vede
к sebehodnocení. Týká se všech dílčích charakteristik, které adolescent považuje za
důležité a které vztahuje к vlastnímu já. Také se mění ohnisko sebehodnocení. Jestliže
pro děti a mladší adolescenty je objektem sebehodnocení hlavně konkrétní chování,
s postupujícím věkem se sebehodnocení stále více opírá o komplexnější analýzu motivů
a souvislostí. Proto je závěr často obecnější a týká se hodnocení celé osobnosti. Z toho
vyplývá, že sebehodnocení se v průběhu adolescence spíše stabilizuje a podléhá stále
méně situačním změnám.
Když je význam interpersonální zkušenosti pro sebehodnocení nezastupitelný, je
třeba připomenout i důležitost osobní determinace. Celkové sebehodnocení souvisí
jednak s mírou úzkostnosti, s převládajícím emotivním laděním a také
s temperamentovou dimenzí labilita - stabilita. (Blatný, Osecká 1996)
Předmětem sebehodnocení se často stávají výkonové charakteristiky a výsledky
nejrůznějších činností. Podle tradičního pohledu na pohlavní role je výkon důležitější
pro muže než pro ženy. Nicméně právě v adolescenci se tyto rozdíly částečně stírají,
protože konkrétně školní výkon je důležitý, vzhledem к budoucnosti, pro obě pohlaví
stejně. Jestliže má к sobě někdo celkově pozitivní vztah, hodnotí se lépe i v oblasti
školního výkonu a také naopak.
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Ti jedinci, kteří čerpají svoji sebejistotu především z výkonu, mají
sebehodnocení obvykle stabilnější, než ti, kteří se opírají spíše o hodnocení druhých
osob. Empirická zjištění podporují hypotézu, že zejména v období mladší a střední
adolescence mají pozitivnější vztah к sobě spíše ti, kteří pokládají za důležité referenční
osoby rodiče a jiné dospělé autority, než ti, pro které je důležitější hodnocení
vrstevníků. Základ pro celkové pozitivní hodnocení je přijetí vlastní hodnoty, tedy
uznání vlastního já za pravdivé, autentické. (Macek 2003)
Zejména pro období adolescence je charakteristické současné prožívání
pozitivních a negativních pocitů vztahujících se к vlastnímu já a vlastnímu životu.
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4 Intervence na 2. stupni a na středních školách a
učilištích
Pro intervenci je velmi důležitá diagnostika. Před nástupem žáků s SPU na
2. stupeň ZŠ se obvykle doporučuje kontrolní pedagogicko psychologické vyšetření,
které by upřesnilo aktuální stav v oblasti čtení a psaní, stejně jako výkonnost
v pedagogických dovednostech, ovlivněných specifickou poruchou učení. Vyšetření je
vhodné nejenom pro další průběh pedagogické terapie, ale i pro doporučené postupy
v hodinách, možné specifické přístupy к dítěti, úlevy a formy hodnocení. Se závěry
vyšetření by se měli seznámit všichni vyučující žáka. (Kuchařská 2002)
V některých případech se objevují specifické potíže až při přechodu na
2. stupeň. Když se tak stane, může dojít ze strany učitelů druhého stupně к nepřesnému
vnímání tohoto jevu s následným obviněním kolegy, že problémy dítěte přehlédnul a
zanedbal svoji úlohu, při vyhledávání dětí s SPU. Jak bylo výše zmíněno, chyba
obvykle nebývá na straně učitele, ale jedná se o přirozený jev u poruch lehčího
charakteru, u dětí s dobrým intelektovým potencionálem, které se při tempu výuky na
1. Stupni naučily problém kompenzovat. Při změně přístupů učitelů na 2. stupni, při
jejich střídání a zejména zvýšením množství látky, již dosavadní strategie nepomáhají a
problém je zřejmý. Důležité je, aby dítě podstoupilo vyšetření v poradenském zařízení a
podle typu a závažnosti poruchy se realizovala různá pedagogická opatření (tolerantní
přístup, integrace, zařazení do programu nápravy, aj.).V průběhu docházky na 2.stupeň
je v závažnějších případech SPU nutné sledovat další postup úpravy potíží. Náročnou
situací je výběr střední školy, proto by se u žáků s SPU měla provést další kontrola
v posledním ročníku ZŠ, která by měla být zaměřena na volbu školy. (Kuchařská 2002)
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4.1 Intervence na 2. stupni ZŠ
Intervence na 2. stupni mohou mít podobný charakter jako v předchozím období
(integrace, specializovaná třída aj.). U některých žáků dochází alespoň к částečné
úpravě potíží ve smyslu kompenzace, u jiných dokonce к minimalizaci poruchy. Proto
je počet integrovaných dětí daleko menší. Podobná situace je také v počtech žáků ve
specializovaných třídách. Důvodem je ale i to, že je pro žáky na 2. stupni mnohem méně
vhodných pomůcek pro nápravu. Některé školy proto na 2. stupni ŽS od integrace
upouští. (Kuchařská 2002)
Na 2. stupni by mělo být ve vetší míře umožňováno využívání náročnějších
pomůcek pro kompenzaci potíží včetně informačních technologií (počítač, textové
editory, možnost nahrávání na diktafon, výukové CD). Pokud se žák naučí pracovat se
svými zvláštnostmi a specifickými potřeby při učení, je snadnější uspět při náročném
studiu na střední škole.

4.2 Intervence na střední škole
К intervenčním opatřením patří realizace odlišných forem přijímacího řízení na
střední školu u žáků s SPU (dle platných pokynů MŠMT). Podle nových platných
zákonů je možná též integrace studentů na středních školách se všemi náležitostmi,
které se vyžadují u žáků základních škol (diagnostika na odborném pracovišti,
vypracování individuálního vzdělávacího programu, pedagogická terapie). V průběhu
vzdělávání má žák nárok na stejné typy úlev, mírnější hodnocení (kromě hodnocení
slovního na závěrečném vysvědčení), včetně maturitních zkoušek.
V současné době řada středních škol je na studenty s SPU připravena.
V budoucnosti se plánuje ještě větší zapojení žáků s poruchami učení do náročnějšího
středoškolského studia (s maturitou). V souvislosti s oficiální zakázkou pro CERMAT
(Centrum reformy maturit) je v současné době řešen projekt Maturita bez bariér, ve
které se připravuje uzpůsobení společné části maturitní zkoušky pro studenty se
speciálními vzdělávacími potřebami. Studenti s SPU budou jednou ze skupin, které
budou umožněny určité formy úlev (např. prodloužení času, možnost psát písemný test
na počítači, přizpůsobení vnější podoby testu potřebám studentům - větší písmo,
grafické odlišení podstatných částí textu aj.). (Kuchařská 2002)
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5 Sebepojetí adolescentů se specifickými poruchami
učení
5.1 Cíl a hypotézy

V literatuře se často objevuje problematika dětí s SPU - v mém šetření jsem
vycházela z výzkumů, které naznačují, že děti s SPU mají snížené sebehodnocení. Proto
jsem se a zaměřila na adolescenty, abych potvrdila, nebo vyvrátila přetrvávání horšího
sebehodnocení.

Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit několik kasuistik a pokusit se na
nich analyzovat a porovnat podobné znaky. Zejména zdali mají adolescenti s SPU
snížené sebepojetí, jestli měli tito adolescenti snížené očekávání o svém dalším
vzdělávání a zda se tato vize splnila. Dalším cílem je pokusit se předložit návrh pro
rodiče a učitele, jak pracovat se staršími dětmi s SPU, aby se jim alespoň částečně
zvýšilo sebevědomí a aby SPU nekomplikovaly další cestu v jejich vzdělávání.

Hypotézy
H l . Dospívající s SPU mají podprůměrné sebehodnocení a častěji mají problémy
s vrstevníky.
H2. Výběr střední školy je ovlivněn specifickými poruchami učení a
nekoresponduje se zájmem žáka.
H3. Zohlednění SPU včetně individuálního přístupu se ve středním školství
neuplatňuje.
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5.2 Metodologie
5.2.1 Kasuistika
Případová studie je často používaná metoda v klinické psychologii, ale také se
s kasuistickými studiemi setkáváme v odborné literatuře, kde slouží jako ilustrace
obecnějšího problému.
Případová studie (kasuistika) je způsob práce s jednotlivým případem, kdy si
přehledně, podle předem daného schématu, uspořádáme všechna fakta, která jsou nám
o případu známa a následně je analyzujeme. Jedná se o standardní metodu, která
prokazuje svou prospěšnost v každé oblasti, kde jsou případové studie používány.
Metoda umožňuje postihnout některé souvislosti, které nejsou na první pohled zjevné a
tak hlouběji pochopit celý případ. To pak vede ke zvolení adekvátního postupu к řešení
celého případu. (Hadj Moussová 2002)

Kasuistická studie umožňuje:
Zařazení případu do obecnějšího rámce informací o problémech, které se
v případu vyskytují; interpretaci zjištěných příznaků daného případu a jejich
vzájemných souvislostí; diagnostickou rozvahu a stanovení případných dalších nutných
informací pro plné pochopení případu. Hledání možnosti řešení a intervence pomocí
odkazů na podobné případy, v závislosti na konkrétní podobě daného případu. Získání
žádoucího odstupu pro objektivní posouzení celého případu. Pohled jakoby zvenčí často
umožní objevit řešení, jejichž možnost si zevnitř případu ani neuvědomujeme.
Studium případů vede nejen к upevnění znalostí, ale i rozvíjení diagnostického
myšlení, к dovednosti vytváření hypotéz možných příčin pozorovaného jevu, pro které
pak hledá psycholog buď potvrzení v nashromážděném materiálu nebo ho vedou
к dalšímu ověřování v průběhu diagnostiky, a jak už bylo zmíněno, může přispět
1

к hledání účinných forem intervence.
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Osnova kasuistiky
1.

uvedení případu, krátká charakteristika současných obtíží (není třeba
uvádět jméno dítěte, pouze pohlaví a věk)

2.

anamnéza

a)

rodinná anamnéza
•

rodiče: vzdělání, přibližný věk; stav, případné problémy

•

sourozenci: počet, pohlaví, věk, případné problémy

•

další důležité údaje podle okolností

b)

osobní anamnéza dítěte:
•

průběh těhotenství a porodu

•

průběh vývoje - psychomotorický vývoj, řeč, případné úrazy či nemoci

•

školní vývoj - jesle, MŠ, nástup do školy (zralost - odklad)

•

adaptace ve školních zařízeních, prospěch, případné problémy

3.

současný stav dítěte

4.

problémy dítěte
•

popis současných obtíží, jejich počátek a vývoj

•

diagnostické údaje: vyšetření v poradně, vlastní pozorování či
vyšetření

•

relevantní data ze školy a od rodičů

•

analýza případu

•

předpokládané či doložené příčiny problémů

•

souvislost mezi zjištěnými daty, interpretace dat

5.

návrh intervence
•

popis již provedených intervencí ve škole, v poradně apod.

•

návrh možných řešení situace (u dítěte, v rodině, ve škole, v poradně
či jiných zařízeních)
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Pro shromažďování informací do kasuistik jsem použila několik metod:
•

anamnézu

•

rozhovor

•

pozorování

•

sociometrii (diagnostiku soc. vztahů)

•

dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí SPAS

Níže stručně popisuji tyto použité metody.

5.2.1.1 Anamnéza
Zjišťování údajů z minulosti jedince, které mají významný vztah к poznání
osobnosti, nazýváme anamnézou (anamnésis - z řečtiny rozpomínání). Jejím cílem je
získání a kategorizace relevantních údajů minulosti, které pomáhají vysvětlit současný
stav. Anamnézu snímáme metodou řízeného rozhovoru, činíme podrobný zápis ihned,
v přítomnosti hovořícího. Vyhneme se tak nepřesnostem a zkreslením.
Psychologická anamnéza se zaměřuje především na tyto okruhy:
Rodinně anamnestické údaje, nukleární rodina, sourozenci, prenatální období
a porod, raný vývoj, další vývoj, scholarita, somatické zdraví, emocionální vývoj, vývoj
postojů к hodnotám, vývoj sociálních vztahů, návyky, zájmy, aktivity, výchovné potíže,
poruchy chování, vývoj abnormálních, hraničních patických jevů, pracovní vývoj,
eroticko-sexuální vývoj. (Svoboda 2001 s. 44 -46)

5.2.1.2 Rozhovor
Rozhovor patří mezi nejdůležitější formy poradenské práce, zároveň patří
к nejobtížnějším. Z rozhovoru nezískáváme pouze jen informace, ale také je i
prostředkem navázání kontaktu s klientem.
Rozhovorem získáváme informace o názorech, postojích, přáních a obavách
klienta, informace o jeho vnitřním světe, které nám nemohlo poskytnout pozorování.
(Dublinský 2002)
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V literatuře se uvádí tyto základní typy rozhovoru:
•

volný rozhovor

•

řízený rozhovor

•

standardizovaný rozhovor

•

částečně standardizovaný rozhovor

V diplomové práci jsem použila částečně standardizovaný rozhovor. Měla jsem
předem stanovený cíl rozhovoru, ale připravené otázky jsem používala podle situačního
kontextu.

Fáze rozhovoru: (Svoboda 2001 s. 38-39)
1.

Úvodní fáze: navázání kontaktu, neřízený rozhovor, „naladění" na
stejnou úroveň

2.

Jádro rozhovoru: získání maxima informací (postupovala jsem tzv.
progresivní technikou tzn. od běžných po
méně osobní údaje к intimnějším)

3.

Závěr rozhovoru: uvolnění případné tenze

Techniky vedení rozhovoru (Svoboda 2001 s. 38-39)
1-

Technika kladení otázek

Typy otázek
•

Přímé

•

Nepřímé

•

Projektivní

2.

Technika jednoduché

akceptace

Jde o vyjádření toho, že klienta bereme na vědomí.
3.

Technika zachycení a objasnění
Zachycení podtextu a objasnění pocitů a skrytých úmyslů.

4.

Technika

parafrázování

Opakování části odpovědi klienta, slouží к udržování hovoru na
spontánní úrovni
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5.2.1.3 Pozorování
„Pozorování je metodou, která má prvořadou důležitost, žádné psychologické
vyšetření se neobejde bez pozorování. Jde o nestandardizovaný, psychometriky
nepodložený postup, který není vázán přísnými pravidly. Pozorování je záměrným,
cílevědomým a plánovitým sledováním smyslově vnímatelných jevů." (Trpišovská
2002 s. 8)
Rozdíl mezi systematickým a volným pozorováním není zásadní. Při
systematickém pozorování dosahuje pozorovatel větší přesnosti obvykle na úkor užšího
rozsahu pozorovaných jevů, u volného pozorování je tomu naopak.
Pozorování má své přednosti i nedostatky. Je to nejpřirozenější diagnostická
metoda, kterou můžeme použít v každé situaci. Na druhou stranu pozorování umožňuje
zachytit pouze vnější vzhled a chování doprovázené verbálními a motorickými projevy.
Interpretace získaných dat záleží na osobnosti pozorovatele a nemusím být přesná.
(Trpišovská 2002 s. 8-12)
V mém pozorování, které bylo součástí rozhovoru jsem se zaměřila hlavně na
vzhled a tělesné charakteristiky, mimiku, pantomimiku a gestikulaci, projevy emocí,
vztah к sobě, dále jsem pozorovala řeč - tempo, výslovnost, kvalitu slovní zásoby.

5.2.1.4 Diagnostika školní třídy
Kromě individuální diagnostiky je nezřídka nutné poznat i sociální kontext
problémů.
Neformální skupina v rámci školní třídy se vytváří v závislosti na tom, jak žáci
vyspívají, jejich vztahy jsou trvalejší a stále více založené na vazbě na vrstevnickou
skupinu. Na druhém stupni se děti zpravidla uzavírají do sebe a sociální dění uvnitř této
skupiny je pro dospělé často nedostupné. Vliv sociální skupiny vrstevníků se stává
důležitější než názory a působení dospělých. Poznání vnitřního života třídy jako sociální
skupiny je tedy tím obtížnější, čím jsou žáci starší. Pokud chceme blíže poznat vztahy
ve třídě, je potřeba požít nepřímé techniky. (Hadj Moussová 2002 s. 197-203)
Pro diagnostické poznávání sociálních skupin používáme techniky, ve kterých se
jedná o měření v rámci sociální skupiny - sociometrii. Cílem je postihnout a
kvantifikovat sociální vztahy ve skupině a její sociální hierarchii. Principem metody je
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dotazování členů zkoumané sociální skupiny na ostatní členy podle zvoleného klíče,
z odpovědí pak vyvozujeme existující sociální vztahy ve skupině.
U starších žáků je užitečná metoda, která byla vyvinuta Hrabalem (1979) přímo
pro školní třídu. Jedná se o sociometricko-ratingový dotazník (SO-RA.D). Dotazník je
zaměřen na zjišťování dvou základních dimenzí, které postihují naší snahu po
uspokojení sociálních potřeb: dimenzi oblíbenosti - sympatie (potřeba přijetí) a dimenze
vlivu (potřeba prestiže). Ukazuje se, že tyto dimenze jsou do značné míry na sobě
nezávislé (Hrabal 1979), to znamená, že ten kdo je ve třídě velmi oblíbený nemusí být
vždy také nejvlivnější a naopak. Je to dáno tím, že vlastnosti vůdce jsou zpravidla jiné,
než vlastnosti toho, kdo ostatním poskytuje emocionální podporu. Ovšem platí to
zvláště u výrazných osobností a závisí to také na věku respondentů. (Hadj Moussová
2002 s. 197-203)
Žáci se vyslovují ke všem spolužákům, hodnotí se navzájem pomocí běžných
známek.

Výsledky sociometrie:
Zpracováním protokolů od jednotlivých žáků získáme u každého žáka třídy
kvantitativní vyjádření jeho umístění v dimenzích vlivu a obliby (součet všech známek,
které každý z žáků získal od všech spolužáků). Seřazením žáků podle souhrnné známky,
kterou získali, vznikají žebříčky sociální hierarchie ve třídě. Ze žebříčků se dozvídáme,
kdo jsou vůdci třídy (pořadí podle vlivu) a kdo ve třídě patří mezi nejoblíbenější (pořadí
podle sympatií), na opačném konci žebříčku nacházíme žáky, kteří mají nejmenší vliv a
jsou nejméně oblíbení. Třetím žebříčkem, který můžeme na základě známek sestavit je
pořadí tzv.náklonnosti, které vznikne tak, že sečteme u každého žáka známky, které
dával svým spolužákům v dimenzi obliby.
SO-RA-D nám také dává odpověď na otázku, jak vypadá struktura sociálních
vztahů ve třídě - to znamená, že víme kdo s kým přátelí, ale také kdo ve třídě žádné
vazby nemá. Proč tomu tak je se dozvídáme ze slovních hodnocení, které přináší další
užitečné informace. Podle celkové úrovně i rozložení známek, které si děti navzájem
dávají lze odhadnout také vnitřní kohezi a emocionální klima třídy. (Hadj Moussová
2002 s. 197-203)
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Interpretace výsledků
Sociometrické šetření především přináší diagnostické informace o sociální
skupině, lze je využít i pro individuální diagnostiku žáka, což bude v mé práci, hlavně
kasuistikách, nejvýznamnější.
Výsledky jednotlivých žebříčků sociální hierarchie:
Pořadí vlivu: kategorie vlivu popisuje kompetence jednotlivých žáků v oblasti
řízení, ovládání ostatních, rozhodování. To znamená, že na vrchol tohoto žebříčku se ve
třídě dostanou jednotlivci, kteří ostatním spolužákům nejvíce imponují - přirození vůdci
třídy. Mohou působit především jejich osobnostní vlastnosti (rozhodnost, asertivita,
pohotovost v kritických situacích), samo o sobě by však nestačily, pokud by
kompetence vlivného žáka neodpovídaly tomu, čeho si třída cení - jaký je cíl a hodnoty
třídní skupiny. Lze tedy říci, že vůdce na jednu stranu chování a reakce třídy ovlivňuje,
zároveň však je na sociální špičku v pořadí vynesen tím, že do určité míry zosobňuje
hodnoty a způsoby chování, které jsou ve třídě ceněny.
Pořadí obliby: toto pořadí vyjadřuje míru emocionálního přijetí žáka třídní
skupinou. Na špičce jsou zpravidla žáci, kteří dokážou ostatním poskytnout nej větší
míru emocionální podpory. Ti, kteří jsou na vrcholu pořadí se také ve třídě zpravidla
nejlépe cítí. Zde je nej závažnějším zjištěním to, kteří žáci skupinou přijímáni nejsou a
hlavně jak daleko jsou od ostatních, tj.do jaké míry jsou ve třídě izolováni.
Pořadí náklonnosti: zde se dozvídáme, do jaké míry je ostatním ve skupině
jednotlivec nakloněn. Tento výsledek nám dává informaci, jak dítě prožívá své
začlenění do skupiny. Emocionální izolace je pro dítě velice bolestná jak však zjistila
např. Třísková ve své rigorózní práci (2001), reálná izolace žáka a jeho pocit přijetí ve
třídě jsou na sobě nezávislé. To znamená, že i žáci fakticky odmítaní se ve třídě mohou
cítit subjektivně dobře. Pokud takový žák dává většině spolužáků dobré známky, může
to znamenat, že prožívá pocit přijetí skupinou, které takto oplácí. Umístění dítěte na
konci žebříčku obliby nasvědčuje tomu, že nemá dostatečné sociální dovednosti, aby si
dokázalo získat sympatie spolužáků a umístění na špičce náklonnosti to jen potvrzuje je odmítáno, ale neuvědomuje si to. (Hadj Moussová 2002 s. 197-203)

Individuální diagnostika prostřednictvím sociometrie
Kromě zjišťování sociální struktury a celkové situace ve třídě můžeme výsledky
sociometrie využít také к individuální diagnostice. U každého žáka ve třídě se
dozvídáme, jak je umístěn v sociální hierarchii, jak ho ostatní žáci vnímají a jakým
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způsobem ho popisují. Přináší nám to dvojí typ informací. Jednak to vypovídá o
sociabilitě dítěte a o jeho postavení ve skupině vrstevníků, dále pak o tom, jak se dítě se
své vrstevnické skupině cítí.
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5.2.1.5 Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí SPAS
(Students Perception Ability Scale)
Pomocí tohoto dotazníku děti samy hodnotí své schopnosti a své postavení ve
škole. Dotazník sleduje jejich sebepojetí a jejich představu o sobě samých. Česká verze
obsahuje 48 otázek, které se rozdělují do šesti oblastí: obecné schopnosti, matematika,
čtení a pravopis, psaní a sebedůvěra. SPAS byl poprvé vydán v Kanadě. Jeho autory
jsou F. Boersma a J.W. Chapman. Do českého jazyka ho přeložil Matějček (a
přizpůsobil našim poměrům). (Machalová In: Výchovné poradenství 2001)

5.2.1.6 Škála zjevné úzkosti pro děti CMAS
Children's Manifest Anxiety Scale
Škála zjevné úzkosti pro děti vznikla úpravou škály pro dospělé, jejíž tvůrcem je
J. Taylorová. Autoři Castanedy, McCandless a Palermo publikovali upravenou verzi pro
děti v roce 1956. Tato verze je tvořena 42 položkami, které zjišťují úzkostné symptomy
a jedenácti položkami tzv. „lži-škály". Pro naše podmínky dotazník upravili J.Fisher a
S.Gjuričová. Jejich škála, publikována v roce 1874, je tvořena 48 položkami škály
úzkostnosti a 13 položkami „lži-škály". Dotazník je sebeposuzovací metodou, která
zajišťuje míru úzkosti u dětí.(Hercegová 2004 s. 48)
Oba dotazníky jsem vyhodnocovala s pomocí psycholožky Mgr. Klikové.
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6 Případové studie
6.1 Daniel, „pohodář"
Dan se narodil roku 1990. V psychologické péči je dlouhodobě pro školní
výukové obtíže. Diagnostikovaná suspekce pro LMD ve smyslu nerovnoměrné
vyzrálosti nervových struktur, na této bázi se u něj projevuje výraznější mentální
unavitelnost. Obtíže v oblasti koncentrace pozornosti, specifická dílčí oslabení výkonu časové a prostorové souvislosti, převody jednotek, potíže v oblasti seriality - souběh
více činností najednou. Byla u něj diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dysortografie.
Projevuje obtíže grafomotorické, emoční nestabilitu.
Dan je ve druhém ročníku středního odborného učiliště, obor kuchař - číšník.

Rodinná anamnéza
Danovi je 17 let, žije v Českých Budějovicích s rodiči. Matce je 53 let, pracuje
jako zdravotní sestra s otcem Dana. Otcovi je 52 let, pracuje jako gynekolog částečně
v nemocnici a několik dní v týdnu v soukromé ordinaci. Dan má dvě sestry ze strany
matky. Starší je (29 let) právnička, žije v Praze se svým manželem, druhá sestra studuje
také v Praze na Pedagogické fakultě, je jí 24 let a je svobodná. Obě sestry navštěvují
rodinu Dana jen zřídka.
U obou rodičů se jedná o druhé manželství. Z předchozího vztahu mají oba dvě
děti, vždy svěřené do péče matky. Syn (24 let) a dcera (28 let) z otcovy strany žijí
s matkou v Kolíně. Rodinu Dana navštěvuje pouze otcův syn. S dcerou ztratili kontakt
kvůli vyostrenému soudu o alimenty. Podobný průběh měl soud i se synem, ale po čase
se s otcem smířili. Dan má s nevlastním bratrem dobrý vztah. Nejlepší vztah má
s nejstarší sestrou, občas jí navštěvuje v Praze.
Danova matka a otec se vzali po několikaměsíční známosti, v té době matka
bydlela u svých rodičů. Otec Dana dostal možnost práce a bydlení v Českých
Budějovicích. Nabídku přijal, s matkou Dana se vzali a přestěhovali se společně, i se
dvěma dcerami matky z prvního manželství, do Českých Budějovic.
Danův otec je pracovně vytížen, často slouží noční služby v nemocnici. Věnuje
se synovi jen výjimečně, občas ho bere s sebou na kolo. (Otcovým koníčkem je

cyklistika.) Otec je výbušné povahy, vztah se všemi jeho dětmi je velmi odtažitý. Pobyt
doma s rodinou ho nebaví, proto často navštěvuje restaurační zařízení a několikrát byl
na rodinu agresivní. S matkou se často hádají a pak spolu dlouho nemluví. Fyzický
kontakt s dětmi je mu cizí. Matka Dana si to vysvětluje nápodobou jeho rodiny (vztah
s jeho rodiči také odtažitý). Otec navenek působí velmi sebejistě a u známých je oblíben
pro svou zábavnost.
Matka má Dana velmi ráda, svou lásku projevuje i navenek. Zároveň je až
přecitlivělá a ve vztahu к Danovi úzkostná. Od dětství se mu snažila vykompenzovat
lásku a náklonnost, která se mu od otce nedostávala. Vždy Danovi poskytovala velkou
péči a snažila se při problémech spolupracovat se školou. Ve všech zájmech Dana
podporovala a snažila se ho motivovat к pokračování. Také se vždy hodně zajímala
o Danovy kamarády a jeho vztahy ve škole. Dodnes matka neustále Dana chválí i za
maličkosti a snaží se ho neustále povzbuzovat a ve všem podporovat.
Dan má prarodiče ze strany matky i otce. Se všemi se stýká pouze při návštěvách
rodičů. S prarodiči má Dan dobrý vztah.

Osobní anamnéza
Vývoj plodu byl v normě, matka rodila ve vyšším věku (36 let). Při druhé době
porodní došlo k hypoxii.
Matka krátce po porodu, při stresové situaci (hádka s partnerkou bývalého
manžela), přišla o mléko.
Motorický vývoj byl opožděný. Později se začal otáčet, vůbec nelezl a chodit
začal až ve dvaceti měsících.
První slova se objevovala v osmnácti měsících, ve dvou letech slovní zásoba
byla již v normě. Básničky a písničky se učil pomalu. Dan chtěl vyprávět pohádky
pouze od matky (stále stejné pohádky opakovaně: Červená Karkulka, Perníková
chaloupka atp.), čtení a poslech z kazet ho nebavil. Kreslil jen výjimečně.
Ve třech letech nástup do mateřské školky, ale z důvodu časté nemocnosti musel
ze školky odejít. Pokus se opakoval po roce, ale opět neúspěšně. Velká citová fixace na
matku.
V pěti letech matka zaregistrovala chlapcovu nedoslýchavost a následné
zhoršení výslovnosti (sykavky, r, ř, 1). Zanedlouho byla provedena operace mandlí, při
které byla odstraněna tekutina ze středouší. Sluch byl opět v pořádku a zlepšila se i
56

výslovnost (matka s Danem výslovnost intenzivně procvičovala). Po operaci byl svěřen
na logopedii, kde byl doporučen к psychologickému vyšetření.
V šesti letech před prázdninami byl Danovi doporučen odklad do školy. Od září
začal pravidelně navštěvovat školku. V této době mu byla diagnostikována lehká
mozková dysfunkce. Na této bázi se odvíjejí obtíže percepčně motorické ve smyslu
specifických poruch učení a potíže v koncentraci pozornosti. Neuropsychická
choulostivost se podílela i na enuretických obtížích. Enuretické obtíže hlavně v obavě
z neznámého: vstup do školy, pobyt v neznámém prostředí. Rodinná dispozice к
enuretickým obtížím ze strany mužů. Až do 13 let byla Danovi medikovaná léčba
psychiatrem, který mu doporučil léky na posílení mozkové činnosti.
Ve škole byl integrován do běžné třídy, Dan byl od počátky velmi nesamostatný,
úzkostlivý, měl strach z třídní učitelky. V pololetí dala paní učitelka návrh na návrat
Dana zpět do školky pro jeho nevyzrálost. Strach z učitelky byl spojený se strachem
z neznáma, jelikož v první třídě se u Dana vystřídaly čtyři učitelky. Poslední z nich se
o problematiku SPU hodně zajímala (její vlastní syn trpěl SPU), měla к Danovi velmi
dobrý přístup, který mu umožnil snadnější postup do druhé třídy.
Od počátku školní docházky se projevovaly problémy s učením - krátkodobá
paměť, zaměňování písmen, zapomínání čárek, vynechávání písmen a slov. Dan se
s matkou učil až pět hodin denně, kdy spolu „doháněli" školní látku, neboť vzhledem
k unavitelnosti nervového systému a výběrové pozornosti, nestačil vše vstřebat ve škole.
Dan měl problematické vztahy se spolužáky, našel si pouze dva kamarády, nesnadno se
seznamoval, což nepřekonal dodnes.
Do páté třídy byl Dan v českém jazyce hodnocen slovně a z ostatních předmětů
byl průměrným žákem.
V jedenácti letech mu byla zjištěna arytmie, tachykardie, virová alergie a
oslabená imunita. Dan také trpěl pocity dušnosti při zvýšené fyzické zátěži. Zdravotní
problémy se však věkem zlepšily.
Na druhém stupni měl problémy s učitelkou českého jazyka, která mu odmítla
poskytovat veškeré úlevy pro dyslektiky. I přes několik návštěv matky mu v devátém
ročníku v pololetí dala na vysvědčení jedinou čtyřku při předmětovém průměru 3,4.
Třídní učitelka Danovi pomáhala, matka za ní často docházela a radila se s ní. Dokonce
matce dávala příklady, které si měl Dan připravit do písemné práce.
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V sedmé třídě byl opětovně vyšetřen v poradně. Cituji ze záznamu kontrolního
vyšetření: i přes intenzivní domácí péči úroveň čtení slabá (63 slov za minutu), volný
čas věnuje úkolům a přípravě na další dny.
V sedmé třídě nastaly problémy se spolužáky, byla zjištěna šikana. /Spolužáci
Danovi brali školní tašku a schovávali mu jí na nepřístupná místa; několikrát Dana
drželi v šatně po zvonění; posmívali se mu při tělocviku apod./
Šikana řešena matkou a třídní učitelkou, na čas se situace zlepšila, ale stále
přetrvávaly špatné vztahy se spolužáky. Dan trpěl každodenní ranní nevolností, nerad
chodil do školy. Danův nejlepší kamarád odešel na gymnázium, proto se situace ještě
zhoršila. /Pro dokreslení atmosféry Dana ve škole popisuji další situaci: v 6. třídě dostal
facku od ředitele školy (mladší sestra Dana ředitele školy také zná, ze svých studií, a
popisuje ho jako arogantního člověka, který ponižoval žáky). Dan se po napadení
ředitelem pomočil, následovala několikahodinová návštěva v ředitelně. Matka nebyla
informována, také proto že Dan situaci na popud ředitele zatajil. Matka se o této
události dozvěděla náhodně od třídní učitelky při třídních schůzkách./
Mezi učiteli je Dan oblíbený, popisují ho jako milého a tichého chlapce, který je
ochotný pomoci.
Celé období školní docházky provázela Dana častá nemocnost, zejména záněty
dýchacích cest.
V druhém pololetí Daniel střídá několik zájmových kroužků (výpočetní
technika, hokejbal, některá bojová umění), ale u žádného nezůstává. Matka to
vysvětluje tím, že Dan nikam nechtěl chodit sám a kamarády si v kroužcích nenašel.
Dan ani v této době nejezdí nikam bez matky, na letním táboře byl pouze dvakrát a jen
na zkrácenou dobu (1 týden) a v doprovodu své sestry. Každé odloučení od matky bylo
stresové, většinou doprovázené i nadále nočním pomočováním. Pravděpodobně
v závislosti na úzkostné výchově matky a jejího strachu o syna.
Poslední ročník základní školy Dan zvládl dobře, měl pouze problémy s českým
jazykem. Obor kuchař - číšník mu vybrali rodiče. Sám by si zvolil policejní akademii.
Tu mu ale matka rozmluvila, jelikož si myslela, že by nezvládal učivo, ale hlavně by
neprošel fyzicky náročnými přijímacími zkouškami. (Dan často sledoval americké filmy
s bojovým uměním a naivně dětsky věřil, že také dokáže co herci ve filmech.)
V roce 2007 vyšetření v psychologické poradně ukazuje pozitivní posun:
sociálně únosnou úroveň čtení - 80 slov za minutu (norma je 100 slov za min.),
Projevuje se velká změna v projevu Dana, působí více uvolněně, spontánně vypráví

zážitky, projevuje viditelné prvky vyzrálosti. V závěru školní docházky byl vyšetřen na
profiorientaci. Ze zápisu psycholožky: „chlapcovo chování bylo vždy milé, vstřícné.
Dan dobře kooperoval, ke zlepšení došlo v oblasti sociálně komunikační, získal na
jistotě, posílil verbální projev. Intelektově osciloval vždy v pásmu průměru, měřitelná
kapacita intelektuálních schopností vyznívá nižší právě vzhledem к výkyvům ve
výkonnosti. Velmi dobře zvládl logické operace s čísly, ve verbálních subtestech
logicky snížila výkon přítomnost dyslexie, která stále přetrvává. Selhal v subtestu
kladoucím nároky na rychlost a diferencovanost myšlení, speciálně tento test značně
ovlivňuje výsledek pro velký počet úloh a tím i pro vysoký průměrný počet bodů a
může tak způsobit podcenění rozumové úrovně zkoušeného."
К podobným zkreslením někdy při vyšetření dětí se specifickými poruchami
učení dochází. Průběžné sledování vždy vykazovalo práci na hranici osobních možností
žáka. I přes podporu rodiny trpěl Dan deprivačním deficitem v oblasti ocenění (neustále
měl pocit, že se mu nic nedaří, nic nedělá dobře a rodiče jsou stejného názoru).
Domnívám se, že důvodem byla absence individuálního vedení ve škole, proto výsledky
neodpovídaly vynaložené námaze a práce byla nemotivující.
Dan byl na střední odborné učiliště (obor kuchař - číšník) zapsán bez
přijímacích zkoušek. Z počátku byl ve škole velmi spokojený, ale za několik měsíců
přišly neshody se spolužáky. Doma se moc nesvěřuje, ale matka problémy
vypozorovala. Jednou jí vyprávěl, že si spolužáci házeli jeho taškou. Praxe ho baví, ale
do školy se netěší a neustále z ní má strach. V nové škole je průměrným žákem, má
vstřícnou paní učitelku na český jazyk, která jemu a dalším spolužákům s SPU dává
předtištěné texty, diktáty jen doplňují. Slohové práce jim hodnotí pouze ústně, chyby
jim jen oznamuje a vysvětluje. Špatné známky z písemných prací jim nezapisuje, pouze
na žádost (pro některé studenty je „dostatečně" dobrou známkou). Ostatním spolužákům
tyto výhody v hodnocení nesdělovala.
Dnes je Daniel studentem druhého ročníku oboru kuchař - číšník. Dana těší více
Práce kuchaře. Stále má strach ze školy a z neznámého. Neustále je problematické
odloučení od matky. Poprvé před půl rokem se odvážil sám cestovat autobusem za svou
sestrou. V rodině přetrvává otcova autoritářská výchova.
Dan nikdy neměl mnoho zájmů, jeho oblíbenou činností bylo sledování filmů a
to mu vydrželo dodnes. Někdy si stejný film pouští několikrát v týdnu. Na rodinné
dovolené rád hraje karty, scrabble a potápí se. Jako „správný" adolescent tráví hodně

času u počítače. Každý týden dochází na doučování z českého jazyka, jde o tzv. Basic
metodu výuky. Dan nerad čte, jedinou jeho oblíbenou „literaturou" jsou časopisy
o mobilních telefonech, o kterých má velký přehled.

Rozhovor s matkou
Matka mi poskytla několik informací o Danově dětství. Vyprávěla mi o učení
básniček, jak se je nejdříve musela naučit sama a postupně je po slokách učila svého
syna, stejnou metodu aplikovali i na učení jakékoliv jiné školní látky. Nejdříve se jí
naučila máma Dana a pak jí ve zjednodušené formě naučila jeho. Proto také konstatuje,
že Danovi škola nedala vůbec nic. Vybavuje si jen dlouhé hodiny u psaní úkolů. Učila
se s Danem i pět hodin denně. Ve vyšších ročnících přestávala látce v matematice a
fyzice stačit, tak musela Danovi platit doučování. Ale později zjistila, že Danovi tento
Přístup nevyhovoval. Na druhém stupni měl z matematiky špatné známky, hlavně
z důvodu nepochopení zadání a „biflování" se všeho nazpaměť, což fungovalo dokud
Dan neonemocněl (a to bylo velmi často) a veškerou látku zapomněl.
Následovala velká nechuť к učení, naprostá demotivace a následně rezignace.
Danovi už bylo jedno, jestli domů nosí pětky. Matka vzpomíná na učitelku českého
jazyka, která Danovi před třídou řekla, že je „milé, ale blbé dítě".
Z předmětů bavily Danajen technická výchova a pěstitelské práce. Jak říká
matka Dana, když měl tyto předměty jako poslední hodinu, domů chodil s lepší náladou.
Dnes se s Danem už neučí, jen někdy mu pomůže s úkolem a občas ho zkouší.
Dana popisuje jako citlivého, dost labilního chlapce, který má strach z neznáma,
v

e známém prostředí působí jistě, ale ne suverénně.
Také mi sdělila, že Dan měl velice hezké písmo, ale v sedmé třídě už nestačil

výkladu a začal „škrábat jako kocour". Doma spolu připravovali slohové práce, kdy měl
Dan velmi dobré nápady a matka mu opravovala hrubé chyby. Bohužel učitelka na
český jazyk ho několikrát obvinila, že práci opsal nebojí celou vymyslela matka. Ptala
jsem se, zda uvažovala někdy o umístění Dana do jiné školy. „O této možnosti jsme
Přemýšleli několikrát, ale nakonec jsme tuto možnost zamítli, Dan špatně snáší každou
z

měnu a o výměně školy nechtěl ani slyšet. Měl tam kamaráda a také škola, která

Připadala v úvahu, byla dosažitelná jen autobusem, což by pro Dana byla velmi
traumatizuj ící překážka."

Ptala jsem se také, zda si myslí, že mohla pro Dana udělat něco lépe nebo něco
jinak: „Myslím si, že jsem úzkostná i já a měla jsem mu dát větší prostor, dát mu víc
samostatnosti, měla jsem o něj vždy velký strach. Také jsem měla asi být víc důsledná."
Čím byste Danovi udělala radost? „Myslím si, že Danovi vadí, že se к němu občas
chovám jako к malému dítěti a radost by mu asi udělala menší kontrola."
S otcem jsem neměla možnost rozhovoru. Matka vyprávěla, že úkoly s ním
nikdy nedělal, protože je netrpělivý. O studium se vždy zajímala jen matka.
Matka působila velice vyrovnaně a příjemným dojmem. Mluvila o Danovi moc
hezky, zdůrazňovala jeho výjimečnou paměť na jména herců a jak je velmi schopný
v práci s elektronikou. Je znát, že se o něj velmi zajímá a je pro ní důležité, jak je její
syn spokojený.

Rozhovor s Danem
Dan se definoval jako „pohodář".
Položila jsem mu stejnou otázku jako matce: „Co si myslíš, že by pro Tebe
mamka mohla udělat lépe?" Nejprve nevěděl a pak odpověděl, že nechce tolik péče, že
není žádný malý kluk. Legrační bylo, že na další otázku, co by mu udělalo radost,
opověděl, že by chtěl auto. „Vadí ti něco na rodičích?" "Alkohol a že se zlobí, že chtějí,
abych se učil." Danova poznámka o alkoholu se vztahovala к otcovi. „Můžeš popsat
nějakou situaci, kdy se na tebe zlobí?" „Nevím, neumím to popsat." „Co máš na nich
rá

d?" „Někdy je sranda."
O matce pověděl, že mu pomohla maximálně, ale později už mu látku nebyla

schopná vysvětlit. Bylo by prý dobré, kdyby látku vysvětlil táta mamce a ta pak jemu.
°bčas mu chodí pomáhat kamarád ze základní školy, který studuje gymnázium, ale od
něj to zřídkakdy pochopí.
Dan vyprávěl o škole: vždy ho bavila výtvarná výchova, pracovní výchova a
hudební výchova. Na druhou stranu „nesnáší" (podle jeho slov) tělesnou výchovu (vždy
mě
N

l problémy s motorikou) a matematiku - matematika je jeho největším problémem.

a základní školu rád nevzpomíná, musel se tam hodně učit a se spolužáky si

nerozuměl. Říká, že matka ho moc nezkouší, „prý jednou za sto let".
„Jak se cítíš v nové třídě?" „Mám dva kamarády, holky jsou v pohodě, ale
s

klukama mám problémy. Házíme po sobě nože, ale jsme prý nejhodnější třída." Po

mém vyděšeném výrazu mi bylo vysvětleno, že házení nožů je jen přirovnání jejich

vyostrených hádek. Hádají se prý kvůli „blbostem". Zeptala jsem se ho, co ho trápí odpověděl mi že nic, že je to normální, že mají kluci jen „blbý kecy". Do školy chodí
někdy rád a někdy nerad.
„Měl si někdy pocit, že spolužákům vadí, že máš problémy v češtině?" „To asi
ne". Na Danovi bylo vidět, že je v rozpacích.
„Používáte ve škole nějaké pomůcky pro dyslektiky - v českém a německém
jazyce?" "Na český jazyk mám dobrou učitelku, ta nám dává předtištěné diktáty a dá se
s ní mluvit, ale na němčinu máme hroznou učitelku, a proto tam mám i problémy,
nebaví mě se učit, když mě stejně vždycky seřve, že jsem se neučil."
„Jaké máš zájmy a koníčky?" „Chodil jsem chvíli na hokejbal. Teď mě baví
Počítač, teda jsem na něm spíš závislý, ale jinak nic moc. Jo, vlastně jsem byl na
střelnici a to bylo taky dobrý, to mě bavilo. U moře se rád potápím a teď si chci koupit
nový foťák, tak si prohlížím časopisy s foťákama."
„Tak to asi rád fotografuješ?" „Táta hodně fotí, tak chodíme spolu, ale mám jeho
st

arý foťák a chtěl bych nový, mám našetřené nějaké peníze."
„Myslíš, že tě ve tvém životě ovlivnila dyslexie? Kdybys jí netrpěl, že bys byl

jiný?" „Asi ne. Možná bych byl chytřejší."
„Kdybys měl dobré známky, šel bys na jinou školu?" „ Chtěl bych jít na
Policejní akademii, ale asi bych to nezvládl."
Dan působil klidně, při některých otázkách si prohlížel časopis a předstíral
nezájem. Odpovídal ochotně. Dan je vysoký, štíhlý a pohledný mladý chlapec. Na svůj
v

®k vystupuje trochu dětsky, kdybych nevěděla jeho věk, tipovala bych ho na čtrnáct,

Patnáct let. (Dětské mi na něm například připadaly jeho ideály a nadšení, když mi
Popisoval, jak by někdy chtěl bojovat jako Chuck Norris, proto by chtěl studovat na
Policejní akademii, přesto sám žádný sport nedělá.). Dan byl ve tváři velmi klidný, seděl
na pohovce, bez výraznější gestikulace. Mluvil přiměřeně jeho věku, slovní zásoba
solidní, výslovnost bez problémů. Někdy dělal velké pomlky a přemýšlel co má říci.
Chtěl působit sebevědomě, ale cítila jsem jeho zranitelnost a citlivost. Když mluvil o
spolužácích, koukal se do stolu a vypadal nejistě.
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Názory pedagogů
Dan byl oblíbeným žákem už na základní škole, problémy měl jen s již
zmíněnou učitelkou na český jazyk, která nebyla ochotna respektovat jakoukoliv
odchylku žáka od normálu. Třídní učitelka na něj vzpomíná ráda, Dan patřil mezi její
nejoblíbenější žáky. Na jeho nové škole jsem mluvila jen s třídní učitelkou a učitelkou
českého jazyka a literatury. Třídní učitelka Dana moc nezná (má jeho třídu jen jednou
za dva týdny na odborný předmět a rovnou mě při rozhovoru odkázala na paní učitelku
na český jazyk). Sdělila mi jen, že s Danem nikdy neměla žádný problém, že patří spíše
mezi méně výrazné žáky. Paní učitelka na český jazyk byla velmi milá a otevřená, řekla
mi, že má Dana ráda a že si myslí, že do třídy docela zapadá, vypadá spokojeně. Popsala
mi, jak s Danem a ostatními žáky pracuje. Ptala jsem se také na přijímací zkoušky a
zvýhodnění pro studenty s SPU. Na tuto školu se přijímací zkoušky nedělají.
O ostatních výhodách nic nevěděla, prý je to velmi individuální a práce se studenty
závisí na každém učiteli zvlášť.

SO-RA-D
Na základě informací o problémech Dana se spolužáky, jsem ve spolupráci
s učitelkou českého jazyka a využila zadání dotazníku SO-RA-D. Díky němu jsem blíže
určila postavení Dana ve třídě.
Zadaného testu se účastnili studenti třídy 1. A oboru kuchař-číšník. Žáci
vyplňovali záznamový list, ve které měli za úkol hodnotit známkou jako ve škole (1-5)
vliv a sympatie jednotlivých spolužáků ve třídě. U sympatie měli možnost vysvětlit
danou známku - co je pro spolužáka typické, co se mu na něm líbí či nelíbí. Podrobněji
popsáno v metodologii.
Test byl zadán ve třídě, každý žák seděl samostatně. Před vyplňováním byl
důkladně popsán a vysvětlen postup vyplňování dotazníku.
Z jednotlivých testů jsem vybrala pouze odpovědi týkající se Dana, ostatní jsem
zpracovala do tabulky a poskytla třídní učitelce pro případné další využití. Kvůli
zachování anonymity jsem z výsledků vytvořila grafy, kde pod jednotlivými čísly jsou
skryti spolužáci Daniela.

Na úvod bych uvedla že sedm žáků ve třídě test nevyplňovalo, proto může být
hodnocení zkreslené. Podrobně jsem zkoumala výpovědi Dana a zjistila jsem, že
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spolužáci, kteří od něj dostali nejlepší známky a byli onačeni jako kamarádi, chyběli.
Nevím proto jak by hodnotili Dana, zda by jejich hodnocení neovlivnilo Danovu pozici.

• hodnocení vlivu

Graf 1 : v ý s l e d e k s o c i o m e t r i e
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Graf číslo 1: V oblasti vlivu vyšel Dan (pod číslem 3) jako čtvrtý nejméně
vlivný ve třídě, čemuž napovídaly již výpovědi učitelek - není moc výrazný a
neprojevuje se. Dan nechce být středem pozornosti a snaží se být slušným žákem - což
může souviset s výchovou jeho otce, který je velmi direktivní a veškeré přestupky všech
dětí řešil velmi razantně, možná proto se Dan bál jakkoliv projevovat.
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Graf 2: známky přidělené Danovi
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Z grafu číslo 2 vidíme hodnocení jednotlivých spolužáků, kteří jsou skryti (pro
anonymitu) pod čísly. Hodnocení vlivu i sympatií má často vysoké hodnoty a je
v určitém souladu. Z výsledků vidíme, že sympatie a emocionální přijetí je velmi slabé.
Z hodnocení vlivu můžeme vyčíst vyšší známky, což je, až na dvě výjimky ve třídě,
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běžný jev. V devíti případech (1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15) je zařazení ve třídě
problematické. Lze říci, že vliv Dana na dění ve třídě je minimální.

• hodnocení vlivu

Graf 3: D a n o v o h o d n o c e n í s p o l u ž á k ů
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V grafu číslo 3 je znázorněné hodnocení Dana ostatních spolužáků. Můžeme si
všimnout nízkých známek, což může být znakem toho, že se Dan cítí ve třídě poměrně
dobře a nemá pocit nepřijetí ostatními. Což by potvrzoval i výzkum Třískové (2001).
Tento fakt tedy může znamenat, že Dan spolužáky přijímán není, ale on sám to tak
necítí a nemá pocit izolace. Takto to být ale nemusí. Výsledky lze interpretovat i jinak:
Danovo hodnocení vyjadřuje jeho vnitřní přání po přijetí, které se promítá do hodnocení
ostatních.

Chtěla bych upozornit, že žák pod číslem 5 a 16 chyběli. Můžeme si všimnout,
že právě tito žáci byli ohodnoceni velice nízkými známkami (2,1) a (1,1) a vysvětlení
k nim bylo: „je kamarádská a spolehlivá"; „dobrý kamarád". Předpokládám tedy, že od
těchto dvou spolužáků by Dan dostal dobré hodnocení, které by jeho skóre mohlo
zlepšit. Ptala jsem se ho na tyto dva spolužáky a o spolužákovi označeném číslo pět mi
pověděl, že s ním sedí a často si povídají a při písemných pracích mu radí.
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Graf 4: žebříček náklonnosti
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Graf číslo 4: Pod číslem 1 se skrývá součet Danových známek, které přidělil
svým spolužákům. Dan, spolu se spolužákem pod číslem 9, rozdal nejlepší známky za
sympatie. Jak již jsem vysvětlila, interpretace může být různá. (Dan je sociálně méně
zralý, proto si neuvědomuje odmítání spolužáků neboje zde skrytá vnitřní snaha po
přijetí).

Testy SPAS a CMAS
Dále bych se ráda zmínila o výsledcích z testu SPAS A CMAS
Danovi vyšly veškeré hodnoty v pásmu podprůměru. Ukazuje se, že Dan trpí
vyšší mírou úzkostnosti a jeho sebehodnocení je též podprůměrné. Také jsem poprvé
(Dan vyplňoval test dvakrát) zaznamenala vyšší skór lživosti, tzn. snaha o vyplnění té
odpovědi, která Danovi připadala žádoucí. Tento skór se zjišťuje několika stejnými
otázkami, které jsou jinak formulované. Danovi vyšlo i podprůměrné sebehodnocení
v prožívání sebe ve škole, ve školních výsledcích.
Dan má ve třídě další tři spolužáky, kteří mají diagnostikované specifické
poruchy učení. Jim jsem dotazník zadala také, abych porovnala jejich výsledky.
Danovi vyšla nejvyšší míra úzkostnosti, jinak byly všechny hodnoty ve stejném
pásmu, tedy podprůměru. Jenom jeden z nich vykazoval menší úzkostnost než ostatní.
Pouze u Dana byl zjištěn „lži skór". O ostatních spolužácích nic dalšího nevím, proto
samozřejmě nelze poukazovat na výsledky jako důsledek SPU, aleje zde určitá
pravděpodobnost vlivu SPU. Sebehodnocení je multifaktoriálně ovlivněný jev a SPU je
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určitě jedním z nich. Ve vztahu к CMAS se může ukazovat touha Daniela po přijetí
vrstevníky.

Obrázky v přílohách
V příloze číslo 2 lze porovnat obrázky Daniela. Daniel má současně s SPU
diagnostikované také LMD. U dětí s LMD je patrná dráždivá nervová soustava, což se
projevuje např. přetahováním, „čáráním" při vybarvování. Pokud porovnáme obrázky
z šesti a jedenácti let, můžeme pozorovat zlepšení jemné motoriky: čáry v obrázcích
jsou přesnější, postava je oblečená, detaily již nechybí.
Pokud porovnáme texty v příloze číslo pět, je zde patrné zhoršení Danova písma
(matka tento jev popsala v rozhovoru). Dan měl na prvním stupni úhledné písmo a
v sedmé třídě, kdy se začíná text při hodinách diktovat, což je náročnější na soustředění
a rychlost, se jeho písmo znatelně změnilo. Také si můžeme všimnout písemné práce a
připomínek učitelky. Za velký nedostatek považuji nedokončenou opravu chyb, na což
by měla učitelka dohlížet velmi pečlivě a to hlavně pokud se jedná o dítě s SPU.

Návrh možných řešení
Velmi oceňuji pomoc Danovy rodiny, při učení, cvičení a jiné pomoci ve
školních letech. Dnes už je Dan schopen se učit sám a také sám musí bojovat proti svým
problémům. Z celého případu je jasné, že matka Dana dělá vše proto, aby Danovi
pomohla co nejvíce, bohužel někdy méně je více. Danově matce bych doporučila, aby
nechala svého syna rozhodovat důležité situace a za ně i nést následky. Při rozhovoru
s ní jsem měla pocit, že Dana chce ochránit před vším zlým, ale že si neuvědomuje, že
její syn žije pod její ochranou a že když se nenaučí nést malé porážky nyní, tak by ho
mohla nějaká složitá životní situace /která se dříve nebo později objeví/ zničit. Je
možné, že ji řešit nebude, bude ji odsouvat a nebo „uteče".
Vzhledem k SPU: škola Danovu poruchu v podstatě nezvládla. Dan nepracoval
ani podle individuálního studijního plánu. Pedagogický sbor byl na základní škole
dostatečně informován, ale Danovu poruchu nerespektoval a na současné škole chybí
dostatečná informovanost (např. paní učitelka na NJ). Rodina ani škola nevylepšila
podmínky к postupnému zvyšování se pozitivního sebehodnocení a sebepojetí. Pro
dospívajícího přetrvávají rizika v oblasti profese ne tak čitelně, ale hlavně v oblasti
osobního dozrávání.

Dále bych podpořila Dana v hledání nějakých zálib a koníčků, v kterých by
mohl pocítit úspěch. Ale on sám se musí zamyslet v čem je dobrý a jak tuto vlastnost
nebo dovednost posilovat. Podle povídání s Danem mi připadalo, že se vůbec
nerozhoduje sám a ani to neumí, neví, co bude dělat po škole, nemá žádné plány a větší
sny do budoucna. Možná je to tím, že doposud za něj vše rozhodují rodiče. A když se
sama zamyslím, první krok к získání lepšího sebevědomí je pocit nezávislosti. Pocit
toho, že dokážu nějaký krok udělat sama a stojím si za ním. Proto hlavní východisko ke
zlepšení situace Dana vidím jeho rodinu.
S Danem se ve škole pracuje dobře, v tomto stylu práce bych pokračovala
i nadále. Problém je s učitelkou na německý jazyk. Doporučila bych Danově matce
konzultaci u ředitele školy, zda by nešlo s učitelkou promluvit a poprosit jí
0 individuální přístup к dětem s SPU. Dále bych paní učitelce na německý jazyk předala
Danovo potvrzení o několikaleté péči v PPP a záznam o přetrvávajících obtížích.
Danovi také prospívají relaxační cvičení. S matkou jsem mluvila například o józe a
podobných relaxačních technikách. Dan poslední dobou cvičení odmítá se slovy „že je
to pro malé".
Dan potřebuje vlídné prostředí bez rušivých vlivů, optimální psychohygienický
režim spočívající v denní přípravě na školu. V rozhovoru jsem zaznamenala, že si Dan
pouští stejné filmy několikrát do týdne. Což je typický jev pro děti s SPU a LMD. Děti
1 adolescenti trpící SPU a LMD potřebují pravidelný režim a možná i proto se tito lidé
raději dívají na filmy ve kterých ví co mají očekávat a nemají pak strach z neznámého
konce. Nejistota je vlastně asi největším problémem pro Dana. Proto by si měl se svými
rodiči pevně stanovit jasná, pro něj ne příliš svazující pravidla, která by obě strany
dodržovaly. Otec by měl začít s vlídnějším přístupem a alespoň trochu se snažit
porozumět svému synovi. Nebýt к němu tolik kritický, ale naopak co nejvíce ho
povzbuzovat a naznačovat mu důvěru, že může hodně dokázat.
Děti s vývojovými poruchami jsou zvyklé na neustálé překonávání překážek,
očekávání nepříjemných situací, trestů, neúspěchů a hrozeb. Tak si postupně jedinec
vytváří negativní vztah ke škole a vzdělání. Dan žije v nestabilní rodině, prochází
obdobím hledání sama sebe a navíc není oblíben mezi spolužáky. K tomu tedy nemusím
dodávat již jasné tvrzení, že Dan trpí sníženým sebehodnocením. Ale kde je pravá
příčina? Vývojové poruchy učení? Je známo, že je velice důležité, jak hodnotí své dítě
rodiče. Pokud se tedy narodí chlapec a není tolik inteligentní jako otec, nebo nemá
takový švih v noze, jaký by si otec fotbalista přál, může přicházet postupně zklamání,

aniž by si to rodiče uvědomovali. Dítě pak veškeré zklamání rodičů cítí a reaguje na ně.
Proto si myslím, že u dítěte, které trpí specifickými poruchami učení nebo jakoukoliv
jinou poruchou, a k tomu nemá doma pevné zázemí a maximální podporu a přijetí obou
rodičů, vzniká vysoké riziko v rozvoji adekvátního sebecitu, sebehodnocení.
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6.2 Karolína, „obdivovatelka koní"
Karolína narozena v roce 1986. Diagnóza: suspekce LMD/ ADHD, dyslexie,
dysortografie.

Rodinná anamnéza
Kristýna žije v úplné rodině. Bydlí v rodinném domě spolu s rodiči a bratrem.
Matce je 48 let, otcovi 54 let. Otec absolvoval vysokou školu technického zaměření,
dnes podniká. Matka vystudovala střední hotelovou školu, zaměstnaná je v oblasti
cestovního ruchu. Kristýna má jednoho bratra Lukáše, který má také diagnostikované
specifické poruchy učení.
Oba rodiče jsou hodně pracovně vytíženi. Dětem se věnuje hlavně matka.
S rodiči má Karolína dobré vztahy, vždy sejí hodně věnovali a podporovali ji.
Otec i matka jsou tolerantní, jejich styl výchovy je spíše liberální.
Karolína je v kontaktu s prarodiči, kteří pomáhají při výchově. Vztahy se
zhoršily po „krizové situaci", která bude popsána v další části textu.

Osobní anamnéza
Těhotenství bylo problematické, matka poslední týdny strávila v nemocnici.
Porod byl překotný a předčasný. Karolína se narodila v 37. týdnu.
Vývoj v dětství byl, podle popisu matky, pomalejší. Karolína začala chodit až ve
14 měsících. Slovní zásobu měla v pořádku, v normě. Karolína se vyhýbala kreslení i
vybarvování.
Školku začala navštěvovat ve čtyřech letech, kde se velmi špatně adaptovala.
První měsíce musela matka zůstávat ve školce s ní, těžce nesla odloučení. V pěti letech
si ve školce již zvykla.

Do školy nastoupila v šesti letech. Paní učitelka měla problémy s její
neposedností a nepozorností, a také sledovala její problémy se čtením a psaním. Proto
Karolínu doporučila к vyšetření.
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Záznam z psychologického vyšetření: intelekt průměrný, čtení podprůměrné,
písmo neuspořádané se specifickými chybami, neudrží pozornost, odbíhá od
sledovaného tématu, rychle se mentálně unaví.
Po návštěvě v PPP, která se uskutečnila před pololetím v prvním ročníku, byla
Karolína přeřazena do dyslektické třídy.
Kontrola ve 4. třídě, ze zprávy vyplývá Karolíny průměrný prospěch ve škole.
V té době chodila na balet. Matka se dceři plně věnuje, připravuje se s ní do školy a
doprovází ji na balet. V deseti letech Karolína absolvovala psychorelaxační letní tábor,
kde sejí líbilo. Karolína během vyšetření neustále upoutávala pozornost na sebe a
matka později potvrdila, že je dcera ráda středem pozornosti.
Další kontrola v 6. třídě. Karolína se zhoršila ve škole, měla horší prospěch a
problémy s chováním. V páté a šesté třídě vzala doma opakovaně peníze, za které
koupila spolužákům pamlsky. Z kontrolního vyšetření: projevují se velké výkyvy
v projevech chování - chvíli je tichá a nemluvná a za chvíli odmlouvá a hádá se.
Odmítla pokračovat v zájmové činnosti a nechce se s matkou učit. Dívka se při
vyšetření snažila upoutat pozornost emočními „výbuchy", které se po několika
společných návštěvách u psycholožky zlepšily. Komunikace byla na lepší úrovni po
stanovení norem s psycholožkou. V pořádněji bylo doporučeno doučování, které bylo
realizováno spolu se studenty gymnázia.
V sedmé třídě se zajímala o koně, každou volnou chvíli trávila ve školním klubu,
kde pomáhala s ošetřováním a krmením koní. Ve škole byla Karolína stále průměrnou
žákyní.
V osmé třídě se Karolíny problémy v chováni zhoršily. Největším z nich byla
krádež babiččiných peněz, kdy jí Karolína odcizila dlouhodobé úspory. Rodina z této
události byla zdrcena, všichni tuto událost pociťovali jako rodinnou ostudu.
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Celá rodina absolvovala sezení psychologa. Po poradě rodiny s poradnou se
rozhodlo o zařazení Karolíny do programu Zdravotní sociální fakulty 5P1, kdy se jeden
rok setkávala s vybranou studentkou.
V devátém ročníku se vztahy s vrstevníky zlepšily. Karolína byla celkově
emočně stabilnější. Rodiče jí nechtěli povolit zemědělskou školu, musela tedy na oděvní
průmyslovou školu. V té době se stále věnovala jezdectví, ve stáji byla každou volnou
chvíli.
Celou základní školu trpěla ranními nevolnostmi a často nemoc „hrála".
Na střední školu dělala přijímací zkoušky, kdy bylo přihlíženo к jejímu oslabení
v oblasti čtení a psaní. Dívka měla více času na vyplňování testů.
V prvním ročníku byla ve škole spokojena, ale počáteční nadšení se spolužáky
pomalu opadávalo a opět začala mít problémy.
V druhém ročníku střední školy měla výrazné problémy s vrstevníky. Byla
zjištěna šikana směrem к ní, spolužačky sejí vysmívaly, stranily sejí apod.
V pedagogickém sboru ani u ostatních spolužáků zastání nenašla. Školní situaci tedy
musel řešit otec, který si promluvil s děvčaty, kterých se šikana týkala, a snažil se najít
nějaké řešení. Stav se posléze zlepšil.
Karolína měla problémy s maturitou, kvůli zameškaným hodinám musela
opakovat poslední ročník а к maturitě tedy mohla jít až o rok později. V dalším roce
střední školu úspěšně ukončila. Ze zápisu z vyšetření: přetrvává nižší sebehodnocení a
nejistota ve vztazích, přestože působí dojmem milé a klidné dívky.
Mimo zájem o koně Karolína také ráda poslouchá hudbu a zajímá se o přírodu a
ekologii.

1

Program Pět P - Big brothers, big sisters

Národní program Pět P byl zahájen roku 1996 s cílem vytvořit nejprve v Praze a výhledově v dalších městech České
republiky alternativu preventivní, volnoěasové a sociální práce s dětmi a mládeží, jež využívá odborně vyškolených a
vedených dobrovolníků. Konečný přínos projektu se projevuje v obohacení systému sociální prevence a intervence
o netradiční metodu individuální práce s mládeží. V neposlední řadě projekt přispívá к vytváření širšího povědomí
o podobných společenských potřebách a k tomu, aby se do jejich naplňování aktivně zapojila co nejširší veřejnost.
Program Pět P nabízí: přátelství, péči, podporu, prevenci a p o m o c dívkám a chlapcům od 8 do 15 let.
(http://www.stripky.cz/nadace/5p.html 13. 9. 2007)
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Rozhovor s Karolínou
Bohužel jsem měla možnost jen krátkého setkání.
Karolína mi vyprávěla hlavně o snech, jak by ráda stále pracovala u koní a
jednou měla vlastního. Po mojí otázce: „dnes už pracuješ, jak se ti práce líbí?" jí
vyhaslo předchozí nadšení z očí a řekla mi, že pracuje jako švadlena a práce ji nebaví.
Radši by byla někde v přírodně s koni. Dodnes na statku tráví každou volnou chvíli.
Ptala jsem se, jak by změnila svůj život, kdyby měla tu moc. Svěřila se mi, že jí vadí jak
ji rodiče donutili do školy, ona chtěla studovat na „zemědělce." „Myslíš si, že toto
rozhodnutí tvých rodičů bylo kvůli specifickým poruchám, kterými trpíš?" „To si
nemyslím, asi nejsem tak chytrá a bylo to kvůli známkám." Také mě zajímalo, jaký
vztah mají s bratrem. Má Lukáše velmi ráda, jen jí vadilo, když se matka začala více
věnovat jemu. Tvrdí, že je bratr chytřejší a že je škoda, že nešel na hotelovou školu, kde
by si udělal maturitu. „Líbí se tvému bratrovi na škole?" „Mají dobrou partu, tak ho to
ve škole baví." „Taky jsi byla ve škole spokojená?" „Docela jo, ale neměli jsme takovej
kolektiv." „Stýkáš se dnes s nějakými spolužačkami?" „Ne to vůbec, ale mám jednu
kamarádku se kterou se staráme o koně."
Karolína působila nejistě, trochu se ostýchala. Z počátku odpovídala s velkou
rozvahou, ale později se rozpovídala. Používala hodně „slovní berličky": vlastně a
prostě. Výslovnost správná, bez obtíží. Karolína byla sportovně oblečená a výrazně
nalíčená. Při rozhovoru hodně gestikulovala, mávala rukama. Celkově na mě působila
mile.
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SO-RA-D
Kvůli problémům se šikanou, dělala třídní učitelka ve třídě Karolíny SO-RA-D.
Výsledky byly poskytnuty psycholožce Karolíny, která mi je půjčila к nahlédnutí.

Graf 1: výsledek sociometrie

• hodnocení vlivu
• hodnocení sympatií
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V grafu číslo 1 můžeme pozorovat výsledky sociometrického testu. Test
vyplňovalo 24 žáků z 26. Karolína je ukryta pod číslem 1. Podle sympatií Karolína
nebyla emocionálně přijata do kolektivu. Má velmi vysoké hodnocení, spolu se žákyní,
která je ukryta pod číslem 21. z výsledků lze předpokládat, že soudržnost třídy není
vysoká, hodnocení lze rozdělit podle skupin. V počtu 26 žáků ve třídě je dělení na
skupinky normální. V kolonce vysvětlení sympatií/nesympatií se objevovalo: , j e
uječená", „nedrží slovo", „přetvařuje se", „půjčuje mi sešity, když chybím", „chová se
jak malá",, j e blbá a závistivá", „vychloubá se".
V oblasti vlivu je Karolína důležitým článkem třídy. Nedopadla úplně nejlépe,
ale zároveň není její ohodnocení zanedbatelné. V komentářích bylo: „podílí se na
třídních událostech", „pomáhá rozhodovat". Musíme vzít v úvahu i negativní vliv na
třídu, který se také objevoval v komentářích: ,je drzá", „neustále vykřikuje", „dělá
šaška", „předvádí se".
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• vliv

Graf 2: známky přidělené Karolíně
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spolužáci

V grafu číslo 2 sledujeme hodnocení Karolíny jednotlivými spolužáky. Většina
spolužáků považuje Karolínu spíše za vlivnou než sympatickou. Náklonnost к ní cítí
pouze čtyři spolužáci, kteří ji ohodnotili známkou 2. Ostatní spolužáci к ní sympatie
spíše nemají. Dokonce dostala pětkrát nejhorší známku, která byla přidělována jen
nejméně oblíbeným. Podle testu si učitelka ověřovala výpovědi spolužaček. Právě
spolužačky skryté pod čísly 8, 16 a 21 se účastnily šikany proti Karolíně. Je zajímavé,
že právě jedna z nich měla stejně špatné ohodnocení spolužáky jako Karolína a možná
právě šikanou si chtěla získat respekt u ostatních.

Podle třídní učitelky byla Karolína dobrou studentkou a pamatuje si ji jako
chytré děvče, které se všemi způsoby snažila získat spolužáky a možná právě proto
získala spíše jejich nesympatie. V hodinách byla Karolína hodně náladová a často ji
přistihla s časopisem o koních, který si četla při hodině pod lavicí. Někdy Karolína
podlehla emocím a docházelo u ní к výbuchu emocí. Veškeré výtky si brala osobně a
spíše se uzavřela než by spolupracovala. Školní látku zvládala bez problémů. V jazycích
měla úlevy většinou formou delšího času na vypracování úkolů a také si mohla vybrat
formu zkoušení ve všech předmětech.
Při praxi si na Karolínu nestěžují, je prý šikovná, jen někdy zbrklá.

Výsledky testu SPAS a CMAS
Karolína také vyplňovala test SPAS a CMAS. Podle psycholožky Karolíně vyšly
všechny hodnoty v pásmu podprůměru. Ukázalo se, že Karolína trpí vyšší mírou
úzkostnosti a její sebehodnocení podprůměrné. Tento výsledek nebyl nijak překvapující,
chování Karolíny vše jen potvrzuje.
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Karolínin bratr Lukáš

Dyslektické obtíže při lehce nadprůměrném intelektu byly diagnostikovány i u
bratra dívky Lukáše (narozen 1989), který po celou dobu školní docházky prosperoval
podprůměrně. Pro ucelení celého případu Karolíny stručně popíši i jeho školní vývoj.
Lukáš byl primárně vyšetřen v 1. třídě, diagnostikována dyslexie a dysortografie
při nadprůměrném intelektu. Hned po vyšetření (listopad) byl převeden do dyslektické
třídy, kdy mu byla dána doporučení pro nácvik čtení a psaní.
Dále přichází v šesté třídě. Od 4. třídy je zpět v kmenové škole, zhoršil se má
známky dostatečné. Matka mu sehnala doučování z českého jazyka, na které dochází
dvakrát týdně. Lukáš v této době trpěl bolestmi hlavy, docházel к neurologovi, ale nález
byl negativní. Následné tři roky užíval nootropika.
Ve škole docházel do dyslektického kroužku, dostával krácené či jinak
modifikované úkoly. Bylo respektováno pomalé tempo. S matkou v PPP uvažovali
o nácviku tzv. dílčích oslabení výkonu (denně deset minut po dobu tří měsíců), ale
realizace se zdála stresující, jelikož oba rodiče hodně vytíženi a matka volný čas věnuje
dětem v dohánění látky ze školy, nácviku čtení apod. Proto se nácvik neuskutečnil.
Ze speciálního pedagogického vyšetření v šesté třídě: tužku drží křečovitě,
dopouští se specifických chyb - měkké a tvrdé slabiky, spojuje slova, vynechává
písmena. Diktáty píše ob větu, přesto chybuje. Zkoušku fonematického sluchu zvládl,
praktická aplikace pokulhává. Dosud nezvládl sluchovou analýzu a syntézu. Po roce
zlepšil techniku čtení, odpadlo tzv. tiché dvojí čtení, porozumění problematické,
celkově podprůměrné. Vázne mechanická paměť a schopnosti percepčně motorické.
Sděluje, že stále musí číst článek až třikrát, aby ho pochopil. Pracovní tempo pomalé,
podezření na hypokinetičnost. Prožívá se hodně negativně. O sobě říká: „nejde mi to,
přestože se pořád učím." Výchovné obtíže se nepřidružily. Kontakt s Lukášem bez
problémů. Lukáš se při vyšetření snaží, spolupracuje, ale jeho pozornost je oscilující,
těká neustále očima, odchyluje se od tématu. Verbální projev je překotný, místy trpí
zárazy v řeči, také zadrhává. Lukáš je nesmělý chlapec, spíše nesmělejšího
osobnostního vybavení. Působí nejistě.
Lukášovi bylo v poradně doporučeno hledání zájmů, ale veškeré snažení
ztroskotává na nedostatku času. Lukáš od první třídy střídavě zkoušel na popud rodičů
různá bojová umění. Hlavní Lukášův koníček je vaření.
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Navržené intervence: vzhledem к přetrvávající dyslexii, dysortografii,
doporučena integrace žáka (dle pokynů MŠMT ČR) do konce školní docházky. Posudek
z PPP uvádí: „přestože diagnosticky zcela nepotvrzuje LMD, chlapec působí
zpomaleně. Přidružila se určitá míra neurotizací (bolesti hlavy, občasné problémy
s usínáním.)"
Lukáš přišel do poradny v deváté třídě ke konzultaci ohledně výchovného vedení
a profiorientaci. Lukáš při vyšetření odsekával, vybuchoval nebo plakal. Rodiče
hodnotili Lukáše jako hodného chlapce, ale také o něj projevili starost, protože u Lukáše
přetrvávala nechuť učení. Jeho známky byly stále podprůměrné. Lukáš v této době trpěl
občasnými bolestmi hlavy a k nim se přidružily bolesti žaludku. Rodina rozhodla, že
Lukáš půjde na obor kuchař - číšník. Lukáš tento obor navrhl sám.
Při posledním vyšetření v PPP v třetím ročníku (potřeboval potvrzení z poradny
pro novou paní učitelku na český jazyk) sdělil, že je spokojený v učebním oboru.
Působil jistěji a klidněji než dříve. O prázdninách byl u strýce v Rakousku, kde mu
pomáhal v restauraci, což byla pro Lukáše i praxe do školy. Také vyslovil přání, že by
rád pracoval jako číšník.
Nyní je Lukáš v posledním ročníku středního učiliště. Rád hraje fotbal a
volejbal.

S Lukášem rodiče pracovali lépe než s Karolínou, asi také díky předchozím
zkušenostem. Z jeho případu necítím tak silný tlak a napětí z jejich strany a takovou
touhu po dobrých školních výsledcích. Je jasné, že si Lukáš našel oblast, která ho baví a
je v ní dobrý, tedy zažívá úspěch. Přesto, že má Lukáš potencionál studovat obor
s maturitou, obor kuchař-číšník byl podle mne dobrou volbou, jelikož není pro něj tak
náročný a konečně má více volného času, kdy se může věnovat sportu.

Rozhovor s rodiči Karolíny a Lukáše
Rodiče se dětem maximálně věnovali. Oba jsou rádi, že komunikace doma je
dobrá, zpětně myslí, že měli děti ještě více oceňovat a event, i méně se orientovat na
školní výsledky, ale mají pocit, že to jinak nešlo. Rádi by, aby si děti více věřily. Matka
sděluje, že sama si také příliš nevěřila, i když neměla školní potíže. Myslí si, že byla
vychována spíše přísněji. Zdá se jí, že nyní mají s manželem spoustu času - dříve
veškerý volný čas věnovali dětem, hodně právě přípravě do školy. I přes podporu, např.
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psychologa, si v době, kdy byly s dcerou problémy, připadali výchovně neúspěšní. Dnes
zpětně myslí, že vývoj dítěte ovlivňuje jeho osobnostní ladění, také některé problémy
hodnotí jako situační - např. odcizení peněz a nakoupení věcí pro děti.

Obě děti byly ve škole vedeny, podle poskytnutých údajů a pedagogické
dokumentace, správně. Lukáš i Karolína měli individuální studijní plán. Z pohledu
SPU: u dívky škola nepodporovala dobrou školní socializaci. Karolína si kvůli SPU
nemohla zvolit zaměření, o které by měla zájem oproti Lukášovi, který studuje obor, jež
je zároveň i jeho koníčkem. Karolína vystudovala školu, která ji do budoucna
neuspokojila. Proto zde stále přetrvává profesní problém. Z rozhovoru vyplývá, že
rodiče by moc rádi, aby byly obě děti spokojené. Myslím si, že volbu školy nyní
hodnotí jako jejich selhání. Především u Karolíny se projevuje problém v socializaci. Ne
z hlediska SPU, ale sekundárně v sebehodnocení, kdy se profesní zařazení a škola
podepsala na emocionálníma sociálním vývoji, což se promítá až do současnosti.
Doporučila bych pokračovat v maximální podpoře rodičů. Karolínu bych
podporovala v zájmu o koně a snažila bych jí podpořit v dalším studiu, které by jí
pomohlo přiblížit se jejím zájmům a změnit profesi, která asi nebyla nejšťastnější
volbou. Lukáš má možnost přestoupit do maturitního oboru. Jelikož má dobré výsledky,
rodiče by ho měli maximálně podpořit a v této volbě ho podporovat. Oba žijí spolu
rodiči, proto vidím nej větší důraz právě v podpoře rodiny. Oba by si měli najít obor, kde
by se mohli realizovat, a práci, která by je bavila.
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6.3 Jirka, „pracovitý realista"
Jirka se narodil roku 1985. Je u něj diagnostikována výrazná dyslexie a
dyskalkulie při intelektu v pásmu průměru, bez dalších obtíží.
Jirka pracuje jako řidič s cukrovinkami.

Rodinná anamnéza
Jirka vyrůstal v rekonstruované rodině.
Matce je 47, vyučená obor kuchař - číšník, otci je 50 let, vyučil se zámečníkem.
Jirka má sestru, které je 26 let, má maturitu a pracuje v managamentu.
Když byly Jirkovi čtyři, rodiče se rozešli, ale byly rozvedeni až za necelé dva
roky. Matka se zanedlouho seznámila s novým mužem, kterého si po několika letech
vzala. Ten má z prvního manželství dvě dcery. Jedna z nich, Věra, se přistěhovala do
rodiny Jirky, když mu bylo deset a jí jedenáct let. Po osmi letech otec rodinu Věry
opustil a po dalších třech měsících odešla i Věra, v té době již plnoletá. Tento rozchod
Jirku poznamenal mnohem více než rozvod jeho rodičů. S druhým manželem své matky
si rozuměl velmi dobře, byl mu vzorem. Podle matky se vlastní otec o Jirku v dětství
nestaral, oproti nevlastnímu otci, který se s ním často i učil a pomáhal mu s domácími
úkoly.
Dnes Jirka žije převážně ve velkém rodinném domě s babičkou, někdy je u
matky v bytě v panelovém domě. Babičku má velmi rád a hlavně většinu času může
trávit na její zahradě, což ho baví. V současnosti, kousek od babičky domu staví dům
Jirkova sestra. Jirka pomáhá se stavbou v každé volné chvíli.
S vlastním otcem se Jirka prakticky nestýkal až do nehody v autě, kdy Jirka
strávil několik měsíců v nemocnici. To radikálně změnilo vztah otce. Nyní o něj otec
jeví velký zájem, stýkají se spolu a své děti i finančně podporuje.

Osobní anamnéza
Porod proběhl bez komplikací, Jirka byl velké novorozeně. Vývoj byl pomalejší.
Později lezl, ve dvanácti měsících se začal stavět na nohy. Jako dítě nerad kreslil, neměl
rád čtení před spaním, ani neposlouchal pohádky z gramofonu.
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Jirka nechodil do jesliček ani do školky, matka do jeho šesti let byla
v domácnosti.
Jirkovi byl doporučen odklad do školy, jelikož je narozen v červnu a ve všem
byl trochu „pomalejší". Přesto nastoupil do Základní školy O. Nedbala a s velkými
problémy dokončil první třídu. Hned v první třídě navštívili s matkou poprvé
psycholožku. Jirkovi byla doporučena speciální pedagožka, ke které docházeli zprvu
každý týden, později jednou za 14 dní. Pedagožka se s ním učila a matce doporučovala
jednotlivá cvičení. Ve druhé třídě už učivo nezvládal, proto nastoupil do nově založené
školy, do speciální třídy pro děti se specifickými poruchami učení. Zde druhou třídu
opakoval. Matka s Jirkou pečlivě denně cvičili. Trénovali písmo, psali na dveřích,
vyplňovaly speciální tabulky atd.
Ve speciální třídě se Jirka cítil dobře. Ve třídě bylo dvanáct žáků, proto měla
paní učitelka více času se jim jednotlivě věnovat. Jirka dostával ve škole i pochvaly.
Jednou z nich byla pochvala za vzorné chování, svědomitou a pečlivou práci a pomoc
učitelce.
Další dva roky navštěvoval opět jinou školu, také speciální třídu, protože
předchozí škola byla zrušena.
Od třetí třídy hrál Jirka závodně hokejbal a rekreačně fotbal. Ve sportu byl
úspěšný a trávil tak veškerý volný čas.
Do páté třídy se vrátil do školy O. Nedbala, kde základní školu dokončil. Od
druhého stupně Jirka navštěvoval pedagogicko - psychologickou poradnu jednou
měsíčně. Od páté třídy byl Jirka integrovaný a učil se podle individuálního plánu.
Na základní škole mu učitelka českého jazyka umožňovala doplňování do textů
místo diktátů, také psaní diktátů ob větu. Na písemné práce měl více času.
Jako dyslektik si vybral německý jazyk, který mu nedělal takové problémy jako
český. Jirka je velmi pracovitý a pečlivý, proto se vždy dobře na hodiny německého
jazyka připravoval.
V době posledního vyšetření v PPP nastupoval na střední odborné učiliště.
Z vyšetření: „čtenářský kvocient byl zlepšen z defektního na průměr, Jirka projevil
schopnost porozumění a orientace."
Střední škola byla vybrána podle Jirkových zájmů. Jirku baví zahradničení a
příroda. Proto podal přihlášku na Střední odbornou školu zemědělskou a veterinární.
Díky doporučení psycholožky dělal Jirka přijímací zkoušky jen z biologie.
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Na střední škole Jirku vyučovala učitelka českého jazyka, která byla o SPU
dobře informována a měla s dětmi s SPU praxi, také proto nástup do školy proběhl bez
problémů. Jirka úspěšně ukončil první dva ročníky. O prázdninách měl Jirka vážnou
nehodu v autě, kdy byl půl roku hospitalizován pro vážný stav v nemocnici. Prodělal
mnoho operací s nohou, byl několik měsíců upoután pouze na lůžko. Proto do školy
nastoupil až po ročním odkladu. Střední školu úspěšně dokončil.
Celé studium se Jirkovi velmi intenzivně věnovala matka i obě sestry. Trpělivě
mu vysvětlovaly látku a opakovaly s ním.

Rozhovor a pozorování
Rozhovor s Jirkou proběhl u něj doma. Jirka byl uvolněný, jen dost často uhýbal
očima a snažil se předstírat, že je upoután nějakým předmětem. Dělo se tak při otázkách
na které se mu ne zcela snadno odpovídalo. Podle mého názoru je Jirka optimista, konce
očekává šťastné a vše vidí z lepší stránky. Sám se také označuje jako optimista.
Obdivovala jsem, jak dobře si pamatuje průběh vyučování na prvním stupni, možná je
to i kvůli tomu, že první stupeň ve škole byl pro něj traumatizujícím zážitkem.
Jirky jsem se ptala na zvýhodnění ve škole. Vzpomněl si, že měl u maturity delší
čas na přípravu a při rozhovoru mi prozradil, že mu bylo při českém jazyce, paní
učitelkou, často pomáháno.
Musím podotknout, že se Jirka ke čtení staví velmi negativně. Knížkám se, jak
se říká, „vyhýbá obloukem". Když jsem se s ním chtěla spojit mobilním telefonem, na
textové zprávy nereagoval, pouze telefonoval. Psaní „esemesek" není jeho koníčkem.
Mezi oblíbené předměty ve škole, patřily ty odborné a kvůli čemu se mu
nechtělo ráno vstávat z postele (podle jeho slov) byla matematika a český jazyk.
Jirka si stojí za tím, že poruchy učení neovlivnily jeho život. Dnes je velmi
spokojený. Školu si vybral podle zájmu a říká, že by nečetl, ani kdyby mu to šlo lépe.
Rád se věnuje zahradě, pomáhá sestře a babičce stavět dům a baví ho veškeré práce
související se zahradou. Bohužel kvůli úrazu už nemůže hrát jeho oblíbený fotbal a
hokej bal.
Jirka byl ve třídě vždy hodně oblíben pro jeho vstřícnost a ochotu pomáhat. Je to
pozitivně naladěný člověk, který vyjde téměř s každým.
Jeho maminka mi jen potvrdila fakta od Jirky a dodala jen některé podrobnosti
ohledně vztahu s otcem Jirky a průběhu rozvodu.
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Test sebepojetí a škála zjevné úzkosti
Sebehodnocení v testu SPAS a CMAS Jirkovi vyšlo také v pásmu podprůměru,
jako Danielovi a Karolíně. Objevuje se zde opět zvýšený skór úzkostnosti.

Jirka se se svým handicapem vypořádal velmi dobře a to také díky maximální
péči jeho matky a velké pomoci sestry. Jirka tuto pomoc potvrdil, podle něj matka už
víc udělat nemohla. Měla s ním velkou trpělivost a vlastně i zaměstnání mu
přizpůsobila. Chodila do práce hodně brzy ráno, aby kolem druhé hodiny už byla doma
a mohla se Jirkovi plně věnovat. Ač sám tvrdí, že ho rozchod jeho rodičů nezasáhl,
podle mého názoru se na něm nezájem otce musel podepsat, jak již potvrdil testy
o sebevědomí a úzkostnosti, Jirka si moc nevěří. Jirkovi hodně pomohl dobrý vztah
s druhým manželem matky, který se mu hodně věnoval, kupoval mu dárky a naučil ho
základním dovednostem na zahradě, které v něm asi probudil onen velký zájem
o zahradničení. I podle Jirky byl jeho odchod větší ztrátou (než odchod vlastního otce).

Jirka je vyrovnaný chlapec, pro kterého je největším omezením jeho hybnost,
kvůli poranění nohy. Také díky nehodě přehodnotil jeho žebříček hodnot a asi proto
SPU nevidí jako překážku v životě. Říká, že by byl možná trochu lépe vybavený slovní
zásobou, kdyby více četl. Sám přiznává, že si moc nevěří, ale přikládá to
problematickému vztahu s otcem. Jirka je v partnerských vztazích nestálý, je hodně
výbušný a upřímný. Aleje to moc milý a pohledný mladý muž, proto si myslím, že
trvalejší vztah je jen otázkou času.
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6.4 Kamil, „věčný optimista"
Kamil je můj spolužák z vysoké školy, proto je tato kasuistika trochu odlišná.
Dnes už je Kamil dospělý muž s vlastním životem, ale také proto mě zajímalo
porovnání toho, jak se vidí dnes a jak se viděl v pubertě.
Kamil narozen roku 1984, diagnostikována dysgrafie.

Rodinná anamnéza
Kamil žije v úplné rodině v Praze. Jeho matka (53 let, SŠ) je v domácnosti, otec
(55 let) pracuje jako ekonom. Kamil má jednu sestru, které je 29 let a vystudovala
vysokou školu ekonomickou jako otec. Sestra je vdaná a žije v Praze se svým
manželem. Kamil má jednu babičku, která žije na Slovensku.
Vztah s rodiči je harmonický. Kamil na otázku, jak byl vychováván, říká, že je
to u nich taková „Itálie", všichni jsou velmi temperamentní povahy. Maminka přísná,
ale z povídání myslím, že s Kamilem vždy hodně trpělivě pracovala. Se sestrou, která se
nedávno provdala, se rád pošťuchuje, ale jak sám říká, díky častému stěhování a nepříliš
početným kamarádům mají vzájemný silný vztah.

Osobní anamnéza
Průběh těhotenství normální, matka po porodu z důvodu nemoci nekojila.
Vývoj v normě, klasické dětské nemoci. Do jeslí ani mateřské školky nechodil,
jelikož se ve třech letech přestěhovali do Turecka a bydleli na konzulátu. Na čas byl ve
školce, ale učil děti české nadávky, tak ho musela matka začít učit sama.
Kamilova matka ho učila sama až do deseti let, kdy se opět vrátili do Čech.
Každý rok byl Kamil přezkoušen v Praze. Do Turecka se přestěhovali kvůli otci, který
zde získal výhodnou pozici v obchodní firmě. Matka pracovala s Kamilovým tatínkem
jako jeho sekretářka. Kamil vzpomíná na Turecko v dobrém, jen mu vadily kontroly na
konzulátu.
Po revoluci se Kamilova rodina vrátila zpět do Čech. Kamil nastoupil do čtvrté
třídy, kde se ihned dobře adaptoval, ale začaly se projevovat problémy, které matka
dříve nepozorovala. Kamil velmi špatně psal. Nedodržoval postup psaní písmen, často
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je zaměňoval a převracel. Nedodržoval linku, pero držel velmi křečovitě a každé
písmeno psal jinak velké. Sám své písmo označuje jako „rozsypaný čaj".
Přísný učitel na fyziku, s kterým si Kamil nerozuměl, mu doporučil přestup do
zvláštní školy. Proto matka na její žádost podstoupila s Kamilem vyšetření u
psycholožky. Ta u něj diagnostikovala dysgrafii. Následná spolupráce s učitelkou na
český jazyk vedla ke zlepšení prospěchu. Z literatury dostával jedničky, celková
známka bývala „dobře". Bylo mu doporučeno přestoupit z anglického jazyka na
německý.
V sedmé třídě se Kamil i s rodinou přestěhoval do Bratislavy, opět kvůli
pracovnímu místu otce. Zde měl trochu problémy se slovenštinou, ale díky babičce
Slovence se rychle adaptoval. Učitelka slovenského jazyka ho hodnotila jako cizince a
dyslektika, není tedy první rok známkován. V osmé třídě s využitím úlev má ze SJ
průměrné známky. V Bratislavě zůstali až do Kamilova příchodu na střední školu.
Vstup na střední školu komplikovanější. Kamil vypráví, že na Slovensku není
jednoduché se dostat na gymnázium, tak dělal přijímací zkoušky z matematiky a
slovenštiny na střední školu farmaceutickou. V matematice dosáhl vynikajících
výsledků, a to mu umožnilo okamžitý přestup na gymnázium.
V pololetí se Kamilova rodina stěhuje zpět do Čech. V Čechách Kamil
přestoupil na česko-italské gymnázium. Protože byl Kamil prvním dysgrafíckým žákem
paní učitelky na český jazyk, tak si díky tomu paní učitelka nastudovala, co tato obtíž
obnáší. Kamilovi tak velmi pomohla. Dávala mu místo diktátů texty na doplňování,
mohl si zápisky kopírovat a na písemné práce měl více času. Dokonce mu byl povolen
i diktafon.
Kamil má problémy se syntaxí, protože slovenská skladba věta je jiná a
Kamilovi bližší. Díky slovenštině se také zdá, že používá knižní výrazy. V 1. ročníku
střední školy Kamil naposledy navštěvuje psychologa. U maturity mu bylo poskytnuto
více času. Odmaturoval bez problémů.
Ptala jsem se Kamila na jeho oblíbené a méně oblíbené předměty ve škole.
Odpověděl mi, že měl rád biologii, hudební výchovu a deskriptivní geometrii. Musím
podotknou, že Kamil je velmi nadaný na toto odvětví matematiky, má neuvěřitelnou
prostorovou představivost, proto jsou jeho velkým koníčkem počítače, což se také
projevilo ve volbě dalšího studia. Kamil studuje na pedagogické fakultě. Má státní
zkoušku z pedagogiky - psychologie a z biologie, kde také úspěšně obhájil diplomovou
práci. Druhým jeho oborem je výpočetní technika.

Další mojí otázkou při rozhovoru bylo, jak by se Kamil krátce a výstižně
definoval. Řekl mi, že je věčný optimista, proto název pro jeho kasuistiku.
Při rozhovoru Kamil působil velmi uvolněně, vstřícně. Odpovídal pohotově a
rád, většinou přidával nějaké historky, tak jsme často odbočovali od tématu, ale o to
lépe se mi s Kamilem pracovalo. Kamil je veselá povaha, je hodně upovídaný a
spontánní. Je to člověk na kterého se dá spolehnout, pomáhá ostatním. To bylo také
velké pozitivum ve školních kolektivech. Přestože Kamil působí někdy až holčičím
dojmem, tak jeho vtip a ochota к němu připoutala několik věrných kamarádů.
Kamil má pocit, že ho jeho znevýhodnění určitě ovlivnilo, rád čte a píše a kdyby
nebylo jeho dysgrafie, určitě by se snažil dostat na žurnalistiku. Přesto ho to neodlákalo
a hodně čte. Musím zde zdůraznit, že Kamil neměl žádné obtíže se čtením, jeho porucha
je mnohem méně závažná než u ostatních.
Také jsem se ptala na systém učení. Kamil si nejprve přečetl potřebnou látku,
vypsal si do počítače poznámky (jeho rukopis je nečitelný viz příloha č. 5), text si
vytiskl a poté ještě barevně zvýraznil. Na střední škole ho zkoušela sestra nebo
maminka.
Mezi Kamilovy koníčky patří počítače, focení a botanika. Sbírá bylinky a dělá si
herbáře.
Ptala jsem se Kamila jestli si myslí, že jeho sebehodnocení je lepší než dříve.
Odpověděl mi, že jistě ano. Dlouho mu trvalo, než našel oblast, v které by vynikal, kde
by byl alespoň tak dobrý jako spolužáci a kamarádi. Někdy si připadal hloupý,
například při pokusech napsat slohovou práci. Dnes už vidí tyto problémy s odstupem a
říká, že měl ještě štěstí, že netrpěl nějakou závažnější poruchou. Jeho dysgrafie byla jen
malou překážkou, kterou nakonec překonal.

Všechny informace o Kamilovi jsem získala díky pozorování během našeho
studia, ale hlavně při setkání v kavárně. Proto bohužel nemám žádné záznamy
z vyšetření. Přesto lze předpokládat, že Kamil disponuje nadprůměrným intelektem, a to
hlavně v oblasti prostorové orientace, což mi sám potvrdil. Díky takové inteligenci byl
Kamil schopen vykompenzovat svojí poruchu tak dlouho (začátek školní docházky
zvládl bez úlev). Našel si jemu vyhovující styl učení, kterého se také držel. Kamil je
velmi nápaditý, jeho diplomová práce potvrzuje nadání jak v oboru výpočetní techniky,
ale hlavně zde ukazuje jakým je nadaným učitelem. Kamil mi také vyplnil test SPAS,
jeho hodnoty, jak lze předpokládat, vyšly v pásmu průměru. Kamil je spokojený se

svým životem, a to díky možnosti realizace v oboru, který je zároveň jeho velkou
zálibou. Na případu Kamila se ukazuje, že velkou roli má opravdu osobnostní vybavení
každého jedince. Kamil vše bere s humorem a dělá si legraci i ze sebe. I snad díky
podpoře jeho rodiny, nenese žádné trvalejší stopy specifických poruch učení. Forma
Kamilových SPU nebyla rovněž tak omezující jako u ostatních uvedených případů.
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Diskuze: shrnutí a porovnání kasuistik
Oblast vzdělávání
Sledované děti byly ve škole tzv. integrovány. Daniel byl integrován v běžné
třídě již od počátku studia na ZŠ. Karolína i její bratr byli v první třídě ihned po
vyšetření v PPP přeřazeni do dyslektických tříd. Karolína se poté v pátém ročníku
vrátila do původní třídy.
Lukáš docházel do dyslektické třídy pouze do třetího ročníku, kdy se vrátil do
kmenové třídy - údaje o důvodech návratu chybí. Jirka také nastoupil do běžné třídy,
ale ve druhém ročníku byl přeřazen pro závažnost problémů se studiem do speciální
školy pro dyslektiky. Tato škola byla po roce jeho studia zrušena, proto musel
přestoupit do jiné školy, ale do třídy určené dětem s SPU. V této třídě absolvoval třetí a
čtvrtý ročník. V pátém ročníku opět přestoupil na ZŠ, kam chodil do první třídy.
Kamil byl celé své studium integrován v klasických třídách.
Při integraci byli pouze někteří vedeni podle individuálního vzdělávacího plánu
(IVP). Daniel docházel celé studium do kroužků pro dyslektiky, ale individuální plán u
něj uplatňován nebyl. Karolíně po přeřazení zpět do kmenové třídy byl individuální
vzdělávací plán sestaven, ale podle údajů, které jsem získala, se s Karolínou podle plánu
nepracovalo. Její bratr Lukáš byl ovšem podle IVP veden a také navštěvoval doučování
a cvičení pro dyslektiky. Jirkův IVP byl důkladně propracován ve spolupráci školy,
matky a PPP. Školní výuka byla v souladu s Jirkovým individuálním vzdělávacím
plánem po celé jeho studium na druhém stupni ZŠ.
Pokud porovnáme práci s dětmi na základních školách, můžeme sledovat velké
rozdíly. S Jirkou se celé studium pečlivě pracovalo, také sám Jirka uvádí velkou
spokojenost ve škole, hlavně pobyt v dyslektické třídě byl pro něj příjemný. Oproti
tomu Daniel nebyl veden podle IVP a většina jeho učitelek nebrala v potaz jeho
poruchu. Také Karolína nebyla vedena podle IVP, i když byl plán sestaven. Zde se
pravděpodobně projevila nedůslednost Karolíniných rodičů, kteří měli dbát na plnění
IVP.
Oblast vzdělávání ovlivňuje školní socializaci a s ní souvisí problematika šikany,
o které se zmíním později v podkapitole „Vrstevníci".
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Rodina
Vztah rodiny k doučovaní
Danielovi byla vždy věnována velká pozornost matky. Doučování bylo důsledné
a pravidelné. Jeho matka se řídila pokyny z PPP, spolupracovala se školou a
s vyučujícími. Matka Danielovi zajistila na ZŠ i doučování z matematiky. Otec se
s Danielem nikdy neučil a problémům ve škole se věnoval pouze výjimečně.
Také Jirka se těšil maximální péči matky. Pracovala s ním důsledně a trpělivě.
S Jirkou se často učily i jeho sestry a úkoly s ním psal i jeho nevlastní otec. Celá rodina
se snažila vyhovět požadavkům psycholožky a vždy společně hledali nejvhodnější
řešení к nápravě.
Karolíniny a Lukášovi rodiče měli velké nároky na školní výsledky svých dětí,
ale jejich přípravě do školy nevěnovali dostatečnou pozornost. Rodiče z časových
důvodů neplnili doporučení psycholožky, práce s dětmi byla nepravidelná. Ze záznamů
PPP lze vyčíst, že zdroje v oblasti nácviku a podpory zůstaly nevyužity.
Kamil měl celou situaci komplikovanou neustálým stěhováním a změnami škol.
Matka se mu věnovala dostatečně, otec byl pracovně vytížen. V pozdějším věku se
s Kamilem často učila jeho sestra.

Emoční podpora
Co se týče podpory rodiny, nebyli Karolína a Lukáš ve svých snahách dostatečně
oceněni. Protipólem jsou matky Daniela a Jirky, které se svým dětem věnovaly denně a
radovaly se z každého náznaku zlepšení. Kamilova rodina působí harmonicky a dle
rozhovorů s Kamilem si myslím, že byl vždy rodinou podporován. Celá rodina mu
projevuje lásku.
S emočním zázemím v rodině také souvisí hodnocení těchto dětí. Karolína byla
hodnocena mnohem kritičtěji než její bratr Lukáš, kdy rodiče pravděpodobně slevili ze
svých nároků. U Daniela je hodnocení problematické: matkou byl vždy hodnocen velmi
kladně, ale ze strany otce je zde patrná přemrštěná kritika. Ještě bych chtěla podotknou,
že nebyla zvládnuta situace školního zařazení Daniela. Podle mého názoru rodiče měli
umístit Dana do jiné školy. Přestože se matce tato výměna zdála pro syna stresující,
myslím si, že změna by byla vhodná vzhledem ke špatnému vedení ve škole, ale také
к napjaté atmosféře mezi spolužáky. Zároveň by to pro něj byla nová zkušenost. V jeho
případě selhala spolupráce školy, rodiny a PPP.
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Vrstevníci
Dítě tráví většinu času ve školních lavicích, proto se nej důležitějšími
z vrstevníků stávají spolužáci. Z kasuistik jsme mohli vysledovat, že Karolína nepatřila
ve třídě mezi nejoblíbenější. Bohužel ani ve volnočasových aktivitách si Karolína
nedokázala najít kamarády. V rozhovoru uvedla, že i dnes má problémy se
seznamováním. Rozumí si pouze s jednou dívkou, s níž ji pojí stejný zájem. V podobné
situaci je Daniel, který byl v SO-RA-Du ohodnocen nízkými známkami a ve vztazích se
spolužáky měl problémy i na základní škole. Jak bylo uvedeno v případové studii,
kamarádů nikdy mnoho neměl. I dnes má Dan problémy se seznamováním a
navazováním kontaktů. Jelikož se rodiče ani Lukáš nezmiňovali o problémech se
spolužáky, předpokládám, že zařazení do kolektivu pro něj bylo bez potíží. Jirka byl ve
třídě naopak vždy oblíben, nikdy nepociťoval nějakou nevýhodu oproti ostatním. Jirka
měl štěstí v zařazení do speciální třídy, kde stejný handicap sdíleli všichni, a byli proto
ve výhodnějším postavení než v běžné třídě. Skutečnost, že se děti cítí lépe ve
specializovaných třídách, potvrzuje i výzkum Klégrové (1999). I v dalším studiu byl
Jirka žákem ve třídách s minimálně šesti dětmi s obdobnou poruchou, což je oproti
Danovi, který byl ve třídě na ZŠ s SPU jediný, velkou výhodou.
Dále bych se ráda zmínila o problému šikany, kterou jsem zaznamenala
v kasuistikách. Se známky šikany se setkal Daniel, u kterého škola nepodporovala
zařazení ve třídě a problémy neřešila adekvátně. Proto se zde projevují důsledky SPU
hlavně sekundárně, v oblasti školní socializace. Stejný problém můžeme zaznamenat
u Karolíny, kde náznaky šikany musel řešit její otec. Z rozhovoru s Karolínou víme, že
problémy se socializací u ní také nadále přetrvávají.

Volnočasové aktivity
Další oblastí, kde má dítě možnost seznámení a poznání kamarádů, jsou zájmy
dítěte. Daniel jich nikdy mnoho neměl: zkusil sice navštěvovat několik zájmových
kroužků, po několika hodinách obvykle ztratil zájem a přestal kroužek navštěvovat.
Neměl tedy moc příležitostí к navázání nových kontaktů. Trávil většinu volného času
přípravou do školy. Proto velkou výhodu spatřuji v pestrosti Jirkových zájmů a alespoň
několika zájmů Lukáše - oba měli možnost dále rozvíjet sociální a jiné dovednosti
i jinde než ve školní oblasti.
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Sebehodnocení
Pro ilustraci uvádím graf (graf číslo 7): srovnání výsledků SPAS.

Tabulka číslo 1: stenová hodnota vyjadřuje celkovou úroveň sebepojetí žáka
v jednotlivých škálách na základě vyhodnocení dotazníku SPAS.

Tabulka 1 : Úroveň sebepojetí ve vztahu к jednotlivým stenům
Steny

Sebepojetí

9-10

vysoce nadprůměrné

6-8

nadprůměrné

5

průměrné

3-4

podprůměrné

2-1

vysoce podprůměrné

Graf číslo 7
srovnání sebepojetí

•
Dan

» • • M l
s pol. 1

spol. 2

spol. 3

Karolína

Lukáš

1 úroveň sebepojetí

Kamil

Z grafu lze vyčíst podobné hodnoty všech dotazovaných. Jediná hodnota
v pásmu průměru je Kamilova, který, jak již jsem zmiňovala, netrpěl tak závažnou
poruchou jako ostatní a je o několik let starší. Ale jeho hodnotu jsem zařadila, abych
poukázala na možné zlepšení, v nahlížení na sebe s narůstajícím věkem.
Pod označením „spol. 1,2 a 3" se ukrývají Danovi spolužáci ze střední školy,
kteří mají diagnostikované SPU a spolu s ním vyplňovali test.
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Jak lze předpokládat, nejnižší hodnoty byly spočítány Karolíně a Danovi. Na
podprůměrném sebehodnocení se pravděpodobně podílela škola, nepřijetí spolužáky a
ve velké míře i styl rodinné výchovy.
Práce se sebeprožíváním a sebehodnocením se ukazuje u dětí se specifickými
poruchami jako nezbytná pro jejich další dobrý vývoj a také pro eliminaci sekundárních
obtíží (poruchy chování, problematické vztahy, sebeprosazení). Děti s SPU vyžadují
v tomto směru více péče. Eventuální výraznější selhávání nebo nesprávné přístupy
rodičů či školy se v budoucnu jen velmi obtížně napravují.

Hypotézy
Hl. Dospívající s SPU mají podprůměrné sebehodnocení a častěji mají
problémy s vrstevníky.
Hypotéza 1 se potvrdila jen částečně. Všichni uvedení trpí podprůměrným
sebehodnocením, ale se spolužáky mají problémy pouze dva (Karolína a Dan) ze tří
zkoumaných. Karolína se snažila navázat přátelství i velmi zvláštními způsoby, dělala
ze sebe i „šaška", aby na sebe upoutala pozornost. Jak zmiňuje Kšajt (1999) nebezpečí u
žáků odmítaných třídou je, že si své postavení chtějí vylepšit sociálně nepřijatelnými
způsoby chování.
Na vytváření podprůměrného sebehodnocení se v těchto případech všeobecně
podílel necitlivý přístup škol a pedagogů, špatné vztahy s vrstevníky a přemrštěné
požadavky rodiny nebo kritické hodnocení dítěte.

H2. Výběr střední školy je ovlivněn specifickými poruchami učení a
nekoresponduje se zájmem žáka.
Předpoklad se ukázal částečně správným.
Danielovi školu zvolila matka s jeho souhlasem, ale kdyby si mohl školu vybrat
sám, zvítězila by jiná. Podle mého názoru, rodiče doporučili synovi školu podle jeho
možností, škola preferovaná Danielem mu byla reálně nedostupná.
Lukáš si zvolil obor podle svého zájmu, naopak jeho sestra Karolína byla
přinucena studovat školu, o kterou nejevila žádný zájem. Bohužel u Karolíny se volba
ukázala nesprávnou, a proto oblast kariéry bude Karolína ještě muset řešit. V případě
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Lukáše mohla být zvolena škola s maturitním oborem, ale chyběla zde dostatečná
podpora ze strany rodičů. Jirka vystudoval školu podle svého výběru a na škole byl
velmi spokojený. Kamil byl ve své volbě také svobodný, rodiče ho ve výběru
podporovali.
Na volbě Lukáše můžeme sledovat častý jev u dětí s nízkým sebevědomím i v případě možnosti vlastní volby si děti vybírají školy, které jsou pod jejich možnosti,
což může být způsobeno pocitem, že by školní učivo nezvládly. Tento jev jsem
pozorovala i u mých dvou dospělých kamarádů (suspekce na SPU), kteří nejprve
nastoupili na střední školu se záměrem, že to bude jejich poslední stupeň vzdělání. Ale
postupně zjistili, že jsou schopni vystudovat i další školu, nastoupili tedy na vyšší
odborné studium a nakonec vystudovali i vysokou školu.

H3. Zohlednění SPU včetně individuálního přístupu se ve středním školství
neuplatňuje.
Poslední hypotéza se nepotvrdila. V současné době se uplatňuje zohlednění SPU
i ve středním školství. U všech dotazovaných se objevovalo používání pomůcek a
zohledňování jejich specifické poruchy: zkracování textu, více času, doplňování do
textu, možnost ústního zkoušení před písemným. K SPU je přihlíženo i u maturitních
zkoušek. Toto může potvrdit i zkušenost z mé praxe na gymnáziu (kde se SPU vyskytují
velmi zřídka). Lze říct, že přístup к žákům s SPU na středních školách se vyvíjí
příznivým směrem.
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Závěr
Zájem o specifické poruchy učení v posledních letech stále roste. Rozvíjení
nápravných metod a programů však vedlo k tomu, že byla více zdůrazňována technická
stránka nápravné péče. Emocionální a sociální problémy, které tyto obtíže provázejí, se
dostávaly do pozadí. Pokud chceme dětem se specifickými obtížemi skutečně pomoci,
měli bychom se zajímat i o to, jak se tyto děti cítí, co prožívají, jak vnímají sebe samy tj. o jejich sebepojetí.
Děti s SPU denně zažívají neúspěch a každé z nich vlastní selhání vnímá
odlišným způsobem. К jeho interpretaci výrazně přispívá co slyší od dospělých, ve
škole i doma. Pokud dospělí neřeší problém dítěte, následky SPU narůstají. Včasná
identifikace problému umožní přiměřenou práci s dítětem. Jedním z negativních
důsledků je horší sebehodnocení (Matějček 2006, Klégrová 1999, Michalová 2001) a
nižší sebedůvěra. Děti s SPU bývají pesimističtější a úzkostlivější. Nízké sebehodnocení
souvisí s celkově nestabilním emočním laděním a s nedostatečnou sebedůvěrou.
Sekundární důsledky školní neúspěšnosti spočívají v tom, že si dítě nevěří ani
v oblastech, kde problémy nemá. Je to důsledek negativních zkušeností a častého
zažívání neúspěchu. Přitom stačí vhodný pedagogický přístup к dítěti, aby se
negativním důsledkům zabránilo. Dítě potřebuje pracovat systematicky, denně a až
zdánlivě stereotypně. Měli bychom mu poskytnout příjemnou atmosféru, emoční
pohodu, zbytečně nevyvolávat stres a napětí. Rodiče by měli co nejvíce podporovat
sebevědomí svého dítěte, motivovat ho к práci. Podporu dítě potřebuje jak ze strany
rodičů, tak ze strany školy, a ve vyšším věku partnera a přátel.
Sebehodnocení žáka a studenta velkou měrou ovlivňuje prostředí školy, postoj
učitelů a chování spolužáků. Proto jsou pro dítě vhodnější dyslektické třídy, jak
potvrdila i Klégrová (1999), kde se žák cítí lépe a ostatní spolužáci jsou stejně
znevýhodněni. Pak se dítě nemusí bát kritiky a výsměchu při neúspěchu. Přeřazení do
speciální třídy je zvlášť vhodné pro děti sociálně neobratné a nejisté. Podle Matějčka
(2006) se samo dítě aktivně izoluje od spolužáků: pokud je přetížené a zahlcené
problémy, je ve stresu a nemá dostatek sil a sebedůvěry, aby usilovalo o přízeň
ostatních. Mnohdy nemají na kamarády ani čas, protože veškerou jejich volnočasovou
aktivitou je dohánění školní látky a příprava na další dny.
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Domnívám se, že pozitivní sebepojetí a sebepřijetí je stejně důležité jako
znalosti, dovednosti a vědomosti, které si člověk během studia osvojí. Jestliže se dítě
nemůže naučit číst a psát, ovlivňuje to negativně jeho sebehodnocení. Dítě se cítí
méněcenné a hloupé. Jestliže je sebehodnocení nízké, bývá i nízká motivace к činnosti,
protože je očekáván další neúspěch. Často se tato snížená výkonová motivace přenáší na
školní práci obecně.
Ve školním prostředí je hlavní role učitele, která spočívá ve vytvoření vhodných
podmínek pro žáka a v nabídce školních aktivit odpovídajících jeho schopnostem a
potřebám. Dále je velmi důležité chování učitele k dyslektickému žákovi. Děti sledují,
jak se učitel к dítěti chová a často toto chování napodobují. Učitel by měl sledovat
atmosféru ve třídě, protože jakkoliv odlišné dítě se často může stát obětí nevhodného
šikanujícího chování. Důkazem jsou uvedené kasuistiky. Proto za zásadní považuji
komunikaci učitele s žáky o možných problémech dětí s SPU. Třídní učitel by měl
objasnit situaci spolužákům dítěte, aby zde zbytečně nevznikal pocit „nadržování" nebo
nespravedlivého hodnocení. Pokud jsou dobře informováni učitelé, rodiče, dítě i
spolužáci, práce na nápravě SPU je efektivnější. V tomto směru spatřuji roli, především
třídního učitele, za velmi důležitou. Je nezbytné, aby i samo dítě, které trpí nějakou
poruchou, vědělo, v čem jeho porucha spočívá a jak s ní může pracovat. Také bude
velmi příznivé, když dítě pocítí oporu učitelů v otázkách jeho komplikovaného učení.
V současné době mají učitelé dostatečné teoretické vědomosti, ale praktické
využití ne všichni vždy zcela zvládnou. Někteří raději problém neřeší, což je
samozřejmě nejjednodušší cesta. Jiní učitelé vidí řešení pouze v tolerantnějším
hodnocení, například zlepšení známky, ale to žákovi nepomůže. Problém začíná již na
pedagogických fakultách, kdy se studenti učí dostatečné množství teorie a definic
jednotlivých poruch, ale bez jediného konkrétního cvičení nebo postupu práce s dítětem
s dysgrafií či jinou poruchou. Proto bych zde vyzdvihla přínos seminářů, v rámci
celoživotního vzdělávání pedagogů, kde se názorně ukazuje, jak konkrétně pracovat
s jednotlivými poruchami i na 2. stupni ZŠ.
Je zapotřebí, aby jak učitelé, tak i rodiče dětem poskytovali stálou, vytrvalou
podporu a povzbuzování. Často se na tuto zdánlivou samozřejmost zapomíná. Rodiče
by měli naučit své dítě mluvit o jeho pocitech. Také okolí by mělo odměňovat již snahu
dítěte, ne až výkon, důležitý je jakýkoli krok kupředu. Dítě se nesmí odrazovat, neříkat
mu, že je „líné" nebo „nenapravitelné". Rodiče by měli dětem i adolescentům
poskytnout harmonický domov, také by měli slevit ze svých požadavků a uvědomit si

reálné možnosti svého dítěte. Je zapotřebí projevovat vzájemně city, aby dospívající
měli pocit opory ze strany rodičů.
Pro dospívající bychom měli společně hledat realistické cíle, abychom jim
zabránili stanovovat si perfekcionistické cíle, což je pro tyto mladé lidi typické.
S citlivým pedagogickým vedením je pravděpodobnější, že svého cíle dosáhnou a zažijí
tak úspěch, který je pro ně důležitý. Je velmi důležité, aby se dítě mohlo radovat ze
svých úspěchů. Mnoho dyslektiků si uchovalo pozitivní sebehodnocení díky dobrým
výkonům ve sportu, uměleckých či technických oborech. Proto bych chtěla upozornit na
trávení většiny času dítěte i adolescenta s SPU u učení. Ráda bych tedy vyzdvihla
důležitost relaxace a odreagování některou ze zájmových činností. Velmi vhodný je
právě sport, při kterém dítě přijde na jiné myšlenky a může zde zažít i výhru, tedy
úspěch. Nemusí se jednat o skupinové sporty, i jízda na kole či běh, kde se adolescent
při pravidelném tréninku může zlepšovat, je pro každého motivující. Koníčkem a
uplatněním se může stát také pomoc mladším dětem s poruchami učení. Je to oblast, o
které adolescenti s SPU leccos ví: mohli by poradit ostatním, jak se vyrovnávat s SPU.
V neposlední řadě bych zmínila spolupráci školy, rodiny a PPP při nápravě
poruch dítěte. Tato spolupráce a živá výměna názorů je velmi důležitá pro celistvost
přístupu к dítěti s SPU a omezí vznik dalších problémů a protichůdných přístupů к věci.
Náprava SPU je velmi náročná, někdy až vysilující, proto považuji za žádoucí pomoc
sourozenců a ostatních členů rodiny. Za nezbytné považuji společné jednání v PPP,
kterého by se měli účastnit oba rodiče, výchovný poradce, ale i třídní učitel. Společné
návštěvy by měly být pravidelné, alespoň jednou za rok. Jelikož je role otce pro dítě
velmi důležitá, je škoda, že se většinou o problémy spojené s SPU zajímá pouze matka.
V pedagogicko psychologické poradně by rodiče a učitelé měli dostávat náměty jak
s dítětem či adolescentem pracovat, ale také by zde měl existovat důraz na podporu
citové jistoty a sebevědomí dítěte nebo adolescenta. Pracovníci poradny by měli
vyvracet obavy rodičů z případných neúspěchů dítěte, jelikož se tyto obavy přenášejí i
na dítě. Dále by měli oceňovat práci rodiny, úsilí rodičů, důslednost a vykonanou práci.
Cesta nápravou SPU je přece jenom dlouhá a klikatá, proto i rodiče potřebují podporu.
Z praktické části vyplynulo, že bohužel ani v dospělosti není problematika SPU
vyřešena. Důsledky se netýkají přímo specifických poruch učení, ale hlavně jejich
sekundárních následků. Adolescenti mají stále snížené sebepojetí. Většina z nich se
potýká s problémy v oblasti sociálních vztahů. Ti, kteří jsou obdařeni vyšší inteligencí,
mohou bez odborné pomoci bojovat až do dospělosti - jsou to ti z našich kamarádů,
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kteří nám píší zábavné textové zprávy s jakoby záměrnými chybami: ve skutečnosti
bojují s přeházenými nebo vyměněnými písmeny celý život. Ale bohužel někteří sami
na svůj problém nestačí, proto my ostatní, kteří takovou osobu ve svém okolí máme,
bychom ji měli podporovat.
Věřím, že cíle mé diplomové práce byly splněny. Jako největší problém se
ukázalo zpracování literatury, jelikož prací na téma SPU a adolescence je mnoho a
někdy jsem se setkávala s názory, které byly často zcela protichůdné (Macek 2003 a
Blatný 1996: adolescence jako kritické období.).
Zároveň zde zůstává mnoho otevřených otázek, některé mohou inspirovat i
к dalšímu zamyšlení: zajímavou oblastí pro další výzkum může být například profesní
rozvoj dospělých s SPU.
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Anotace
Diplomová práce pojednává o problematice sebepojetí a sebehodnocení
adolescentů se specifickými poruchami učení. Teoretická část je zaměřena na specifické
poruchy učení, adolescenci a sebepojetí dospívajících. V praktické části diplomové
práce jsem shromáždila informace o adolescentech se specifickými poruchami učení
pomocí rozhovoru, pozorování a z dat pedagogicko-psychologické poradny. Z těchto
údajů jsem sestavila tři případové studie chlapců a jedné dívky pro období od narození
až do současnosti. Pokusila jsem se z kasuistik analyzovat obecné znaky individuálních
problémů se specifickými poruchami učení s důrazem na utváření jejich sebepojetí.

Annotation
My diploma work deals with problems of self-conception and self-evaluation of
adolescents with specific learning disabilities. The theoretical part is focused on specific
learning disabilities, the period of adolescence and teenager's self-conception. The
practical part of my diploma work consists of the information I gathered about
adolescents with specific learning disabilities by means of an interviews, observation
and data collected from the education and psychology counselling office. Based on this
information I compiled three case studies, two of a boy and one of a girl, each through a
period from their birth until the present. Based on casuistries I tried to analyze the
common signs of individual problems with specific learning disabilities with emphasis
on the formation of their self-conception.
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Príloha Číslo 2: ukázka obrázků Dana
Danovo obrázky z dětství (3-5 let)

Dan 3 1/2roku

Dan 4 a VA roku

Dan 6 let

Dan10let
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Dan 10 let
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Příloha číslo 3: Karolíny obrázky z dětství
Karolína 6 let
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Obrázek namalovaný v PPP v 1.třídě
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¥
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Příloha číslo 4: obrázek Lukáše kreslený v jedenácti letech
Postava

Příloha číslo 5: ukázky písma
Danovo písmo v 1. třídě (čtenářský deník)

Sešit rodinné výchovy z 6. třídy

Ill

Danův sešit ze 7. třídy
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Ukázka Danova písma z 1. ročníku střední školy
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Karolíny „tři přání" ve třetí třídě
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Příloha číslo 6:
Přehled nejdůležitějších dokumentů s problematikou SPU

•

Vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.

•

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných

•

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních

•

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

•

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

•

Vyhláška MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních
mateřských školách

•

Vyhláška MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách

•

Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia na středních školách a
učilištích.
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