
Seznam příloh 

Příloha 1 – Polostrukturovaný rozhovor 

Polostrukturovaný rozhovor 

Aplikace podpůrných opatření ve vzdělávání žáků s dysgrafií z pohledu 

učitele na 2.stupni ZŠ 

Základní údaje 

• Kolik je Vám let? 

• Jste učitelem na 2.stupni ZŠ, jaký předmět vyučujete? 

• Jak dlouho učíte na základní škole? 

• Jaké máte informace o poruchách učení? Vzděláváte se sám/sama nebo Vám zajišťuje 

např. školení zaměstnavatel? 

• Kolik žáků s dysgrafií na škole vzděláváte?  

• Máte v některé třídě více dysgrafiků? 

• Jaký stupeň podpůrných opatření má žák s dysgrafií? Pokud učíte více dysgrafiků, 

vyskytuje se u nich stejná nebo rozdílná podpůrná opatření? (Tzn. Jaký stupeň 

podpůrných opatření) 

Oblast zjišťující míru využití podpůrných opatření v oblasti organizace výuky 

• Jakým způsobem realizujete ve třídě individualizovanou podporu žáka s dysgrafií? 

• Týkají se doporučení u žáka s dysgrafií v rámci podpůrných opatření organizace výuky 

(časová, místní), případně jaká se jich týkají? 

• Přemýšlel/a jste o zasedacím pořádku ve třídě a umístění žáka s dysgrafií v něm? Kde 

žák sedí a vedle koho? 

• Má žák více času na realizaci práce, popř. jinou formu úpravy časové organizace výuky 

• Má v rámci podpůrných opatření žák asistenta pedagoga nebo zajištěný předmět 

speciálněpedagogické péče nebo pedagogickou intervenci? Pokud ano, jak konkrétně 

jsou tato PO realizována? 

• Spatřujete ve výuce v rámci Vaší práce, přístupu a podpory rozdíly mezi žákem 

s dysgrafií a ostatními žáky? Pokud ano, jaké? 

Oblast zjišťující míru využití podpůrných opatření v oblasti vyučovacích metod, forem a 

pomůcek. 



• Jaká doporučení se v rámci podpůrných opatření týkají metod, forem a pomůcek, pokud 

taková jsou? 

• Jaké metody výuky využíváte, vyskytuje-li se ve třídě žák s dysgrafií? 

• Jaké speciálně didaktické pomůcky, popř. učebnice využíváte a za jakým účelem? 

• Vedete žáka k upevňování pracovních návyků? Pokud ano, jakým způsobem? 

• Jakým způsobem pomáháte žákovi se strategiemi práce s učivem? 

• Vypozoroval/a jste u žáka s dysgrafií, jestli mu vyhovuje učení poslechem, čtení 

z učebnice nebo spíš hmatová či pohybová stopa? 

• Jak si žák vede poznámky nebo píše testy apod.? Píše psacím, tiskacím písmem nebo na 

počítači? Píše si v některých případech méně než ostatní žáci? 

• Jak zprostředkováváte látku, pokud je ve třídě žák s dysgrafií? 

Oblast zjišťující aplikaci podpůrných opatření v rámci úpravy obsahu vzdělávání a 

hodnocení. 

• Pokud má žák s dysgrafií upravené hodnocení, jak jste to vysvětlil/a ostatním dětem ve 

třídě? 

• Při zkoušení žáka dáváte přednost jaké formě a proč? 

• Jakou formou dáváte žákům zpětnou vazbu o jejich práci? Liší se nějak u žáka 

s dysgrafií? 

• Dochází v rámci podpůrných opatření u žáka s dysgrafií ke změnám v rámci obsahu, 

hodnocení? Pokud ano, k jakým? 

• Jak hodnotíte kvalitu písma a úpravu sešitů? 

• V jakém poměru hodnotíte při práci obsah, kvalitu písma, úpravy a pravopisných chyb? 

• Má žák v rámci testování možnost opravy? 

Oblast zjišťující spolupráci 

• Pomáhají žákovi opatření, která využíváte? 

• Jak je u Vás na škole zajišťována poradenská pomoc, případně na koho se obracíte 

potřebujete-li pomoc se vzděláváním žáka s dysgrafií? 

• Máte zpětnou vazbu o Vašich metodách při vzdělávání žáka s dysgrafií? (tzn. kontrolu 

pokroků, změn a problémů od zaměstnanců školy) 

• Jaká je Vaše spolupráce s dítětem a jeho rodiči, co se týče celkové komunikace i domácí 

přípravy? 



• Jaké informace jste o žákovi s dysgrafií dostal/a? Byl/a jste informován pracovníkem 

školy nebo jste si informace sám/sama zjišťoval/a? 

• Jakou formou jste seznamován/a s podpůrnými opatřeními, která formulují doporučení 

pro práci s žákem? 

• Působí u Vás na škole speciální pedagog či psycholog? Spolupracujete s nimi a jak? Jak 

pro Vás jako učitele fungují jejich služby? 

• Má podle Vás vliv spolupráce mezi učiteli a rodiči na kvalitu vzdělávání žáka 

s dysgrafií? Pokud ano, jak byste ho definovala? 

Oblast vlastní iniciativy v rámci zlepšení vzdělávání žáka s dysgrafií 

• Odpovídá podle Vás stupeň podpůrných opatření a doporučení formulované školským 

poradenským zařízením? 

• Využíváte všechna doporučení vyplývající z podpůrných opatření? 

• Pokud nevyužíváte všechna doporučení, jaká a proč? 

• Pokud v rámci doporučení používáte z vlastní iniciativy nadstandardní prvky, jaká to 

jsou a doporučila byste je i jiným učitelům? Tzn. Používáte pro práci s dysgrafikem i 

něco, co považujete za efektivní a není formulované v doporučení ze školského 

poradenského zařízení? 

Příloha 2 – Ukázka polostrukturovaného rozhovoru s respondentem 

Polostrukturovaný rozhovor 

Aplikace podpůrných opatření ve vzdělávání žáků s dysgrafií z pohledu 

učitele na 2.stupni ZŠ 

Základní údaje 

• Kolik je Vám let?  

o R: Je mi 26 let. 

• Jste učitelem na 2.stupni ZŠ, jaký předmět vyučujete? 

o R: Vyučuji český jazyk. 

• Jak dlouho učíte na základní škole?  

o R: Učím dva roky. 

• Jaké máte informace o poruchách učení? Vzděláváte se sám/sama nebo Vám zajišťuje 

např. školení zaměstnavatel?  

o R: Mojí druhou aprobací je speciální pedagogika, takže o specifických 

poruchách učení něco vím. O specifických poruchách učení jsme žádné školení 

neměli, zaměstnavatel nenabízí. Je možné projevit zájem, najít si a 

zaměstnavatel zaplatí.  



• Kolik žáků s dysgrafií na škole vzděláváte?  

o R: Mám na češtinu dva žáky s dysgrafií, ale na škole je takových žáků určitě 

více.  

• Máte v některé třídě více dysgrafiků? 

o R: Já ne, možná jiné kolegyně, ale nevím.  

• Jaký stupeň podpůrných opatření má žák s dysgrafií? Pokud učíte více dysgrafiků, 

vyskytuje se u nich stejná nebo rozdílná podpůrná opatření? (Tzn. Jaký stupeň 

podpůrných opatření) 

o R: Žáci s dysgrafií, které učím, mají 2. stupeň podpůrných opatření. 

Oblast zjišťující míru využití podpůrných opatření v oblasti organizace výuky 

• Týkají se doporučení u žáka s dysgrafií v rámci podpůrných opatření organizace 

výuky (časová, místní), případně jaká se jich týkají? 

o Žák sedí v přední lavici, abych lépe viděla, jak se mu daří. Žák s dysgrafií má 

pedagogické intervence, které probíhají nad rámec vyučování. Na prvním 

stupni dochází ke speciální pedagožce na reedukace, na 2. stupni tuto podporu 

již nemá. Ale nedochází k větším organizačním změnám. 

• Jakým způsobem realizujete ve třídě individualizovanou podporu žáka s dysgrafií? 

o V hodinách českého jazyka nepíšeme dlouhé zápisy, takže mu materiály 

netisknu. Nepožaduji po něm, aby měl pečlivě vedený sešit. Žák si vede 

češtinářské portfolio, kam si zakládá přehledy učiva. Pokud píšeme diktát, 

zadávám doplňovačku písmen, slov nebo píše ob větu. Pokud to jde, může psát 

na počítači, takže čtenářské záznamy, čtenářská portfolia. Kladen větší důraz 

na kontrolu, tedy delší čas na práci.    

• Má žák více času na realizaci práce, popř. jinou formu úpravy časové organizace 

výuky 

o R: Žák s dysgrafií nemá žádný přidružený problém. Domnívám se, že ve třídě 

jsou často žáci s větším problémem, jako odlišný mateřský jazyk. Ale větší 

časovou dotaci má, pokaždé jinou, podle zadaného úkolu. 

• Časová úprava se tedy liší, můžete ji více přiblížit? 

o R: Ano, dostává více času při psaní slohové práce, celkově při psaní. Je nutná 

pečlivější kontrola, několikeré čtení, protože se nedokáže najednou soustředit 

na psaní, pravopis, gramatiku, skladbu atd. 

• Má v rámci podpůrných opatření žák asistenta pedagoga nebo zajištěný předmět 

speciálněpedagogické péče nebo pedagogickou intervenci? Pokud ano, jak konkrétně 

jsou tato PO realizována? 

o R: Ne, reedukace probíhají pouze na 1. stupni. Na 2. stupni má žák 

pedagogické intervence.  

• Spatřujete ve výuce v rámci Vaší práce, přístupu a podpory rozdíly mezi žákem 

s dysgrafií a ostatními žáky? Pokud ano, jaké? 

o R: Větší rozdíly neshledávám. Ze zkušenosti jsou žáci s dysgrafií bystří a 

inteligentní. Žáci s dysgrafií jsou pomalejší v psaném projevu, proto je vhodné 

upřednostnit mluvený projev, což však nejde vždy. Psaní se také musí trénovat. 



Žáci s dysgrafií se na psaní musí více soustředit, jsou v určitém napětí. Proto 

je dobré střídání činností.  

Oblast zjišťující míru využití podpůrných opatření v oblasti vyučovacích metod, forem a 

pomůcek. 

• Jaká doporučení se v rámci podpůrných opatření týkají metod, forem a pomůcek, 

pokud taková jsou? 

o R: Vhodné je střídání různých forem a metod vzhledem k obsahu, charakteru 

žáků a klimatu ve třídě. Metody a formy by měly být pestré, tedy samostatná 

práce, skupinová práce, kooperativní učení, aktivní učení. Ani nedochází 

k žádným výrazným změnám. Používám takové metody a formy, které se hodí 

obsahu a vyhovují žákům. Žák s dysgrafií zvládá vše. Ve skupinové práci 

nezastává roli zapisovatele, ale může informace vyhledávat či prezentovat.  

Určitě je důležitá motivace, některé žáky motivuje pochvala. Žáky se snažím 

motivovat hlavně jejich vlastními silnými stránkami, mezi které patří mluvený 

projev. Dále se snaží využívat práci se zajímavými texty, které jsou jim blízké. 

Zařazuji dílny čtení a psaní. Pro žáka s dysgrafií bývá motivační práce na 

počítači, avšak ve třídě při běžné hodině není z mého pohledu vhodná. Některé 

žáky motivuje vyvěšení práce na webové stránky školy.  

• Jaké metody výuky využíváte, vyskytuje-li se ve třídě žák s dysgrafií? 

o R: Nepřizpůsobuji metody výuky žákovi s dysgrafií. Vybírám takové metody, 

aby vyhovovaly všem. Popřípadě upravuji výstupy. Využívám metody 

kritického myšlení, metody kooperativní, frontální, samostatnou práci. 

• Jaké speciálně didaktické pomůcky, učebnice využíváte a za jakým účelem? 

o R: Nevyužívám žádné speciální pomůcky. Nevím o žádných vhodných 

pomůckách pro žáky s dysgrafií na 2. stupni. Využívám různé kartičky, 

pracovní listy, webové portály a aplikace. 

• Vedete žáka k upevňování pracovních návyků? Pokud ano, jakým způsobem? 

o R: Snažím se vést žáky k zodpovědnosti a samostatnosti. Vedu je k tomu, aby se 

nebáli říct si o pomoc a aby viděli, že se to vyplácí, žáci jsou k sobě vstřícní a 

pomáhají si navzájem. Pracovní návyky oceňuji pochvalou, ale hlavní 

„výhodou“ je pro žáka dobrý procit, vnitřní motivace. 

• Jakým způsobem pomáháte žákovi se strategiemi práce s učivem? 

o R: Snažím se využívat sebehodnocení a sebereflexi. Aby žák dokázal popsat, 

jak se učí, jaké dělá postupy, co mu nejde, co mu jde, co funguje a tak dále. 

Žákům, kteří mají problém s plněním práce, zadávám úkoly rozfázovaně, píši 

postup na tabuli.   

• Vypozoroval/a jste u žáka s dysgrafií, jestli mu vyhovuje učení poslechem, čtení 

z učebnice nebo spíš hmatová či pohybová stopa? 

o R: Vypozorovala jsem, že se učí lépe poslechem, proto nedbám na tom, aby si 

dělal poznámky.  S hmatovou a pohybovou stopou nemám v českém jazyce 

zkušenost. Silnou stárnou je určitě verbální komunikace a mluvený projev. 

Pracuji s tím.  



• Jak si žák vede poznámky nebo píše testy apod.? Píše psacím, tiskacím písmem nebo 

na počítači? Píše si v některých případech méně než ostatní žáci? 

o R: Poznámky si vede dost chaoticky. Domnívám se, že z poznámek se toho moc 

nenaučí, proto nevyžaduji, aby si poznámky psal. V českém jazyce je to trochu 

jiné než v naukových předmětech. Žák si vede portfolio, kam zakládáme, tedy 

žák, učitel, pedagogické intervence, přehledy učiva. Žák si podtrhává a 

zvýrazňuje. Testy píše formou doplňování slova, písmena, krátké odpovědi. 

Slohové práce má možnost psát na počítači. V některých případech jako je 

dílna psaní, nehodnotím formu, úpravu, ale zaměřuji se na obsah.  

• Jak žák tedy píše, psacím nebo tiskacím písmem? 

o R: Žák píše primárně tiskacím písmem.  

Jak zprostředkováváte látku, pokud je ve třídě žák s dysgrafií? 

o R: Nepoužívám odlišné metody. Používám prezentace nebo píši zápis na tabuli. 

Zásadní věci zopakuji, uvedu přiklad.  

Oblast zjišťující aplikaci podpůrných opatření v rámci úpravy obsahu vzdělávání a 

hodnocení. 

• Pokud má žák s dysgrafií upravené hodnocení, jak jste to vysvětlil/a ostatním dětem 

ve třídě? 

o R: Žáci odlišnosti vnímají lépe než dospělí. Zakotveno mají již od prvního 

stupně. Pokud se objeví problém, snažím se vysvětlit, že odlišnost je součást 

života a že nemůžeme být všichni stejní, každému jde něco jiného.  

• Při zkoušení žáka dáváte přednost jaké formě a proč? 

o R: Nezkouším. Pokud nemohu něco přečíst, doptám se.  

• Jakou formou dáváte žákům zpětnou vazbu o jejich práci? Liší se nějak u žáka 

s dysgrafií? 

o R: Zpětná vazba se neliší. Funguje stejně. Forma zpětné vazby se liší, známka, 

slovní hodnocení, počet chyb. 

• Dochází v rámci podpůrných opatření u žáka s dysgrafií ke změnám v rámci obsahu, 

hodnocení? Pokud ano, k jakým? 

o R: Nedochází, je známkován jako ostatní. Nehodnotím úpravu. 

• Jak hodnotíte kvalitu písma a úpravu sešitů? 

o R: Nehodnotím, ale když vidím, že je horší než obvykle, zjišťuji, čím to je.  

• V jakém poměru hodnotíte při práci obsah, kvalitu písma, úpravy a pravopisných 

chyb? 

o R: Primárně hodnotím obsah, poté pravopisné chyby. Žáka více upozorňuji, 

aby si po sobě několikrát práci přečetl. Kvalitu písma a úpravu nehodnotím. 

• Má žák v rámci testování možnost opravy? 

o R: Ano, ale nedělám to ráda. Opravit si mohou v konzultačních hodinách. 

Když se nepovede větší části, napíšeme si všichni ještě jednou.  Ale žák může 

používat i přehledy a tabulky při testech, a to, když se před tím domluvíme, 

může. Záleží na obsahu. Často se stává, že žáka vyzvu, aby portfolio použil, ale 

nechce.   



Oblast zjišťující spolupráci 

• Pomáhají žákovi opatření, která využíváte? 

o R: Spíše pomáhají. Nemám zkušenost, že by jich žák s dysgrafií zneužíval.  

• Jak je u Vás na škole zajišťována poradenská pomoc, případně na koho se obracíte 

potřebujete-li pomoc se vzděláváním žáka s dysgrafií? 

o R: Speciální pedagog 

• Máte zpětnou vazbu o Vašich metodách při vzdělávání žáka s dysgrafií? (tzn. kontrolu 

pokroků, změn a problémů) 

o R: Zda je myšleno od speciálního pedagoga, tak to ne. Zpětnou vazbu mi může 

poskytnou asistent pedagoga, který je v jedné z tříd. Zpětnou vazbu si mohu 

poskytnout sama, tedy autoevaluace.  Speciální pedagožky se starají primárně 

o první stupeň. Na 2. stupni podporu postrádám. Můžu se jim s problémem 

svěřit, ale žádná pomoc nepřijde.   

• Jaká je Vaše spolupráce s dítětem a jeho rodiči, co se týče celkové komunikace i 

domácí přípravy? 

o R: Spolupráce s dítětem je dobrá. S rodiči komunikuji, pokud dochází k 

problému. Na začátku roku si řekneme svá očekávání. Dále komunikujeme 

v rámci konzultací, mailů, webu školy. Na druhém stupni řešíme více přes 

třídní učitele.  

• Jaké informace jste o žákovi s dysgrafií dostal/a? Byl/a jste informován pracovníkem 

školy nebo jste si informace sám/sama zjišťoval/a? 

o R: Dostala jsem k nahlédnutí doporučení z poradny. Dostala jsem obecné 

informace a doporučení od speciální pedagožky. 

• Jakou formou jste seznamován/a s podpůrnými opatřeními, která formulují doporučení 

pro práci s žákem? 

o R: Při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu. Mám pocit, že o žáka je 

postaráno papírově, poté je to ponecháno na učitelích. Nikdo nekontroluje, 

nechodí se podívat do tříd, jak žák funguje.   

• Působí u Vás na škole speciální pedagog či psycholog? Spolupracujete s nimi a jak? 

Jak pro Vás jako učitele fungují jejich služby? 

o R: Působí u nás dvě speciální pedagožky.  Je plánováno obsadit i pozici 

psychologa. Spolupracuji, ale spíše ohledně jiných problémovějších žáků. 

Ocenila bych, kdyby chodily více do hodin, podávaly konkrétní rady. Z mého 

pohledu jsou doporučení velmi obecná a nelze je vždy aplikovat ve velké třídě. 

Často potřebuji řešit problém hned, ale je náročné domluvit termín schůzky.   

• Má podle Vás vliv spolupráce mezi učiteli a rodiči na kvalitu vzdělávání žáka 

s dysgrafií? Pokud ano, jak byste ho definovala? 

o R: Určitě má. Spolupráce dokáže vyřešit různé problémy. Dobrou a pečlivou 

komunikací lze dospět k vyřešení problému. Někdy bývá komunikace klíčová 

v porozumění problému. Pokud učitel a rodič spolupracují a komunikují a žák 

se chce zlepšovat, nebývá problém.  

Oblast vlastní iniciativy v rámci zlepšení vzdělávání žáka s dysgrafií 



• Odpovídá podle Vás stupeň podpůrných opatření a doporučení formulované školským 

poradenským zařízením? 

o R: Ano. 

• Využíváte všechna doporučení vyplývající z podpůrných opatření? 

o R: Využívám to, co funguje.  

• Pokud nevyužíváte všechna doporučení, jaká a proč? 

o R: Nezařazuji relaxační pauzy pro žáka s dysgrafií, protože nepíšeme dlouhé 

texty. Pokud píše žák slohovou práci má samozřejmě více času, může psát nebo 

přepsat na počítači. 

• Pokud v rámci doporučení používáte z vlastní iniciativy nadstandardní prvky, jaká to 

jsou a doporučila byste je i jiným učitelům? Tzn. Používáte pro práci s dysgrafikem i 

něco, co považujete za efektivní a není formulované v doporučení ze školského 

poradenského zařízení? 

o R: Domnívám se, že nezařazuji nic nadstandartního. Pokud vidím, že je žák 

unavený, písmo se zhoršuje, vyzvu ho, aby označil úsek, ve kterém se nejvíce 

soustředil a snažil. Funguje sebehodnocení. Žák si uvědomuje své limity a 

možnosti. Celkově vidím, že je efektivní, když je kladen důraz na silné stránky 

žáka, jako mluvený projev, motivace. Využívání kompenzace, jako psaní na 

počítači. Pak delší čas na psaní a několikerá kontrola.   

Příloha 3 –Seznam kódů 

Asistent pedagoga 

Časová úprava 

Další potíže žáka 

Domácí úkoly 

Forma písemného projevu 

Hodnocení písemného projevu 

Hodnocení obsahu 

Individualizace výuky 

Informace o žákovi 

Iniciativa učitele 

Komunikace s rodiči 

Kontrola žáka učitelem 

Menší rozsah práce 

Minimalizace písemného projevu 

Motivace žáka 

Možnost opravy testů 

Nepřehlednost písemného projevu 

Odpočinek žáka 



Pedagogická intervence 

Pestrost metod 

Podpůrná opatření 

Poradenská pomoc na škole 

Pracovní místo žáka 

Práce učitele s podpůrnými opatřeními 

Práce s žákem v hodině 

Předávání učiva žákům 

Přehledy učiva 

Rozdíly ve výuce 

Skupinová práce 

Soustředěnost žáka 

Speciální pomůcky 

Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s žákem 

Strategie práce s učivem 

Střídání činností 

Testování žáka 

Učení poslechem 

Úprava písemného projevu 

Vedení zápisu 

Vedení žáka 

Verbální komunikace 

Vnímání žáka s dysgrafií třídou 

Využití podpůrných opatření učitelem 

Využití silných stránek žáka 

Výběr metod a forem výuky 

Zápis žáka 

Zkoušení žáka 

Změny v obsahu 

Změny v hodnocení žáka 

Zpětná vazba žákovi 

Zpětná vazba učitele 

 


