
ABSTRAKT 

 Tato diplomová práce pojednává o problematice čtenářství u žáků s dyslexií a jejich 

možné podpoře. Zaměřuje se na metody podpory a na způsoby využívané učiteli k rozvoji 

čtenářství u žáků s dyslexií. V první části se práce teoreticky zabývá vymezením dyslexie, 

charakteristickými rysy této diagnózy, diagnostikou a vzděláváním žáků s dyslexií. Dále je 

pojednáváno o čtenářství z teoretického hlediska. Tyto dvě složky se propojují a vstupují další 

faktory jako je výuka, učitel nebo osobnost dítěte. Následně je pojednáváno o metodách, které 

mohou přispět ke zlepšení úrovně čtenářství. Stěžejní část je věnována metodám využívaným 

k podpoře a pozitivnímu ovlivnění čtenářství u žáků s dyslexií. Práce nabízí podněty a možnou 

inspiraci pro budoucí či stávající pedagogy, jak žákům s dyslexií přiblížit knihy. Pojednává také 

o vyskytujících se problémech, které jsou součástí praxe. Cílem diplomové práce bylo zjistit, 

jakými způsoby pedagogové na 2. stupni základních škol rozvíjí čtenářství u žáků s dyslexií. V 

práci byla použita kvalitativní metoda a k získání informací byly využity strukturované 

rozhovory s druhostupňovými pedagogy, kteří mají zkušenosti s výukou žáků s dyslexií. 

Výzkumné otázky se týkaly zkušeností učitelů s žáky s dyslexií, specifik při práci a úrovně 

čtenářských dovedností žáků s dyslexií. Dále byly zjišťovány metody a nástroje, které učitelé 

při práci s žáky s dyslexií používají a které jim fungují. Výzkumná část byla realizována na 

třech základních školách. Rozhovory byly vedeny se čtyřmi pedagožkami ze dvou pražských 

škol a jeden rozhovor se uskutečnil s pedagožkou z malé základní školy u Plzně.  Z rozhovorů 

vyplývá, že pedagogové mají s žáky s dyslexií bohaté zkušenosti, které získaly převážně praxí, 

a nevnímají dyslexii jako velký vzdělávací handicap. Přístupy učitelů českého jazyka se 

k žákům s dyslexií příliš neliší. Všechny oslovené pedagožky přistupují k rozvoji čtenářství u 

žáků svědomitě a zapojují více metod a nástrojů, které vedou k podnícení čtenářství. Všechny 

respondentky využívají metody RWCT. Rozdíly mezi využívanými metodami při práci s žáky 

s dyslexií a s žáky bez SPU nejsou velké. Většinou spočívají v jednodušším zadání či 

individuální podpoře při čtení. Z výzkumu vyplývá, že podpora speciálního pedagoga na 

školách funguje, ale v podpoře čtenářství má větší zkušenost sám učitel, takže speciální 

pedagog funguje spíše jako konzultující odborník. Větší podporu pro učitele a jejich práci by 

představoval rozvoj školních knihoven, účast na kurzech o podpoře čtenářství žáků s dyslexií, 

soubory textů s metodikami, více času. Závěr diplomové práce shrnuje doporučení pro praxi. 

 


