
Příloha č. 1  

Základní struktura rozhovoru 

I. Respondent 

Jak dlouho učíte? 

Jak dlouho působíte na této škole?  

Jaké je vaše vzdělání? Máte aprobaci na vyučovaný předmět?  

Máte zkušenost s žáky s dyslexií? Jak dlouhá je vaše zkušenost?   

 

II. Zkušenosti s žáky s dyslexií 

Kde shledáváte největší specifika práce s žáky s dyslexií? 

Jaká je vaše zkušenost se žáky s dyslexií v oblasti čtenářství?  

Jaká je úroveň čtenářských dovedností žáků s dyslexií? 

Jaké knihy si žáci s dyslexií vybírají (preferují)? 

Co považujete za největší překážky v osvojování čtenářských dovedností u žáků s dyslexií? 

 

III. Metody a nástroje  

Diferenciujete výuku podle potřeb žáků? A jak konkrétně? 

Jakým způsobem rozvíjíte u žáků čtenářství? Jaké strategie a metody využíváte pro rozvoj 

čtenářství u žáků obecně? 

Nyní se zeptám na pár otázek, které souvisí s obecnými metodami podporující čtenářství.  

Slyšeli jste o metodách RWCT? 

Využíváte metody RWCT? 

Jak v hodinách pracujete s textem? Kde hledáte texty? Jaké texty volíte? 

Pracujete s konceptem čtenářských dílen? Pokud ano, co na nich považujete za přínosné. Pokud 

ne, proč je nevyužíváte. 



Liší se nějak strategie podpory čtenářství pro žáky s dyslexií od strategií, které využíváte pro 

podporu čtenářství u žáků bez specifických poruch učení?  

Co Vám funguje při práci s žáky s dyslexií v oblasti čtení? Jaké metody jsou podle Vás pro 

žáky s dyslexií nejvhodnější?  

Jak zjišťujete úroveň čtení u žáků s dyslexií?  

Jakým způsobem rozvíjíte zájem o čtení u žáků s dyslexií? Jak je ke čtení motivujete? 

Povídáte si o knihách a o čtenářských zkušenostech? 

Chybí Vám něco k tomu, abyste mohla rozvíjet čtenářství žáků s dyslexií? 

 

IV. Spolupráce a podpora 

Pomáhá Vám někdo při práci s těmito žáky? Máte se na koho obrátit v případě, že potřebujete 

pomoci?  

Využíváte pro práci s žáky s dyslexií konzultací se speciálním pedagogem?  

Připravila Vás na práci s žáky s dyslexií fakulta, kurz nebo nějaké školení? 

Z jakých zdrojů čerpáte metody a strategie pro práci s žáky s dyslexií a pro rozvoj jejich 

čtenářství?  

 

Napadá Vás k této problematice ještě něco, co byste chtěl sdělit? 

  



Příloha č. 2 

Přepis rozhovoru 

I. Respondent 

Jak dlouho učíte?  

Čtvrtým rokem.  

Jak dlouho působíte na této škole?  

Také čtvrtým rokem. 

Jaké je vaše vzdělání? Máte aprobaci na vyučovaný předmět?  

Ano, mám probaci ČJ a AJ pro 2. stupeň ZŠ. 

Máte zkušenost s žáky s dyslexií? Jak dlouhá je vaše zkušenost?  

Žáků s dyslexií jsem vždy měla 4 nebo 5 ve třídě, taktéž s nimi mám zkušenost teprve čtvrtým 

rokem.   

 

II. Zkušenosti s žáky s dyslexií 

Kde shledáváte největší specifika práce s žáky s dyslexií?  

Obecně se jejich specifika zakládají hlavně na tom, že už při zadávání práce a vysvětlování 

postupu musí mít učitel na paměti, že ne vždy žák hned napoprvé pochopí i poměrně 

jednoduchý, z pohledu ostatních, pokyn. Je tedy třeba neustále ověřovat a případně dále 

vysvětlovat… Tím myslím názorněji, na příkladech. Dále je nutno přistupovat k nim s větší 

tolerancí, co se týče jejich vlastní práce a vlastního projevu. Neměl by na ně být vyvíjen tlak, 

když mluví nebo píšou, na vše by měli mít dostatek času. Klíčové je také hodnocení jejich 

práce, a to vždy v porovnání s jejich ostatními výkony, ne výkony ostatních spolužáků.  

Jaká je vaše zkušenost se žáky s dyslexií v oblasti čtenářství?  

V oblasti čtenářství mívají menší až rozsáhlé nedostatky a obtíže. Zatím se zdá, že ke čtenářství 

obecně nemají dobrý vztah, neobjevila jsem mezi nimi vášnivé čtenáře. Naopak čtení berou 

často jako povinnost.  

Jaká je úroveň čtenářských dovedností žáků s dyslexií?  



Nelze to říct obecně o všech, ale často bývá oslabena už technika čtení. Nemají ji úplně 

zautomatizovanou, takže při čtení se musí soustředit na to, jak čtou, aniž by mohli věnovat 

pozornost sdělení v textu. S tím souvisí také rychlost čtení a množství textu, které je žák 

schopen vnímat, tím pádem jeho unavitelnost při čtení. Jeden ze žáků s dyslexií čte dobře 

nahlas, nedělá mu potíž intonace, tempo má přiměřené a v úkolech na porozumění textu mívá 

poměrně dobré výsledky. Naopak jeho spolužák čte velmi kostrbatě, intonaci nemá pravidelnou 

a četbu zvládá jen chvíli. Poté čte čím dál více potichu a skoro bez členění vět. S porozuměním 

textu má velké potíže.  

Jaké knihy si žáci s dyslexií vybírají (preferují)?  

Často knihy, které jsou menšího rozsahu. Zároveň se stává, že sahají po knihách, které jsou 

určeny dětem nižšího věku.  

Co považujete za největší překážky v osvojování čtenářských dovedností u žáků s dyslexií? 

Pomalejší tempo čtení a oslabenou schopnost vnímat slova a věty (jako text) i s jejich 

významem (ne jako pouhý sled písmen a slov).  

III. Metody a nástroje  

Diferenciujete výuku podle potřeb žáků? A jak konkrétně?  

Snažím se, ale ještě nemám zvládnuté strategie, jak diferenciovat. U žáků s dyslexií však dle 

potřeby zkracuji rozsah práce, nevyvolávám je k přednesům a četbě nahlas, když vím, že jim to 

působí úzkost. Dále nechávám ostatní žáky pracovat na dalších cvičeních a žáci s IVP mají delší 

čas na práci, při tom se jim více věnuji, ověřuji pochopení, táži se na potíže.  

Jakým způsobem rozvíjíte u žáků čtenářství? Jaké strategie a metody využíváte pro rozvoj 

čtenářství u žáků obecně?  

Četba úryvků, které by je mohly zaujmout. Sdílení čtenářských zážitků ve skupině (respektive 

ve třídě – aktivita Co teď čtu? – žáci povídají o knize, kterou přečetli / mají rozečtenou, 

čtenářská dílna). Práce s úryvky, kdy poté otázky směřují žáky k jejich vlastnímu životnímu 

prožitku, vnímání světa, každodenní realitě apod.   

 Nyní se zeptám na pár otázek, které souvisí s obecnými metodami podporující čtenářství.  

Slyšeli jste o metodách RWCT?  

Ano, v didaktice literatury jsme s nimi pracovali na vysoké škole.  



Využíváte metody RWCT?  

Využívám jejich prvky.  

Jak v hodinách pracujete s textem? Kde hledáte texty? Jaké texty volíte?  

Většinou na začátku využívám brainstorming, kdy žáci mají říci něco k tématu, formě či 

autorovi. Společně si text přečteme. Pokud není příliš rozsáhlý, čtou si jej nejdříve pro sebe 

potichu, poté většinou čteme i nahlas. Po přečtení následuje práce s otázkami (často ve 

skupinách). Zajímavé je také propojit prožitek ze čtení a konkrétního textu s výtvarným 

ztvárněním.  

Texty čerpám na internetu (dumy.cz, rvp.cz a další různé zdroje), z čítanky, případně dalších 

publikací a občas z vlastních knih.  

Volím texty, u kterých mám pocit, že by žáky mohly něčím zaujmout či je překvapit (téma 

aktuální pro jejich věk, případně téma kontroverzní apod.). Dále se snažím, aby jim text něco 

„dal“, to znamená, aby se v něm dalo objevit něco k zamyšlení, co je pro ně (nebo co je obecně) 

aktuální či nadčasové. Jsem si však vědoma toho, že každý žák je jiný, stejně tak i jeho zájmy 

a vkus, takže nelze vybrat něco, co osloví všechny.  

Pracujete s konceptem čtenářských dílen? Pokud ano, co na nich považujete za přínosné. Pokud 

ne, proč je nevyužíváte. 

S konceptem čtenářských dílen pracuji velmi okrajově, a to hlavně z důvodu nedostatku času. 

Koncept se mi velmi líbí, ale nevím, čemu dát hodinách literatury přednost dříve, když mají jen 

hodinu týdně, která ještě kolikrát navíc odpadne z důvodu výletu nebo prázdnin. Na 

čtenářských dílnách se mi líbí už jen fakt, že si žáci v klidu sednou s vybranou knihou a bez 

vyrušování (sourozenec, televize, telefon) čtou. Vzájemně tak mohou pozorovat, že je to 

aktivita příjemná pro všechny. Dále je přínosné sdílení zážitků z četby. Žák se učí vyprávět o 

tom, co četl, ostatní se učí ho poslouchat a vnímat. Je to skvělá šance inspirovat se četbou 

ostatních – z toho, co je zaujalo (myšlenky), ale také knihou samotnou jako tipu k přečtení.  

Liší se nějak strategie podpory čtenářství pro žáky s dyslexií od strategií, které využíváte pro 

podporu čtenářství u žáků bez specifických poruch učení?  

U žáků s dyslexií si dávám větší pozor na obtížnost textů a jejich slovní zásobu. Je třeba to 

pečlivě zvážit, protože u textů, které mají mnoho cizích či odborných slov, velkou obraznost či 

jsou hodně k zamýšlení a informace jsou tam spíše mezi řádky, mají žáci velký problém 



s porozuměním. Pro takové žáky jsou nejlepší texty, kde převažuje vypravování a vše se dá 

jednoduše představit.  

Co Vám funguje při práci s žáky s dyslexií v oblasti čtení? Jaké metody jsou podle Vás pro 

žáky s dyslexií nejvhodnější?  

Je vhodné začít právě aktivitou, která jim téma textu pootevře, tudíž nejčastěji několika 

otázkami či brainstormingem. Pro žáky s dyslexií je také dobré, když mohou text vnímat 

vícekrát, takže je ideální nechat je přečíst si ho pro sebe, poté může následovat čtení nahlas. 

Často pro ně bývá složité rozlišit důležité a okrajové informace, takže se vyplatí zaměřit se na 

klíčová slova v textu, která poté přitáhnout jejich pozornost. Dobře položené otázky je poté 

navádí k důležitým informacím. Otázky by měly mít určitou posloupnost, aby vždy mířily od 

jednoduššího ke složitějšímu.  

Jak zjišťujete úroveň čtení u žáků s dyslexií?  

Pozorováním tempa a techniky čtení a poté testováním porozumění textu pomocí otázek.  

Jakým způsobem rozvíjíte zájem o čtení u žáků s dyslexií? Jak je ke čtení motivujete?  

Úryvky děl, komiksové zpracování, případně audioknihy a filmová zpracování, která upozorní 

na téma, vzájemným představováním knih mezi žáky.  

Povídáte si o knihách a o čtenářských zkušenostech?  

Ano, ale ne pravidelně, při občasných čtenářských dílnách a občasném představení knihy 

v rámci aktivity Co teď čtu? 

Chybí Vám něco k tomu, abyste mohla rozvíjet čtenářství žáků s dyslexií? 

Větší množství zdrojů s texty a obecně materiálů, které bych mohla žákům předat. Vybavená 

školní knihovna, která by rovnou nabízela možnost si knihu půjčit domů. Nemám také přehled 

o pomůckách, které by žákům mohly usnadnit, respektive zpřístupnit čtení. Pořád bojuji 

zejména s malým množstvím času, ale možná je problém v tom, že si hodiny neumím efektivně 

rozplánovat, případně čtenářství vkládat do dalších hodin.  

IV. Spolupráce a podpora 

Pomáhá Vám někdo při práci s těmito žáky? Máte se na koho obrátit v případě, že potřebujete 

pomoci?  



Ano, máme školní speciální pedagožky, které nabízí rady a také materiály, které si můžeme pro 

práci s dyslektickými žáky zapůjčit.  

Využíváte pro práci s žáky s dyslexií konzultací se speciálním pedagogem?  

Vždy hlavně na začátku práce s novým žákem. Zjišťuji, jaké má konkrétní žák potřeby, v čem 

mívá problémy a jak s ním dosud kolegyně pracovaly.  

Připravila Vás na práci s žáky s dyslexií fakulta, kurz nebo nějaké školení? 

Fakulta dala teoretický základ, ale nejvíce pomoci jsem získala právě ze strany našich 

speciálních pedagožek.  

Z jakých zdrojů čerpáte metody a strategie pro práci s žáky s dyslexií a pro rozvoj jejich 

čtenářství?  

Články na internetu. Je také množství příruček a odborných děl, většinou si však konkrétní 

otázky a oblasti vyhledávám online. Přínosné jsou také tipy na různých fórech či skupinách na 

sociálních sítích, kde jsou danými učiteli přímo vyzkoušeny. Dále konzultacemi s kolegyněmi 

a speciálními pedagogy.  

Napadá Vás k této problematice ještě něco, co byste chtěl sdělit? 

U práce s dyslektiky je důležité uvědomění, že i mezi jednotlivými žáky s dyslexií se najdou 

rozdíly (ať už pramení z intenzity poruchy, vlastní motivace k učení či vlivu rodinného 

prostředí), takže ani u skupinky dyslektických žáků nelze aplikovat naprosto jednotnou 

strategii, je třeba ji uzpůsobovat jednotlivcům.  

 


