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Abstrakt v českém jazyce 

 Tato diplomová práce se věnuje problematice specifických poruch učení a chování. 

Cílem bylo vytvořit několik plánů aktivit, cvičebních a pohybových plánů, které měly za 

úkol zjistit, jak pohybová aktivita ovlivňuje práci žáků se specifickými poruchami učení a 

ADHD/ADD.  

 Mou myšlenkou je to, že by pohybová činnost měla nejen pozitivně ovlivnit 

celkovou kvalitu výuku, ale zároveň by měla velice dobře sloužit při reedukaci konkrétních 

SPU a u dětí s ADHD a ADD. Žáci s SPU by měli po určité délce experimentu vykazovat 

výrazné změny v jejich výsledcích a znalostech. Žáci s ADHD a ADD by měli jen 

vykazovat lepší výsledky a znalosti v důsledku zlepšení pozornosti, ale zároveň by měli 

ovlivnit jejich délku soustředění, vyrušování během vyučovacích hodin, případně sklony 

k agresivitě.  

 Plány a aktivity k reedukaci jsem konzultovala s dětským psychologem a speciální 

pedagožku. A za pomoci pozorování dvou skupiny – experimentální a kontrolní – jsem 

sbírala data k vytvoření praktické části práci. Výzkum jsem uskutečnila ve dvou třídách na 

ZŠ – Ing. Miroslava Plesingera – Božinova – kde pracuji a tudíž jsem měla výborný a 

flexibilní přístup ke všem informacím, které jsem o žácích potřebovala.  

  

KLÍČOVÁ SLOVA 

specifické poruchy učení (SPU), specifické poruchy chování (SPCH), pohybová aktivita, 

reedukace, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ADHD/ADD 

 

 



   

 

   

 

Abstract in Eanglish  

 

This work is focusing on the specific learning and behavioral disabilities. The aim 

is to create several activity plans and exercise plans which could be used to determine the 

effect of physical activity on the work of students with learning disabilities and 

ADHD/ADD. My idea is that the physical activity should not only positively affect the 

overall quality of teaching, but should also serve very well in the reeducation of specific 

learning disabilities in children with ADHD and ADD. 

 

Pupils with specific learning disabilities should, after a certain period of this 

experiment, be showing significant changes in their results and knowledge. Pupils with the 

ADHD and ADD should be showing better results and knowledge due to the improving 

attention and at the same time the physical activity should influence their length of 

concentration, disturbance during lessons, or tendencies to aggression. 

 

I consulted a child psychologist and a special pedagogue during the creation of the 

plans and activities for reeducation. And during the observations of two groups - 

experimental and control - I collected data to create the practical part of the work. I carried 

out this research within two classes at the elementary school of Ing. Miroslav Plesinger - 

Božinov - where I work and therefore I had excellent and flexible access to all the 

information I needed about the pupils. 

 

KEYWORDS 

Specific Learning Disabilities, physical aktivity, reeducation, dyslexia, dysgraphia, 

dysorthography, dyscalculia, Attention Deficit Disorder (ADD), Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD)
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 Úvod 1

Pohybová aktivita je nedílnou a důležitou součástí našeho života. Působí na mnoho 

složek, o kterých v prvotní chvíli člověk ani nepřemýšlí. Kladně ovlivňuje nejen fyzickou 

stránku našeho těla, ale také tu psychickou nebo fyziologickou a dokonce ovlivňuje i 

sociální aspekty jedince. Pomáhá jako lék a samozřejmě i prevence proti různým 

civilizačním chorobám jako je obezita, cukrovka, astma a mnoho dalších.  

Současné vzdělávání se snaží o podporu fyzické aktivity již od útlého věku, což je 

velmi důležité, jelikož působí na mnoho složek celého těla a osobnosti a dokonce nejen 

preventivně proti nemocem, ale také může pomáhat žákům s jejich pozorností během 

vyučování. V mé diplomové práci se zaměřím hlavně na pozornost žáků a výkony žáků se 

specifickými poruchami učení (dále jen „SPU“) za ovlivnění pohybovými činnostmi. 

Zajímalo mne, jak pohybová aktivita během běžného vyučovacího procesu pomáhá 

žákům se SPU a ADHD/ADD, a proto za pomoci zkušených speciálních pedagogů, 

sestavím plány pohybové aktivity, které budou uplatňovány na dvou skupinách žáků a to 

experimentální a kontrolní. Pomocí experimentu získám podklady pro otázku toho, jak 

pohybová aktivita ovlivňuje žáky se SPU, jejich pozornost, práci, úsilí aj.  

V teoretické části diplomové práce se budu věnovat základním SPU a ADHD/ADD. 

Zaměřím se také na možnosti reedukace žáků s těmito poruchami. Dále se chci zabývat 

pohybovými činnostmi, vztahem žáků ke sportu a pohybu a dnešním životním stylem dětí 

spojeným s pohybem. Do své teoretické části bych také ráda zapojila informace o 

vyrovnávacích cvičeních. V neposlední řadě nebude opomenut Rámcový vzdělávací 

program a jeho vymezení vůči tělesné výchově a výchově ke zdraví a také cíle školní 

tělesné výchovy 

V praktické části bude představen experiment, kterým chci zjistit, jak pohybová 

činnost ovlivňuje žáky se SPU a ADHD/ADD na základě zakomponování pohybové 

činnosti do běžné výuky. Pro sběr svých dat jsem si vybrala kvalitativní výzkum. Sběr dat 

budu provádět prostřednictvím metody pozorování a rozhovoru. Na začátku proběhne 

vstupní test se základními problematickými cvičeními a na konci experimentu test výstupní 
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(stejný jako vstupní), který mi mají pomoci v obecném vyhodnocení dat. Testů se zúčastní 

jak skupina experimentální, tak skupina kontrolní.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 Charakteristika specifických poruch učení  2

Specifické poruchy učení mají mnoho různých označení, bez přívlastků, a forem se 

kterými se můžeme v mnohé literatuře setkat, jako jsou např. poruchy učení, vývojové 

poruchy. Všechny tyto pojmy pod sebe však zahrnují stejné problémy spojené se ztíženou 

možností se učit nějaké nové dovednosti (čtení, psaní, počítání, pravopis…).  

Pokud bychom chtěli vzít SPU komplexněji a zabývat se konkrétní definicí SPU, 

musíme si být jisti tím, že konkrétní definice, která by se shodovala, neexistuje. V každé 

literatuře nalezneme odchylku, která definici tvoří jedinečnou a zároveň názorovou. Avšak 

nejčastěji se jako vysvětlení využívá americká definice z roku 1980: „Poruchy učení jsou 

souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi 

při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, 

čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému 

jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. I když se porucha učení 

může vyskytnout souběžně s jinými formami postižení nebo souběžné s jinými vlivy 

prostředí, není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů.“ 
1
 

Definice výše uvedená je velmi korespondující s definicí jedné o něco současnější 

autorky Olgy Zelinkové (2009). Ta říká, že SPU je souhrnný název pro dyslexii, dysgrafii, 

dysortografii, dyskalkulii, dyspraxii, dysmúzii a dyspinxii. Jedná se o termín, který 

označuje heterogenní skupinu problémů, které se objevují při využívání základních 

lidských dovednostní (řeč, naslouchání) a osvojování školního trivia (čtení, psaní, 

počítání). Všechny tyto obtíže vznikají na základě dysfunkcí centrální nervové soustavy 

(dále jen „CNS“) a mají velmi individuální charakter.  

I přesto, že již v minulosti vznikalo mnoho literatury na téma SPU, tak dlouhá léta 

byly poruchy učení považovány pouze za problematiku žáků na prvním stupni. Mnoho lidí 

a celkový přístup stál za názorem, že postupnou tvrdou prací a dozráváním žáků se SPU u 

                                                 
1
 MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie - specifické poruchy čtení. 2. upr. a rozšíř. vyd. Praha: H & H, 1993. ISBN 

80-85467-56-9. 
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dětí jakýmsi „zázrakem“ vymizí. Postupnými výzkumy a experimenty však lidé přišli na 

to, že prvotní příznaky poruch učení lze zaznamenat již v předškolním věku dítěte. A 

nejen, že život dítěte se SPU provází mnoho problémů v učení a vzdělávání, ale také mu 

mohou ztěžovat činnosti běžného dne a činnosti pracovního rázu. 

2.1 Historie a vývoj SPU  

Problém zabývající se poruchami učení se vyskytl již před 120 lety, kdy ho 

identifikoval a pojmenoval Rudolf Berlin (1887), což byl německý oční lékař, který poprvé 

konkrétně pojmenoval problém týkající se potíží se čtením tj. dyslexie. Do doby než byl 

termín dyslexie použit, byl pojmenováván jako slovní slepota. V České Republice je za 

průkopníka považován český psychiatr a neurolog Antonín Heverocha (1869-1927), který 

prováděl konkrétní výzkum poruch psaní a čtení u konkrétní dívky. Svůj výzkum poté 

prezentoval r. 1904 v časopise Česká škola.  

Moderními jedinci, kteří se tématem SPU zabývali v minulém století, jsou například: 

J. Langmeier, Z. Matějček, O. Kučera nebo Z. Žlaba. První česká kniha na téma poruchy 

učení a psaní byla publikována již v roce 1966. Přičemž na tuto událost navazují další 

důležité milníky jako vznik první speciální třídy pro děti s poruchami učení (1962), 7 

prvních experimentálních tříd na ZŠ (1966) nebo první speciální škola pro dyslektiky 

(1971).  

Jak jsme si mohli všimnout, tak prvotními specialisty, kteří se zabývali SPU, byli 

právě lékaři. SPU se tedy zabývají nejen pedagogové a psychologové, ale také lékařští 

specialisté. Z hlediska lékařské terminologie „10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí 

z roku 1992 užívají následující pojmy a číselnou klasifikaci.  

F80 – F89 Poruchy psychického vývoje  

F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka  

F80.0 Specifická porucha artikulace řeči  

F80.1 Expresivní porucha řeči  

F80.2 Receptivní porucha řeči  

F80.3 Získání afázie s epilepsií  
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F80.8 Jiné vývojové poruchy řeči a jazyka  

F80.9 Vývojová porucha řeči a jazyka nespecifikovaná  

F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností  

F81.0 Specifická porucha čtení  

F81.1 Specifická porucha psaní  

F81.2 Specifická porucha počítání  

F81.3 Smíšená porucha školních dovedností  

F81.8 Jiné vývojové poruchy školních dovedností  

F81.9 Vývojová porucha školních dovednostní nespecifikovaná“
2
 

Lékaři tedy označení dyslektik, dysgrafik… nevyužívají, jelikož je nepovažují za 

zcela přesná a dostatečně obsáhlá. Na místo toho využívají číselnou škálu, do které jedinci 

s  výukovými či dalšími problémy, které se týkají školního úspěchu, spadají.  

Specifické poruchy učení zasahují do našich životů tedy již od nepoznání a jejich 

výskyt je stále četnější. Dalo by se říci, že jsou již považovany za nezbytnou součást každé 

třídy. Z hlediska statistického jsou již v každé třídě průměrně 2% - 3% žáků se SPU. Mohli 

bychom je tedy teoreticky zařadit mezi civilizační choroby, jelikož je známo, že jsou 

způsobeny drobnými poškozeními nervové soustavy. Souvisí také s oslabením řečových 

schopností a komunikačních dovedností, které většinou úzce navazují na prostředí, ve 

kterém dítě vyrůstá a výchovu, kterou dítě prochází. Za důsledek zvyšování počtů žáků se 

SPU nebo také s dys- poruchami, jak někteří specialisté tyto poruchy nazývají, bychom 

mohli považovat moderní svět a zvyšování povědomí rodičů o těchto poruchách.  

  

                                                 
2
 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 1994. ISBN 8071780383. 



   

 

15 

 

 

 Terminologické vymezení SPU  3

Pojem SPU se začal využívat až po delší době, i přesto že povědomí o nich jsme měli 

mnohem dříve. Před 20 lety bychom ho rozhodně nenašli v žádné literatuře, jako dnes již 

v každé příslušné. Dříve se místo termínu dnes známých (specifické poruchy učení, 

vývojové poruchy učení, poruchy učení) využíval pojem lehká mozková dysfunkce (dále 

jen „LMD“), která vychází právě z předpony dys-, která znamená rozpor či deformaci. 

Zelinková, O. definuje dys- následovně: „Z hlediska vývoje znamená dysfunkce funkci 

neúplně vyvinutou, zatímco afunkce je ztráta funkce již vyvinuté. V uvedených pojmech 

znamená předpona dys- nedostatečný, nesprávný vývoj dovednosti. Druhá část slova je 

přejata z řeckého označení té dovednosti, která je postižena.“
3
 

LMD se dnes již však využívá minimálně, i přesto že dlouhá léta byl velmi intenzivně 

využíván v mezinárodní terminologii, postupem času ho nahradila jiná označení, již výše 

uvedená. Nestalo se tak z důvodu toho, že by název působil až moc děsivě či nevhodně, jak 

si velká část společnosti myslí, ale změna nastala hlavně díky mezinárodní klasifikaci 

nemocí a celkové mezinárodní domluvě. Odborníci se shodli na tom, že vzhledem 

k novým poznatkům a diferenciacím, uvnitř nových pojmů, by bylo dobré zkonkretizovat 

termín pro SPU, který by s nimi více korespondoval.  

3.1 Rozdělení SPU 

3.1.1 Dyslexie  

Je jednou z poruch učení, kde vzniká problém ve zrakovém jádru věci. Je to tedy 

porucha, která znemožňuje dovednost čtení u průměrných či nadprůměrných jedinců. Žák 

většinou čte překotně, zaměňuje samohlásky a párové souhlásky za jiné, slabikuje, i přesto, 

že by již ve svém věku měl číst plynule. Tito žáci mohou mít také problém s přechodem 

mezi řádky či s domýšlivostí delších slov. Žáky s touto poruchou bychom mohli rozdělit na 

dvě menší skupiny, přičemž jedna čte velmi pomalu, obtížně, ale snaží se být přesnější. 

Druhá skupina čte spíše rychleji, ale s vysokou chybovostí. Dyslexie byla jedna z prvních 

poruch učení, která byla identifikována, vzhledem k tomu, že je nejlépe odhalitelná. Je 

                                                 
3
 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 1994. ISBN 8071780383. 
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velmi nápadná svým vysokým vlivem na školní neúspěch žáka. Pojmenování dyslexie jako 

první využil německý oční lékař Rudolf Berlin (1887), který se zabýval dyslexií, dříve 

známou jako oční slepota.  

3.1.2 Dysgrafie  

Porucha spojená s osvojováním písemného projevu. Žáci, mají problém s tím mít 

při psaní ruku uvolněnou. Píší většinou trhaně a nikoli plynulým způsobem. Tužku drží 

křečovitě, často i se špatným úchopem. U těchto žáků je důležité brát v potaz to, že žák 

není líný, nebo že by měl málo snahy, či by byl lhostejný vůči psanému projevu. Pro 

dysgrafiky je velmi náročné a vyčerpávající snažit se psát úhledným písmem. Je pro ně 

velice demotivující pokud učitel nemá toleranci vůči jejich úpravě a písmu. Žáci trpící 

dysgrafií mají většinou sníženou jemnou motoriku, se kterou je úzce spojený právě psaný 

projev. Samozřejmě tato porucha může být propojena s mnohými dalšími problémy jako je 

lateralita dítěte, prostorová orientace, pozornost žáka atd. V mnohých případech se 

vyskytuje také jako přidružená SPU k dyslexii nebo v kombinaci s dysortografií.  

3.1.3 Dysortografie  

Jedná se o specifickou poruchu pravopisu. Dysortografie a dysgrafie byly dříve 

přidruženy k pojmu dyslexie, jelikož spolu často úzce souvisí. Žáci, kteří trpí dysortografií, 

mají problém v oblasti tzv. Dysortografických jevů, nikoli v pravopisu celkovém. Mezi 

tyto jevy řadíme párové souhlásky, rozlišování čárek a háčků v psaném projevu, 

rozlišování slabik di, ti, ni, dy, ty ny, rozlišování sykavek. Tyto problémy celkově snižují 

kvalitu diktátů. Je tedy naprosto zjevné, že tato porucha je prvotně zapříčiněna právě 

narušením sluchové percepce. Žáci trpící dysortografií mají velké problémy s učením se 

cizích jazyků, nezvládají především psaný projev v cizím jazyce. Většinou je dysortografie 

přidruženou SPU k dyslexii, kde se jsou problémy těchto poruch velice úzce spjaty, nebo 

k dysgrafii.  

3.1.4 Dyskalkulie  

Porucha, která se vyskytuje v menší míře než již výše zmíněné, se týká 

problematiky s osvojováním matematických dovedností. Žáci mohou mít problémy ve více 

sférách, nejzákladnější většinou bývá ztížení klasických početních operací. Někteří jedinci 
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však mohou mít problém také s manipulací konkrétních předmětů nebo jejich symbolů, 

čímž se myslí číslice, matematická znaménka apod. Verbální dyskalkulie se týká 

matematického slovního vyjadřování. Žák v prvé řadě nedokáže odříkat číselné řady, 

posloupnosti, násobilku, má velký problém se slovními úlohami a pochopením o xkrát 

méně či xkrát více… S problémem čtení číslic se setkáváme spíše výjimečně, ale i to může 

nastat. Jedná se o číslice podobného tvaru, jako jsou například 3 – 8 nebo 6 – 9. 

Neschopnost přečíst danou číslici nazýváme lexikální dyslexií. Porucha psaní 

matematických znamének a číslovek se nazývá grafickou dyskalkulií. Chápání 

matematických pojmů neboli uvědomění si, co znamená větší či menší, nebo polovina, 

čtvrtina z nějakého čísla nazýváme ideognostickou dyskalkulií. Nejznámější a nejčastější 

formou dyskalkulie je však operační dyskalkulie, která se projevuje narušenou schopností 

matematických operací – dělení, násobení, sčítání, odčítání. Žák i k jednoduchým počtům 

potřebuje papír a psát si postup, či využívá při pamětním počítání prsty na rukou. Díky 

těmto postupům dost často prohazuje desítky s jednotkami či zapomíná, kde skončil 

počítání.  

3.1.5 Dyspraxie  

Dyspraxie se týká problémů s osvojením, plánováním a prováděním volních 

pohybových aktivit. Většinou je spojena s dalšími poruchami učení a vyskytuje se u žáků 

s průměrnou a nadprůměrnou inteligencí. Potíže spojené s dyspraxií se mohou promítnou 

do všech vyučovaných předmětů, což není tak obvyklé. To znamená, že problém může 

nastat nejen v českém jazyce, matematice a cizím jazyce, ale také a možná především ve 

výtvarné výchově, pracovní výchově, prvouce/přírodovědě/vlastivědě či tělesné výchově. 

Může se promítnout i do mluveného projevu ve smyslu špatné artikulace. Žák má 

problémy s napodobováním pohybů či jiných úkonů.  Je snížená hrubá motorika jedince a 

tím je jedinec většinou považován za nemotorného a nešikovného.  

3.1.6 Dysmúzie  

Porucha postihující osvojení hudebních dovedností. Tato porucha je jednou z těch, 

které nemají takový společenský vliv na postiženou osobu. Jedinec nerozezná jednotlivé 

tóny, melodii, má problémy s rytmem a identifikací hudebních nástrojů či jejich použitím.  
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3.1.7 Dyspinxie  

Je porucha, která znesnadňuje osvojení si výtvarných dovedností. Dyspinxie nebývá 

v pedagogicko-psychologické poradně často diagnostikována, jelikož není dán konkrétní 

popis této diagnózy, kterého by se speciální pedagogové mohli držet, a na základě kterého 

tuto poruchu bezpečně odhalit. Není jí tedy ani v naší, ani v zahraniční literatuře, věnována 

nijak velká pozornost. Tato porucha je spojena se zrakovým postižením a zhoršenou 

motorikou. Z teoretického hlediska souvisí také s psaným projevem žáka (případnou 

dysgrafií).  
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 Etiologie specifických poruch učení   4

V dnešní době již máme velké množství literatury, která se zabývá SPU a jejich 

příčinami. Názory jsou různorodé, v základech se však shodují. Výčet příčin způsobujících 

SPU je poměrně rozsáhlý a dle německé literatury byl uveden ve vyčerpávajícím rozsahu, 

který nám jasně dává najevo, že žádní dva naprosto stejní jedinci se SPU neexistují. Vždy 

se jedná o absolutně jedinečnou osobu. Každý žák se SPU potřebuje speciální a 

individuální přístup, který jednomu vyhovuje a druhému nemusí i přesto, že mohou mít 

stejně závažný problém v učení se nějaké dovednosti. Základními body, pod které spadá 

konkrétní výčet možných příčin, jsou:  

„1) Funkční nedostatky a deficity schopnostní 

2) Poruchy koncentrace a menší odolnost vůči námaze 

3) Nedostatečné vnější podmínky  

4) Konstituční nedostatky“ 
4
 

Německý specialista „Uta Frith (1997) shrnuje, že výzkumy zaměřené na odhalení 

příčin a následně reedukaci dyslexie lze sledovat v následujících třech rovinách:  

1) biologicko-medicinská 

2) kognitivní  

3) behaviorální„
5
 

4.1 Biologicko-medicinská rovina  

Biologicko-medicinskou rovinu dělíme na genetické predispozice, strukturu 

fungování našeho mozku, hormonální změny a cerebrální teorii.  

Z hlediska genetických předpokladů je prokázáno, že dys-poruchy jsou do jisté míry 

zapříčiněny geneticky. Velikou pravděpodobností ale také je, že na projevu poruchy se 

                                                 
4
 Pokorná, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení, 1st ed.; Portal: Praha, 1997. ISBN 

8071781355 
5
 Pokorná, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení, 1st ed.; Portal: Praha, 1997. ISBN 

8071781355 
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musí podílet více než jen jeden příslušný gen. Jde tedy o genetické predispozice celkové 

rodiny.  

V roce 1993 byl proveden výzkum na třech generacích dyslektiků, který prokázal, že 

existují jisté abnormality nějakého příslušného chromozomu. Výzkum chromozomů a 

jejich změny vyšetřovala také ruská lékařka Elena Grigorenko (1997), která potvrdila, že 

na chromozomech 1, 6 a 15 se objevují změny, které mohou být příčinou právě vzniku 

SPU. V posledních letech však výzkumy prokázaly, že nejen na chromozomech 1, 6 a 15 

mohou nastávat změny související se SPU. Pokud blízký člen rodiny měl poruchu učení, 

speciálně dyslexii, dysgrafii či dysortografii, zvyšuje se riziko vzniku u budoucích 

potomků rodiny. V takovýchto případech je dobré děti již od předškolního věku sledovat a 

počítat s možným rizikem, které činí až 50% pravděpodobnost zdědění poruchy po 

rodinném příslušníkovi.  

„S ohledem na výskyt poruchy v rodině můžeme rozlišovat dyslexii získanou nebo 

vývojovou.“
6
 

Co se týče změn na mozku u jedinců se SPU, jsou prokázány již několik desítek let. 

Díky nim se také využíval dlouhá léta termín lehká mozková dysfunkce, který původně 

zastřešoval specifické poruchy učení. Prvotní studium mozku probíhalo u dyslektiků, 

nejdříve mezi mrtvými jedinci. Později pomocí současných moderních technologií se 

dostalo až k vyšetřování dnes postižených jedinců. Podle odborníků se změny na mozku 

vyskytují již v prenatálním období. Největší změny jsou viděny přímo na povrchu 

mozkové kůry. Jak říká sama Zelinková: „Zatímco u běžné pravoruké populace je širší na 

levé straně, u dyslektiků dosahuje stejné velikosti na obou stranách mozku. Tato část 

mozku se podílí na procesech vyšší úrovně včetně senzorické a motorické analýzy, 

pracovní paměti, pozornosti a jazyka. Účastní se sluchových procesů a podílí se na 

jazykových funkcích.„
7
 

                                                 
6
 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 1994. ISBN 8071780383. 

7
 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 1994. ISBN 8071780383. 



   

 

21 

 

„Další anomálie vznikají v období embryonálního vývoje a jsou spojeny s migrací buněk, 

utvářením spojů mezi nimi a odumíráním buněk „zbytečných“. I zde se liší vývoj jedince 

s dyslexií a je zřejmé, že významnou roli tu hrají genetičtí činitelé.“
8
 

Další studie také odhalily možnost tvorby přímo v talamu, neboli v samém centru mozku.  

Do biologicko-medicinské roviny v neposlední řadě spadá i cerebrální teorie, kterou 

objasnili a vymysleli Roderic Nicolson a Angela Fawcett. Pomocí experimentální skupiny 

a skupiny kontrolní došli k jednoznačnému schématu, které popisuje spojení mozečku 

(cerebellum) s konkrétními činnostmi, které ovlivňují právě triviální dovednosti jako je 

řeč, motorika, rovnováha a automatizace, které poté navazují na základní zvládnutí 

školního trivia – psaní, čtení, počítání. 

4.2 Kognitivní rovina  

V této rovině mnoho autorů prokázalo deficity v mnoha oblastech, jako ve fonologii, 

vizualizaci, v řeči a jazyce, v oblasti automatizace a paměti. Všechny výše uvedené 

deficity, jak tomu již bývá, mohou být samozřejmě společnou kombinací.  

Rovina poznávacích procesů se tedy zabývá právě deficity v základních formách. 

Tyto deficity se dost často při SPU kombinují. Z hlediska toho bývají často kombinované a 

málokdy vystupují zcela samostatně. Dále k nim přispívají další problematické faktory, 

jako dyspraxie, nevyhraněná nebo zkřížená lateralita. Zkřížená lateralita nemusí nutně 

znamenat problém v rovině SPU stejně tak jako nevyhraněná. Dokáže však ztížit žákům 

život ve škole na tolik, že problémy mohou dosahovat prakticky stejně nepříjemného 

nezvládání určitých základních dovednostní. Zkřížená lateralita a lateralita nevyhraněná je 

především velmi lehce odhalitelná, dá se ale hůře řešit. Zkřížená lateralita se nedá řešit 

prakticky vůbec. Jedná se o dominanci oka křižmo k dominantní ruce. Tato situace může 

znepříjemnit nejen psaný projev a tím ho zhoršit, ale i aktivity v tělesné výchově či 

výchově hudební. Ač bychom to neřekli, tak žák může být velmi dobrý student s vysokou 

inteligencí, avšak zkřížená lateralita může vytvářet velmi velké problémy během diktátů. 

Žák nezvládá psát a zároveň sledovat pravopisné jevy, které mají být uplatněny. Pokud je 

má však využívat samostatně, nedělá mu to většinou problém. Na tomto procesu se podílí 

                                                 
8
 MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie - specifické poruchy čtení. 2. upr. a rozšíř. vyd. Praha: H & H, 1993. ISBN 

80-85467-56-9. 
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hlavně deficit motoriky a zároveň vizuální deficit. Díky tomuto příkladu, jsme si ukázali, 

že deficity se velmi snadno kombinují i mimo poruchy učení.  

Vizuální a fonologický deficit spolu ve většině případů jdou ruku v ruce. Kombinují 

se většinou právě u dyslektiků, dysgrafiků a dysortografiků. Čímž se nám opět vyobrazuje 

úzká souvislost a spojitost mezi těmito třemi SPU.  

Díky výzkumům mnohých specialistů, jako jsou například Bradley a Bryant v roce 

1978, se dozvídáme, že žáci s dyslexií nemají problémy s pouhým čtením či čtenářskými 

základními dovednostmi. Jejich problémy nastávají i v momentech, kdy musí například 

sestavit báseň či vymyslet nějaký text. Výše zmínění autoři došli k názoru, že fonologický 

deficit tedy způsobuje vážný problém při rozluštění a získávání dalších dovedností.  

Vizuální deficit byl z jedněch, které byly prokázány, díky lékařským specialistům, již 

koncem 19. století. V roce 1896 popsal Pringle Morgan případ jednoho chlapce, kdy došel 

k závěru, že by jeho problém nazval oční slepotou. Jeho pacient vykazoval problém 

s prohozením některých písmen a nedokázal vnímat a pochopit svou chybu. Stejně tak je 

tomu i dnes v současné dyslexii, jak se dnes problém již odborně nazývá. Dyslexie je tedy 

silně spojena s vizuálním nedostatkem, stejně tak ale i dysgrafie. Dysgrafici nedovednou 

pochopit, že jejich psaný projev není čitelný nebo úhledně napsaný, jelikož oni jej vnímají 

jako výkon rozumný a vhodný. V dysgrafii bývá velmi úzká hranice mezi tím, zda žák 

opravdu trpí tím, že svůj projev nedokáže lépe prezentovat, či zdali je líný a jen se mu 

nechce.  

Z medicinského hlediska se u vizuálního deficitu objevuje i neurologické vysvětlení. 

V mozku máme konkrétní systémy, které se podílejí na vnímání světa očima, přičemž bylo 

prokázáno specialistou Steinem a kol. v roce 2011, že lidé s dyslexií mají těchto receptorů 

až o 30% méně. Vzhledem k tomu, že množství příslušných neuronů, které mají na starosti 

právě cit pro detail a barvu, se shoduje tento názor s výzkumem velmi významné 

psycholožky, pedagožky a dětské specialistky Helen Irlen. Tato anglická specialistka přišla 

na to, že žáci s dyslexií a dalšími čtenářskými obtížemi mají problém se čtením textu na 

bílém podkladě neboli textu černobílého. Vymyslela možnost, že materiál je potažen 

acetátovými listy, které se často používají třeba při promítání. Poté se věnovala patentování 

této metody. Když se nad tím zamyslíme, tak její výzkum velmi silně koresponduje a 
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navazuje na zjištění toho, že dyslektikům chybí neurony, které se zaměřují právě na detail 

a barvu.  

Deficity týkající se paměti, většinou zasahují paměť pracovní neboli paměť 

krátkodobou. Paměť pracovní dokáže udržet informaci, kterou si v hlavě neopakujeme, cca 

na 15-20 vteřin. Napomoci nám mohou různé nástroje, které si vytvoříme pro snazší nebo 

delší zapamatování některých informací. Porušení pracovní paměti tedy souvisí hlavně 

s dysgrafií a dysortografií. Projevuje se při řešení krátkých úkolů, kdy si žák nedokáže 

zapamatovat důležité informace sdělované učitelem. Nejlépe to můžeme zaregistrovat při 

psaní diktátu, kdy si žák musí nejen pamatovat, jaké slovo píše, ale musí také zvládnout 

najít v dlouhodobé paměti gramatický jev, který poté při diktátu na příslušná slova 

aplikuje. Pokud je tedy krátkodobá paměť narušená, je pro žáka velmi obtížné 

zkoordinovat psaní a využití konkrétního pravopisného jevu.  

Paměť dlouhodobá, kterou využíváme právě při aplikaci pravopisných jevů a 

samozřejmě i dalších akcích, jako třeba matematických operacích aj., je závislá na kvalitě 

paměti dlouhodobé. Pokud krátkodobá paměť skrývá určité deficity, je tedy větší problém 

si zapamatovat určité zkušenosti, znalosti a situace. Schopnost zapamatování je také 

závislá na tom, jak moc se nás situace dotýká emočně, zda v ní máme či nemáme zájem a 

kolik mnemotechnických pomůcek můžeme využít k jejímu zapamatování. V případě 

narušení automatického ukládání informací do dlouhodobé paměti, můžeme také mluvit o 

deficitu automatizace, kdy si mozek nedokáže automaticky vykládat například přečtená 

slova ve větách a na základě toho nerozumí smyslu přečteného textu.  

4.3 Behaviorální rovina  

Do behaviorální roviny řadíme:  

1) Rozbor procesu čtení 

2) Rozbor procesu psaní 

3) Rozbor chování při čtení, psaní a při běžných denních činnostech 

„Výzkumy v těchto oblastech ukazují, že problémy se čtením postihují nejen jedince 

postižené dyslexií, ale též část nepostižené populace. Jednou z příčin je moderní životní styl 
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zahrnující využívání počítačů, televizí a mobilů. Další příčinou je ústup ve čtení knih u 

mladších generací.“
9
 

 Reedukace specifických poruch učení  5

Při reedukaci SPU se musíme zaměřit především na několik základních pravidel.  

1) Neměli bychom zaměňovat reedukaci poruchy s doučováním, což mnozí učitelé 

dělají. Nabízejí žákům doučování, jehož smyslem je reedukace a eliminace problémů 

s osvojováním konkrétní dovednosti, aniž by si zjistili více fakt. Je však velmi významný 

rozdíl mezi doučováním a nápravou vrozeného problému. Prvním klíčem k úspěchu je tedy 

nejdříve informovanost učitele i rodičů.  

2) Žáky s poruchami bychom měli chválit. Je nezbytné dávat najevo jejich posun, 

ač by byl minimální a trval by dlouho. Je dobré žáka chválit minimálně za projevovanou 

snahu, bez které by celá reedukace nemohla fungovat. Neměli bychom žáky nutit do 

činností násilím a za výkony jim nějakým způsobem vynadat. Žáky se SPU bychom 

naopak měli vést k pestrosti během činností pro nápravu. Reedukace by jim neměla 

připomínat školní situace, měla by být jiná, pokud možno i trochu zábavná. Žáci by se při 

ní měli, více než v normálním vyučování, učit pracovat s chybou, která je běžnou součástí 

našich životů.  

3) Učitel i rodič by si měli uvědomovat, že každý jsme individuální a jedinečná 

osobnost, a proto by i přístup při reedukaci měl být individuální. Pokud si žák něco 

nepamatuje, činnost mu nejde nebo je pro něj nepochopitelná, měli bychom zkusit 

porozumět důsledku věci a poté zkusit přeformovat konkrétní nápravný proces. Neměli 

bychom nikdy nad žákem povzdychovat ani se divit tomu, že si něco nepamatuje. Pokud se 

tak stane, měli bychom bádat nad tím, proč tomu tak je. S tím souvisí i úroveň toho, jak 

s žákem pracujeme a procvičujeme. Musíme znát vždy jeho úroveň dané dovednosti, nikdy 

s ním opakovaně nepíšeme dlouhé diktáty stále dokola, ani ho nenutíme číst stále dokola 

náročné texty, ačkoliv by k tomu už měl mít příslušný věk. Snažíme se motivační formou 

v žákovi umocnit vnitřní motivaci pro dané činnosti. Naším cílem je, aby se žák naučil číst 

a měl z toho radost, aby zvládl základní kupecké počty beze stresu a psal čitelně nejen pro 
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sebe, ale v případě nutnosti i pro ostatní. Nechceme, aby se žák za svůj projev styděl. 

Občas však tyto návyky vyžadují více práce, než by si člověk přál, proto bychom neměli 

žákům ani rodičům dávat plané naděje. Ty se mohou, ale nemusí splnit, což není dobré pro 

budoucí psychiku jedince. 

4) Jak jsem zmínila již výše, důležitá je především psychika žáka. Žáka bychom 

měli naučit s problémem žít jak ve škole, tak v běžném životě. Nejdůležitější je, aby byl 

žák socializován a zapojen do kolektivu. Ačkoliv skupinová práce s dyskalkulikem v 

matematice či s dyslektikem v českém jazyce může být náročná, zároveň se žák od 

spolužáků může nenásilnou formou naučit něčemu novému. Je však důležité abychom 

kolektiv vedli k tomu, že mít určitou poruchu učení či jiný výukový deficit není nic 

jedinečného a nenormálního, právě naopak žáky vedeme k porozumění, přátelskému 

jednání a spolupráci.  

Konkrétní reedukace SPU je většinou zaměřena na deficity spojené se SPU.  

„Reedukace je cílená do tří oblastí:  

a) Reedukace funkcí, které společně podmiňují poruchu. 

b) Utváření dovedností správně číst, psát a počítat. 

c) Působení na psychiku jedince s cílem naučit s poruchou žít, utváření adekvátního 

konceptu sebe samého.  

Tyto oblasti se vzájemně prolínají při konkrétní práci.“
10

 

5.1 Reedukace dyslexie  

Dyslexie je nejrozsáhlejší poruchou učení, která se u lidí vyskytuje. Je podmíněná 

mnoha příčinami od genů, přes zhoršené poznávací procesy až k neurologickým příčinám. 

Reedukace dyslexie tedy není nic tak nevšedního. Spíše naopak.  

Reedukace dyslexie spočívá hlavně v manipulaci a zapojování všech příslušných smyslů 

člověka. Na zapojování všech smyslů kladl důraz již J. A. Komenský, který říkal, že čím 

více smyslů zapojíme, tím rychleji se učíme. V dnešní době je však opak pravdou. Žáci se 
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dnes učí v lavicích při počtu 24 a více (ve státních školách), prostoru ve třídách ubývá, 

materiálů pro manipulaci je také málo.  

Celková náprava dyslektiků je v prvotní fázi založena hlavně na práci s hmatem, 

zrakem, sluchem, ale i pohybem. Žáci by měli využívat vystouplá písmena z vložek pro 

osvojení jejich tvarů, měli by pracovat s písmeny poslepu i zrakově, měli by je vyhledávat, 

znázorňovat a poslouchat. Dobré je využívat hudební vložku ve smyslu zvukové podoby 

některých písmen. Žákům se pletou písmena ať už vizuálně podobná, tak samozřejmě i 

písmena absolutně odlišná. Problém ve fonetické sféře dělají hlavně párové souhlásky jako 

je v-f, ž-š a jiná. Je dobré problémová písmena propojovat s konkrétními slovy a utvořit si 

nejprve sluchovou jistotu ve vysloveném písmeně. Pro tuto činnost mnoho učitelů využívá 

třeba: „rrrrrrr…vrčí pes, toto cvičení se dá doplňovat i pantomimou, což žáky baví a 

zároveň jim to více ukotvuje písmeno a jeho seznámení s ním. Je dobré také využívat psaní 

písmen na záda, do vzduchu apod.  

Všechny metody využívané při reedukaci dyslexie ve mně evokují montessori 

výuku, při které žáci využívají mnoho pomůcek, hodně se pohybují a objevují svět 

samostatně dle svých potřeb. Existuje také spousta online programů a podpůrných 

výukových pomůcek, které se dají využívat online např. jako je třeba Včelka - výborná a 

vhodná pro domácí reedukaci s rodiči.  

Z výše uvedených postupů a možností základních typů náprav můžeme vyvodit několik 

základních typů pomůcek a postupů, které je vhodné využívat při nápravě dyslexie:  

 „Modelování písmen, malování vytrhávání z papíru, vyrývání do písku atd.  

 Poznávání textilních písmen podle hmatu a následné vyslovení hlásky.  

 Práce s písmeny z polystyrenu, z drátů, s písmeny modelovanými z plastelíny…“
11

 

5.2 Reedukace dysgrafie   

Pokud se zaměříme na dysgrafii podrobněji, může nám připadat, že žák, který má 

přímo tuto poruchu, je jeden z těch, který může mít nejvíce kombinovaných nedostatků, 

jak sama říká O. Zelinková ve své knize o SPU: „Dysgrafie je způsobena deficity 

především v následujících oblastech: hrubá motorika, pohybová koordinace, celková 
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organizace organismu, zraková a pohybová paměť, pozornost, prostorová orientace, 

porucha koordinace systémů, které zajišťují převod sluchového nebo zrakového vjemu do 

grafické podoby, tj. spojení foném-grafém při psaní podle diktátu a spojení mezi tiskacím a 

psacím písmem.“
12

 

Dysgrafie je jedna z poruch, která úzce souvisí s pohybem, respektive její náprava 

s ním souvisí a je na něj kladen pravidelný a vysoký důraz, pokud chceme docílit pokroků. 

U dětí s touto poruchou musíme rozvíjet nejen jemnou ale i hrubou motoriku. Pokud 

chceme, aby reedukace měla nějaký význam a její efekt se velmi rychle nevytrácel, je 

nutné klást důraz nejen na pravidelnost, ale také trpělivost, jakožto u všech SPU.  

Základem reedukace dysgrafie je především vzpřímený sed, který by měl být 

pohodlný, měl by být na vhodně vysoké židli a u přiměřeně vysokého stolu, jinak 

vzpřímený sed nemá žádný smysl. Je tedy důležité, aby žák s dysgrafií měl nejen ve škole 

vhodný pracovní nábytek, ale aby tak tomu bylo i doma. Dále bychom měli eliminovat 

křečovitý úchop psací potřeby. Můžeme manipulovat a psát nejdřív na větší prázdné 

plochy, kde si žák zvykne na přirozený pohyb. V takovém případě bychom měli volit psací 

potřeby, které zanechávají lehkou stopu, aby žák nemusel tlačit. Nad tímto by se rodiče 

měli zamýšlet při nákupu psacího pera, jelikož některá pera píší pouze při konkrétním 

sklonu, což je podpůrné pro žáky bez poruch. Pro žáka s dysgrafií to však může být velmi 

psychicky zatěžující. Na některá pera se musí dokonce více tlačit. Mezi nevhodné patří 

například propisky, které po papíře jinak kloužou a nebývají ergonomicky uzpůsobeny.  

Nácvik uvolňování těla pro psaní by měl začínat u ramenního pletence a postupovat 

k menším částem, které využíváme, jako jsou prsty. Všechny části horního těla by se měly 

řádně protáhnout a procvičit. Vhodné je do tělesné výchovy zařazovat posilovací cvičení 

na horní pletenec ramenní či posilovat zádové svaly, které pokud žák nemá dostatečně 

zpevněné, tak mu znemožňují vydržet dlouhodobě ve vzpřímeném sedu. Je na místě také 

procvičení trupu a krku, vše může být zařazováno do průběhu vyučovací hodiny.  

Pažemi můžeme kroužit, mávat, kmitat, točit, vlnit nebo jen klasicky vzpažit, upažit, 

předpažit v různých polohách. Na paže navazují pohyby rukou a prstů. 
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Rukama můžeme točit, tleskat, tlačit proti sobě, čímž posilujeme i velký prsní sval, 

který je potřeba ale také protahovat. 

 Jakmile se dostaneme k prstům, tak s nimi můžeme psát písmena ve vzduchu, 

abychom je uvolnili, dotýkat se bříšek všech ostatních prstů i poslepu. Za pomoci těchto 

nápravných cvičení můžeme vložit také cvik, který napomůže i propojení obou mozkových 

hemisfér. Pokud spojíme bříška všech prstů přesně proti sobě jdoucích a představíme si 

písmeno X, budeme tedy propojovat pravou mozkovou hemisféru s levou. Tuto aktivitu 

bychom měli provádět alespoň po dobu jedné minuty.  

Existuje mnoho pohybových možností jak dysgrafii napravovat. Důležité je vydržet, 

procvičovat klidně i v krátkých úsecích, cvičení obměňovat, aby byla pro žáky stále 

zajímavá a především dodržovat pravidelnost cvičení.  

Na žáky s dysgrafií není vhodné tlačit. Tyto žáky nenutíme do přepisování 

nevzhledných textů, nedáváme jim k psaní dlouhé texty. Je důležité uvědomovat si jejich 

píli a snahu, tolerovat pomalejší tempo při snaze psát lépe a dbát na odpočinek mezi 

delšími psanými úseky.  Pokud je to možné, je dobré přejít na psaní tiskacím písmem. Pro 

žáky s dysgrafií, ale kolikrát i s dyslexií a dysortografií je vhodná metoda psaní Comenia 

Skriptem, která zatím není tak rozsáhle využívána, ale u žáků se SPU má výrazně kladné 

výsledky.  

5.3 Reedukace dysortografie  

Při reedukaci dysortografie si musíme uvědomovat, že žáky nedoučujeme, ale 

napravujeme jejich nedostatek v pravopisné sféře. Důležitým bodem uvědomění se také 

stává práce s dysortografickými jevy a jejich nastudováním, jelikož ne všechny pravopisné 

jevy, se řadí mezi ty, se kterými mají dysortografici problém. Žáci trpící touto poruchou 

mají problém především s délkou hlásek, háčky nad písmenky, což znamená narušené 

z velké části sluchové vnímání, které musíme procvičovat nejen během českého jazyka, ale 

také během ostatních vyučovacích hodin, nejlépe při hudební výchově, tělesné výchově či 

matematice. Je vhodné využívat různá rytmická cvičení, která mohou být propojena 

s pohybovým doprovodem pro lepší automatizaci dysortografických jevů. Mezi 

dysortografické jevy se dále řadí problematika dy-di, ty-ti, ny-ni, rozlišování sykavek a 
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párových souhlásek. Vše souvisí s tím, že žáci mají narušené sluchové vnímání, tím pádem 

se u nich výrazně projevují fonologické deficity, které mohou být kombinované 

s nedostatečně vyvinutou grafomotorikou, řečovými schopnostmi či rytmickým cítěním, 

které je potřeba nejen pro správný pravopis, ale také pro matematiku či cizí jazyk. V žácích 

může být zakotveno samozřejmě mnoho dalších deficitů od procesu automatizace, přes 

zrakové vnímání, až k špatnému soustředění.  

Opět platí, že s žáky s touto SPU musíme jednat trpělivě a jejich výkony ve výuce 

hodnotit s ohledem na jejich problém. Do výuky tedy zapojujeme práci s materiály při 

osvojování si měkkých a tvrdých souhlásek, práci s rytmizací a vytleskáváním při 

zjišťování délky samohlásek či při určování délek zapojujeme do činnosti bzučák, 

zvoneček, či jinou zvukovou vložku, aby si žáci lépe uvědomovali délku samohlásky. 

Znovu se tedy ukazuje, že při nácviku pravopisných jevů klademe zřejmě nízký důraz na 

materiální práci a nezapojujeme tolik smyslů, kolik bychom měli.  

5.4 Reedukace dyskalkulie  

Dyskalkulie je ze všech výše zmíněných poruch nejméně obvyklá, ale za je jednou 

z nejnáročnějších. Nejen, že dyskalkulie má mnoho podob, které se projevují v různých 

typech omezení, ale zároveň může mít dlouholeté ba i životní následky.  

Při nápravě dyskalkulie bývá velmi často nejistý výsledek. Pro žáky je často náprava 

velmi dlouhodobý a namáhavý proces. Velmi závažně působí na psychiku dítěte, jelikož 

viditelné posuny se dostavují většinou velmi pomalu a v některých případech nejsou 

posuny prakticky žádné.  

S matematickými představami začínají děti pracovat již v předškolním věku, aniž by 

si to uvědomovaly. Právě taky začíná počátek možnosti zjištění problému v matematickém 

prostředí. Dyskalkulie je založena právě na nepochopení matematických jevů, zápisů, 

postupů, závislostech. Mnoho učitelů se shoduje na tom, že pokud žák není schopen 

samostatně počítat, existuje v dnešní době kalkulačka, kterou může žák využívat. 

Odborníci s tímto názorem však nesouhlasí. Pokud žák nepochopí procesy, které se 

v matematice dějí a neporozumí základním matematickým pojmům, je mu kalkulačka 
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prakticky k ničemu. Vše bude jen opisovat a ani reedukace nebude mít prakticky žádný 

vliv na žáka, v takovýchto případech žák ztrácí snahu.  

Při práci s dyskalkuliky musíme opět dbát na mnoho pomůcek pro manipulaci, 

zpestření práce a nácviku. Je důležité se soustředit na konkrétní matematický problém, 

který žák nechápe, dle jeho typu poruchy. 

S žáky pracujeme pomalým tempem a vše s nimi důkladně a často opakujeme, 

procvičujeme rytmizaci, která je též důležitá pro matematiku. Snažíme si osvojovat 

matematické představy, postupy. Pracujeme s velkým množstvím pomůcek, ať už 

s číselnými tabulkami, osami či řadami, tak také s hmatatelným materiálem, který 

využíváme při matematických operacích. Materiály a přehledy ponecháváme žakovi ve 

všech situacích, aby se mělo o co opřít. Jakmile se žák naučí s přehledy samostatně 

pracovat, je naprosto jisté, že látce rozumí. Poté se můžeme přesunout k nácviku aplikace. 

Do této fáze se však mnozí žáci často nedostanou, vzhledem k síle jejich poruchy. Žák 

s poruchou početních operací je schopen naučit se násobilku, pokud nemá deficit 

automatizace či paměti, ale otázkou je, do jaké míry ji chápe.  
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 ADHD 6

Pojem ADHD označuje poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou. Dnes je to 

poměrně častá porucha, která se vyskytuje ve dvou formách. ADHD spojená s agresivitou 

či bez agresivity. „Zkratka vznikla z názvu Attention deficit hyperactivity disorders, poprvé 

použitého v USA. Základními znaky jsou poruchy pozornosti, hyperaktivita a impulzivita.“ 

13
 

ADHD spadá do poruch chování dětí a mladistvých, kdy tato porucha často přetrvává i 

v dospělosti.  

Dle Davidsona a Nealeho (2011) dělíme ADHD do 3 podkategorií:  

1) ADD – pouhá porucha pozornosti  

2) Hyperaktivita a impulzivita  

3) Spojením obou výše zmíněných poruch, vniká tzv. ADHD neboli porucha 

pozornosti s hyperaktivitou a impulzivitou.  

Dětský psycholog Barkley (1990) rozděluje ADHD ještě na dvě kategorie:  

a) ADHD s agresivitou  

b) ADHD bez agresivity  

Děti s ADHD/ADD mají velký problém se sebekontrolou, nedokáží dávat pozor, i 

přesto že by chtěly. Na daný problém se mohou soustředit maximálně 5 minut, což je o 5-

10 minut méně než běžný žák ve výuce. Jsou velmi často duchem nepřítomné, díky čemuž 

neumí dávat pozor ani v nebezpečných situacích, jako přecházení přes silnici, při jízdě na 

kole v běžném silničním provozu atd. Velmi snadno je rozptýlí okolní svět. Není tedy 

vhodné tyto žáky posadit k oknu či doprostřed třídy, kde se stále něco děje. Žák by měl mít 

svůj klidný prostor, bez minimálních okolních podnětů. Tito žáci často mění svá 

rozhodnutí, nejsou si jisti svými odpověďmi a skáčou od jednoho k druhému. Neumí 

respektovat některá základní pravidla, jako hlásit se a neskákat lidem do řeči, jelikož 

potřebují být středem pozornosti a zároveň jsou velmi emotivní a impulzivní. Jsou to 

jedinci většinou nevyzrálí, mívají problém se začlenit do kolektivu, jelikož je ostatní 
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 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 1994. ISBN 8071780383.  
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vnímají jako vlezlé, neklidné, občas až nesnesitelné nebo zlé, pokud mají ADHD spojené s 

agresivitou.  

ADHD patří mezi poruchy, které se správnou léčbou mohou během života vymizet, 

avšak týká se to tabulkově pouze 40 % pacientů. To znamená, že až u 60 % jedinců 

přetrvávají problémy až do dospělosti. Pouze u 20 % vymizí již v přechodu do puberty. 

Častěji se ADHD vyskytuje u chlapců, zatím však společnost nemá informaci z jakého 

důvodu tomu tak je. Dá se spekulovat o různých faktorech, jako například o celkové vyšší 

impulzivnosti a neklidu chlapců již v předškolním věku. Dívky, které bývají postiženy 

touto poruchou, jsou většinou spíše úzkostlivé a uzavírají se do sebe. U většiny tedy není 

porucha spojena s hyperaktivitou. U ženského pohlaví se tedy vyskytuje převážně ve formě 

ADD (porucha pozornosti), výjimečně se vyskytne forma ADHD.  

Žáky s ADHD spojenou s hyperaktivitou je dobré mít pod dohledem vhodného 

psychologa či psychiatra a pravidelně tyto specialisty navštěvovat. Důležité je to 

především u dětí, které nedokáží zvládat svou sebekontrolu a potřebují ji upravovat 

medikací, aby neubližovali ostatním spolužákům, kamarádům a příbuzným. 
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 Specifické poruchy učení a rámcový vzdělávací program  7

Dle rámcového vzdělávacího programu jsou žáci se SPU nazýváni jako žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Vyplývá to z toho, že většinou mají upravené 

hodnocení jejich výstupů a případné úlevy v množství vypracovaných úkolů. Mnozí jsou 

dokonce hodnoceni slovně a na základě individuálního vzdělávacího plánu mohou mít 

upravované očekávané výstupy dle stanovených školních vzdělávacích plánů (dále jen 

„ŠVP“).  

Individuální vzdělávací plán (dále jen „IVP“) vzniká v situaci, kdy žák spadá do 

podpůrného opatření druhého stupně a je zároveň doporučený pedagogicko-

psychologickou poradnou (dále jen „PPP“), jakožto odborníkem na danou problematiku. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“) klade důraz 

především na individuální přístup k žákům, jelikož každý žák potřebuje jinou pomoc od 

učitele a asistentů pedagoga.  

„Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech 

žáků vymezuje RVP ZV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje 

vzdělávání všech žáků dané školy. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního 

stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými 

opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává 

škola.“
14

 

Dle RVP ZV je důležité klást důraz na diferenciaci výuky a uvědomovat si možnosti 

práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Při podpůrném opatření třetího stupně 

je dobré přemýšlet o vhodnosti asistenta pedagoga. Ten, který se žákům s problémy může 

ve třídě individuálněji věnovat a pracovat s nimi i na jiné vhodně nastavené pracovní 

činnosti, upravené na míru žákům se SPU, dle stupně závažnosti v konkrétních 

předmětech. Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami hodnotíme především 

formativně. Samozřejmostí je snaha o spolupráci učitel-dítě-rodič, kdy správná 

komunikace a snaha mezi těmito třemi osobami velice napomáhá tomu, jak se žák dále 

                                                 
14

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: 

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 
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rozvíjí. Vždy však dbáme na zohledňování konkrétních specifik žáka – učení se triviu, 

zvládnutí abstraktních pojmů, učení se práce se změnou, deficity sluchového nebo 

zrakového vnímání, deficity pracovní paměti a automatizace aj.  

Máme mnoho podpůrných opatření, která se starají o výše zmíněné žákovské 

problémy. Patří sem například „posilování kognitivních schopností s využitím dynamických 

a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických 

metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora 

přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora 

poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga.“
15

 

  

                                                 
15

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: 

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 
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 Pohybová výchova  8

Nejzásadnějším posláním pohybové výchovy je zdravotní přínos a ovlivnění kvality 

našeho života z fyziologického hlediska. Aby se mohl člověk bezpečně pohybovat a 

vykonávat pohybovou aktivitu, je nutné, aby měl základní znalosti o anatomii a fyziologii 

člověka. Pokud mu tyto znalosti chybí, měl by se jim učit, nebo mít trenéra, který ho 

povede k základním zdravím návykům a novým poznatkům, které mu pomohou, se 

v budoucnu při konkrétním sportu pohybovat bezpečně a v souladu se základními pravidly. 

V případě, že by jedinec nebyl schopen vykonávat pohybovou činnost technicky správně, 

je možné, že jeho úsilí nebude mít efekt či se dokonce schyluje ke zdravotnímu problému, 

nebo dokonce i úrazu.  

Tělesná výchova a sport jsou dvě nejvýznamnější složky pohybové výchovy, které jsou 

nejen prevencí, ale také nápravou civilizačních chorob. Při pohybu klademe důraz zejména 

na znalosti:  

1) Hybného systému,  

2) zvyšování tělesné zdatnosti a výkonnosti,  

3) zvyšování respirační kapacity a kardiovaskulárního systému,  

4) ovlivnění psychiky člověka pohybem.  

8.1 Působení tělesné výchovy na pohybový systém  

V dnešní době je velmi důležité zařazovat pohyb i do běžné výuky a dění ve škole. 

Mnoho žáků se nepohybuje během dne v takové míře, aby pro ně byla příznivá a adekvátní 

vůči jejich věku. Většina žáků v dnešní době spíše raději sedí, nežli se hýbe, má nízké 

pohybové vyžití, což ovlivňuje nejen fyziologii těla, ale také psychiku dítěte. Je důležité si 

uvědomit, že dospělý člověk natož dítě má během dne mnoho jednostranného zatížení a 

vykonává tedy nadměrný počet činností, které zatěžují pouze konkrétní tělesné partie. To 

vede k ochabování a zkracování ostatních partií a svalů, které jsou nevyužívané a tím 

pádem i ke zdravotním problémům, jako je přetížení páteře, kloubů a dalších části nosného 

systému. Ve škole mají žáci jako kompenzaci sedavého způsobu výuky, která se dnes již 

aktivizuje a žáci se v ní více hýbou, pouze dvě hodiny tělesné výchovy týdně, což je 
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alarmující. 90 minut tělesné výchovy je nedostatečná hodinová kapacita, pro kompenzaci 

přetížených částí těla. Na což poukazuje i fakt, že 75 % žáků trpí vadným držením těla.  

Držení těla je nezbytnou součástí osobnosti člověka, působí na správnou funkci 

vnitřních orgánů, na celkový zdravotní stav člověka a také na jeho psychiku. Držením těla 

člověk vyjadřuje svou sebejistotu, psychickou pohodu, pozitivitu/negativitu, postoj k dané 

činnosti či věci, nervovou labilitu a mnoho dalšího spojeného s psychikou a osobností 

člověka. Správné držení těla vypadá u každého z nás jinak, kvůli odlišné stavbě těla. 

Základně ho můžeme definovat jako vzpřímenou hlavu, kdy brada s osou těla svírá 90 

stupňů, ramena jsou spuštěna volně dolů a lopatky máme lehce přitažené k páteři. Páteř je 

dvoj-esovitě zakřivená, oba boky se nachází stejně vysoko, máme ploché břicho a pánev se 

nachází nad spojnicí středů kyčelních kloubů. Kyčle a kolena jsou volně natažená.  

Jak jsem již zmínila výše, třetina žáků trpí vadným držením těla. Za vadné držení těla 

se považují kulatá záda (kyfotické držení), prohnutá záda (hyperlordotické držení), plochá 

záda (hypolordotické držení) a vybočení páteře z roviny čelné (skoliotické držení).  

8.2 Vyrovnávací cvičení  

Vyrovnávací cvičení jsou vhodná pro zlepšení fyzické kondice žáků a odstranění 

nežádoucích bolestí, zvýšeného svalové napětí nebo zlepšení správného držení těla. Tato 

cvičení musí být vždy cílená na konkrétní oblast těla a musí být prováděni technicky 

správně, aby měli kladný efekt. V případě, že by tomu tak nebylo, tak by nám mohla tato 

cvičení spíše uškodit než pomoci. Cviky by měly být vhodně kladeny po sobě. Měli 

bychom myslet na zkušenosti, možnosti a odlišnosti každého cvičence.  

Vyrovnávací cviky se cvičí pomalu, za přesně stanovených počtů opakování a jasně 

daných instrukcí k tomu, jak by měl být cvik správně technicky prováděn. Je důležité 

dodržovat pomalé tempo při tomto typu cvičení. Návaznost cviků by měla jít od uvolnění 

kloubů a svalů přes protažení svalů zkrácených nebo majících tendenci se zkracovat a 

následné posílení svalů ochablých nebo majících tendenci ochabovat.  

Je potřebné také dodržovat několik zásad:  

1. Zásadu soustavnosti a postupnosti – Navazujeme vždy na přechozí zkušenosti 

a dovednosti cvičence. Je důležité jít od nejlehčích cviků k nejtěžším.  
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2. Zásadu přiměřenosti – Volíme cviky, které jsme schopni zvládnout 

v souvislosti s naším současným zdravotním stavem a s naší fyzickou kondicí. 

Náš stanovený cíl je přiměřený a splnitelný.   

3. Zásadu všestrannosti – Volíme cviky různorodé, abychom eliminovali 

jednostranný pohyb.  

4. Spojení teorie s praxí – Snažíme se propojovat naše teoretické znalosti s praxí, 

abychom zabránili špatnému provedení cviků.  

Vyrovnávací cvičení dělíme na:  

1. Uvolňovací  

2. Protahovací  

3. Posilovací  

4. Balanční  

5. Dechová 

6. Relaxační 

Všechna výše uvedená vyrovnávací cvičení by měla pozitivně ovlivnit výkony žáků 

ve výuce a některá jsou zapojena do praktické části této práce, jelikož podporují uvolnění 

žáků a jejich napětí, navozují soustředěnost a protahují v mnohých případech horní 

pletenec ramenní, paže, ruce či prsty. Při žádném cviku nezadržujeme dech. Pokud nám 

nějaký cvik činní problém v dýchání, tak ho nevykonáváme.  

Uvolňovací cvičení  

 Cílem uvolňovacích cvičení je zlepšení kloubní pohyblivosti, náprava 

jednostranného zatížení a s tím spojená svalová dysbalance nebo prokrvování svalů, 

kloubních vazů a chrupavek.  

 Při cvičení klademe důraz na výše zmíněné zásady. Nejvíce na zásadu přiměřenosti, 

abychom si nepřivodili nějaký úraz. Dbáme na to, aby pohyby byly pomalé a řízené. Nikdy 

nejdeme do uvolňovacího cviku rychlým švihem. Testujeme své krajní možnosti různých 

poloh, ale nikdy by nám cviky neměly činit bolest. Uvolňovací cviky jsou většinou 

pasivního charakteru. 
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 K uvolnění využíváme mnoho různých pohybů jako např.: kroužení, vyklepávání 

uvolněných končetin… Dbáme na pravidelnost cvičení, opakování každého cviku alespoň 

5krát po sobě a na dechovou frekvenci. Dech by nám měl udávat rytmus cviku.  

Protahovací cvičení  

 Protahovací cvičení působí cíleně na svaly, které jsou zkrácené, nebo mají tendenci 

ke zkracování (prsní svaly, bederní svaly, trojhlavý sval lýtkový…). Abychom zamezili 

svalové dysbalanci, je nutné navazovat na protahování svalů posilováním svalů 

protichůdných, aby se eliminovalo jednostranné zatížení a zároveň zachovala zásada 

všestrannosti.  

 Protahovací poloha by měla trvat delší dobu, aby se mohla plně projevit pružnost 

vaziva. Dále bychom měli opět dbát na pravidelnost těchto cviků, jelikož dlouhodobý efekt 

přichází pouze s pravidelností a zároveň zůstává zachován pouze po dobu maximálně dvou 

dnů.  

Protahovací cviky máme jak dynamické, tak statické. Měli bychom volit nejdříve 

cviky jednoduché, během kterých nemusí probíhat vyšší pohybová aktivita. Důvodem je, 

aby se cvičenec mohl dostatečně soustředit na provedení cviku. Dodržujeme opět zásadu 

přiměřenosti. Jdeme vždy až do krajní polohy, kterou se snažíme prodýchat a během toho 

nechat sval zadaptovat. Během protahování nikdy nesmí dojít k bolesti, ale pouze 

k uvědomělému a citelnému protažení svalu (pocit tahu).  

  

Posilovací cvičení  

 Při posilovacích cvičeních protahujeme svaly, které jsou ochablé nebo mají 

tendenci k ochabování (břišní svaly, hýžďové svaly…). Před posilováním je důležité zahřát 

organizmus. U dětí dbáme na posilování s vlastní vahou těla. Nejdříve bychom měli 

protahovat svaly zkrácené a až poté posilovat svaly ochablé.  

 Při posilování začínáme snazšími cviky, kde není zapotřebný sledovat mnoho 

technických pravidel při jejich provedení. V případě, že je cvik nesprávně technicky 

prováděn, nemá efekt a je lepší jej nevykonávat a přejít na cvik snazší, kde jsme schopni 

zajistit správnost provedení. Jako u předešlých cvičení platí, že nárazové posilování nemá 

význam. Důležité je cvičení provádět pravidelně a systematicky – přesný počet opakování. 

Po tréninku je důležité věnovat dostatek času regeneraci svalů.  
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Balanční cvičení  

 Balanční cvičení mají za cíl udržet statickou či dynamickou rovnováhu. Vedou 

cvičence ke vzpřímenému stoji a vzpřímené chůzi, k uvědomělé kontrole tělesných 

pohybů, k posílení hlubokých krátkých svalů… apod. Pomocí těchto cvičení nacvičujeme 

stabilitu trupu, trénujeme rovnováhu a aktivujeme mnoho svalů zároveň.  

 Při balančních cvičeních můžeme využívat celou škálu pomůcek, které cviky 

zpestří (bosa, čočka, balanční kolébka, gymnastický míč…). S dětmi začínáme balanční 

cvičení bez pomůcek (stoj/chůze na špičkách, stoj na jedné noze, později chůze po lavičce, 

kladině…). Při balančních cvičeních je vhodné cvičit naboso. Pokud jsme v chladné 

tělocvičně, dbáme na pevné a řádné obutí (protiskluzová obuv). V případě kladiny či 

cvičení na náročnějších pomůckách dáváme dětem dopomoc a záchranu.  

Dechová cvičení  

 Dechová cvičení slouží k uvolnění stresu, udržení a zvýšení pozornosti. Mírní 

veškeré bolesti a snižují agresivitu či afekt. Dále pozitivně působí na správné držení těla, 

kardiovaskulární systém, správnou funkci vnitřních orgánu apod..  

 Dechová cvičení máme statická a dynamická. Statická probíhají v klidu v předem 

určené pohodlné poloze (sed, leh, stoj). Dbáme na správné držení těla nebo v případě lehu 

na přitisknutá bedra k podložce. Dynamické dechové cviky probíhají za působení nějakého 

pohybu našeho těla, nebo pouze končetin. Cvik opisuje rytmus našeho dechu. Dechová 

cvičení vkládáme na konec cvičební jednotky.  

  

Relaxační cvičení  

 Relaxační cvičení stejně jako dechová klademe na konec cvičební jednotky. Pro 

výkon těchto cviků je důležité být v klidném prostředí s adekvátní teplotou, mít pohodlnou 

cvičební podložku a pohodlné oblečení. Musíme propojovat pravidelné dýchání se 

stanovenými pohyby.  

 Cílem relaxačních cvičení je zvýšení imunity, regenerace, snížení stresu, únavy a 

zvýšení soustředění. Při těchto cvicích vědomě uvolňujeme konkrétní oblast těla. Relaxace 

nám umožňuje snížit tepovou frekvenci a tím zklidnit organizmus.  
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 Rámcový vzdělávací program a pohybové činnosti ovlivňující zdraví  9

Dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání by se žáci na 1. stupni 

základní školy měli naučit kladnému vztahu k pravidelnému vykonávání pohybové 

aktivity. Jak již bylo zmíněno výše v předchozí kapitole, škola se na utváření tohoto 

kladného postoje podílí a snaží podílet, avšak hodinový fond pro pohybovou činnost je na 

většině škol na minimální požadované hranici. Hodinový fond schválený MŠMT je tedy 

přesně 2 hodiny tělesné výchovy týdně. Žák se během navštěvování tělesné výchovy má 

naučit žít zdraví životní styl a osvojit si několik činností ovlivňujících naše zdraví.  

 „Význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu 

  Příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 

napínací a protahovací cvičení 

  Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže; 

průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich 

praktické využití  

 Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu  

 Hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné 

oblečení a obutí pro pohybové aktivity  

 Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního 

prostoru, bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná příprava a ukládání 

nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV“
16

 

Většina z výše zmíněných bodů se promítá i v pohybových chvilkách během běžné 

výuky. Žák by měl mít správné držení těla, které přispívá jak našemu psychickému zdraví 

(působí na naše sebevědomí, stres a pohodu), tak zároveň ke správné funkci našich 

vnitřních orgánů. Při správném držení těla se nám lépe dýchá, což velice ovlivňuje 

psychickou pohodu, správně funguje naše zažívání a rychlejší reakce a s tím spojená lepší 
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 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné 

z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 
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mozková aktivita. Dle posazení žáků a jejich držení těla můžeme tedy nejen rozpoznat to, 

že jsou žáci unavení a potřebují změnit polohu a činnost, ale také můžeme zjistit, zda se 

žák při určité aktivitě cítí komfortně a případně řešit problém nějaké nekomfortní zóny.  

Dále by žák měl mít správné návyky konkrétních pohybů, aby mu opravdu pomáhaly 

během jejich výkonu. Mnoho učitelů dělá různé pohybové chvilky a vsuvky, kdy žáci 

dřepují, skáčou panáka či se nějak protahují. Pokud však cvik není vykonáván technicky 

správně, nemá smysl ho provádět. Působíme sice kladně na psychický stav žáků, ale 

ničíme tím jejich fyzické zdraví. Žáci by měli být s konkrétními průpravnými, 

kompenzačními, protahovacími, relaxačními, dechovými a zdravotně orientovanými 

cvičeními dobře seznámeni, aby je vykonávali technicky správně a jejich vliv byl co 

nejvíce přínosný. 

9.1 Cíle a úkoly tělesné výchovy  

Tělesná výchova (dále jen „TV“) probíhající ve škole má hned několik cílů. K cílům 

žáky vedeme pomocí konkrétních úkolů, které učitel zadává během výuky. Mezi ty 

nejzákladnější a nejdůležitější obecné cíle TV patří:   

1. Vzdělávat žáky a seznámit je se základními sporty. 

2. Rozvíjet základní pohybové schopnosti žáků.  

3. Vytvořit kladný postoj žáků k pohybu.  

4. Kompenzovat sedavý životní styl, zátěž ve škole a jednostranné zatížení žáků.  

5. Naučit žáky hygienickým návykům během pohybu.  

6. Dosáhnout s žáky optimální tělesné zdatnosti.  

7. Naučit žáky základním pohybovým dovednostem (chůze, běh, hod, skok).  

8. Vytvořit v žácích potřebu zdravého životního stylu.  

9. Rozvíjet klíčové kompetence žáků.  

Cílů tělesné výchovy je mnoho. Tělesná výchova by také měla směřovat svou náplní 

ke klíčovým kompetencím RVP ZV. Klíčových kompetencí máme 5: k učení, k řešení 

problémů, komunikativní, sociální a personální, občanskou a pracovní. Tyto kompetence 

by na sebe měly plynule navazovat a dohromady by měly rozvíjet osobnost každého 

člověka, aby jednou mohl zaujmout své místo ve společnosti a kvalitně se v ní uplatnit.  
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Dle RVP ZV „klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti.  Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z 

obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, 

spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti.“
17

 

Pohybové činnosti rozvíjí klíčové kompetence stejně dobře jako jiné předměty a 

činnosti. V klíčové kompetenci k učení dáváme žákům dostatečnou zpětnou vazbu, díky 

které získají nové informace, skrze které se učí. Tělesná výchova je také jedním 

z předmětů, ve kterém by každé dítě mělo zažít pocit úspěchu z naučeného.  

 Z hlediska kompetence k řešení problémů se TV dítě může realizovat a samostatně 

či ve skupině je nuceno řešit mnohé problémové situace a musí se v tu chvíli rozhodovat. 

Což se projevuje hlavně v kolektivních pohybových hrách.  

 Z komunikativního hlediska se v tělocviku musí učitel řádně vyjadřovat, aby žáci 

chápali, co se po nich chce. Měli by s učitelem dostatečně diskutovat o právě probíhajících 

činnostech. Zároveň se komunikativní klíčová kompetence dobře rozvíjí opět při 

spolupráci žáků ve skupinách, při pohybových či sportovních hrách, kde se pracuje 

v týmech.  

 TV je jedním z předmětů, který hodně podporuje rozvoj spolupráce a taktiky ve 

skupině a tím ovlivňuje sociální a personální klíčovou kompetenci.  

 TV rozvíjí také kompetenci občanskou. Zde vybízí především k respektování 

druhých a jejich odlišností. Také k respektování kvalit jiných žáků a uvědomění si toho, že 

každý je zdatný v různých aktivitách a činnostech. Je důležité vést děti k fair play a 

převzetí zodpovědnosti za své chování. Naučit děti pracovat s pocity během úspěchu a 

neúspěchu, který v tělesné výchově vnímají častěji než v jiných předmětech.  

 Z pracovního hlediska se žáci učí kladnému postoji k práci a dokončení nějaké 

činnosti. Učí se také překonávat obtížné a náročné překážky, které jim přijdou do cesty a 

efektivně je řešit nebo se jim alespoň postavit. 
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 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: 
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 Pohybová aktivita a její vliv na žáka  10

Také tělesný pohyb či pohybová činnost „je projevem života a funkce lidského organizmu, 

je signálem i nositelem informací o procesech ve vnitřním prostředí lidského těla, ve 

vnitřních orgánech i o stavu mysli. Podílí se na tvaru a funkci organizmu, a to jak v dětství 

a v dospělosti, tak i ve stáří – stále utváří a usměrňuje jeho vývoj.“
18

 

Výše uvedená definice v několika bodech poukazuje na to, že pohyb je nedílnou 

součástí našich životů, a že ovlivňuje nejen naše fyzické zdraví, ale také psychické. Je 

vědecky prokázáno, že pohyb má velmi kladný vliv na stres či přetížení člověka, jelikož při 

pohybu se vyplavují z těla endorfiny neboli tzv. „hormony štěstí“, které navozují pocit 

štěstí nebo alespoň zlepšují náladu. Pokud v našem životě dominuje adrenalinový sport, tak 

i ten dále ovlivňuje kladně naše emoce, stres a psychiku, jelikož také vyplavování hormonu 

adrenalinu v nás v pozdějším stádiu navozuje pocit uklidnění a relaxace.  

Tak jak dokáže pouhý běh nebo obyčejná kompenzační cvičení zapůsobit pozitivně 

na naši psychiku, dokáže pohyb působit i na únavu a pozornost žáků a zejména těch, kteří 

trpí hyperaktivitou, impulzivitou nebo poruchou pozornosti. Dle mnohých odborníků by 

měl být pohyb v souladu s běžnou výukou, o to více v dnešní době inkluzivního 

vzdělávání, kdy se nám ve třídě sejde i několik žáků s poruchami chování. Dle psychologa 

Jana Čápa „při libovolné činnosti vzniká dříve nebo později únava. Platí to také o učení. 

Únava je stav organismu, při němž se snižuje fyzický i intelektový výkon, zpomalují se 

reakce, stoupá počet chyb, žák nedokáže vyřešit úlohy, které by v lepším stavu zvládl. Mění 

se i prožívání, vzniká pocit únavy, malátnosti, někdy lhostejnosti, jindy podrážděnosti, 

klesá žákova motivace k učební činnosti, narušuje se pozornost. Při vyučování se projevuje 

počínající únava zpravidla zvýšeným pohybovým neklidem: žáci se hůře ovládají, otáčejí 

se, mluví spolu, při nepatrném podnětu se hlučně smějí. Pak nastupuje fáze postupujícího 

útlumu s projevy zemdlenosti, ospalosti a apatie. Zhoršuje se úprava písemných prací, žáci 

pracují pomaleji, dělají mnoho chyb „z nepozornosti“, přestávají sledovat výklad. Únava 

je jev přirozený a zákonitý; záleží však na tom, zda ji zvyšujeme, nebo ji naopak 

předcházíme, přičemž můžeme využít poznatků fyziologie a psychologie. Funkční stav 

organismu a s ním i výkonnost se mění již v průběhu jediné vyučovací hodiny. V 
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jednotlivých pětiminutových intervalech se mění množství správně vykonané práce i 

množství chyb.“
19

 

Dle dalších odborníků, je pohyb v předškolním věku a v mladším školním věku 

naprosto nezbytný pro dětský rozvoj. Děti vydrží být pozorné maximálně 15 minut a to 

mluvíme o těch, které nepotřebují speciální přístup. Žáci se SPU nebo poruchami chování 

potřebují častější pauzy, aby nabrali novou energii a mohli se poté znovu precizně 

soustředit na další práci.  

Pohyb ovlivňuje nejen únavu a pozornost žáků, ale také výkon žáků s dysgrafií. 

Dysgrafici potřebují při své reedukaci zapojovat pohyb velmi intenzivně, před každým 

psaním by se měli rozcvičit, což můžou činit i s ostatními žáky během vhodně zařazených 

pohybových chvilek, které by měly být součástí každé vyučované hodiny, pokud chceme 

mít hodinu efektivní, pestrou a zdravou.  

10.1 Děti a jejich vztah k pohybové aktivitě  

V současné době existuje velká škála dětských kroužků, které mohou děti 

navštěvovat. Většina dětí dochází minimálně na dva kroužky, ať už hudební, kreativní, 

jazykový nebo sportovní, aby se iniciativně vzdělávaly.   

Velká řada rodičů si přeje, aby jejich děti již v předškolním věku navštěvovaly právě 

pohybový kroužek a měly tak dostatek pohybu, který by přispíval k jejich zdravému 

životnímu stylu.  

Nedostatek tělesného pohybu je závažným problémem dnešní společnosti. Dříve 

hypokineze bývala spojená spíše s nemocemi, které neumožňovali vykonávat pohybovou 

aktivitu ve zdravém rozsahu. Dnes se hypokineze promítá i mezi zdravé jedince, bez 

značných omezení. Nabývá tedy na významu a postupně se zařadila mezi civilizační 

choroby dnešní populace. Tudíž již není jen důsledkem nemoci jako je třeba Parkinsonova 

Choroba, ale právě ona už je chorobou sama a její důsledky jsou i zdraví nebezpečné. 

Z jakého důvodu tomu tak je?  

Pohyb je základní biologická potřeba, která pokud není v dětech podporována, 

nemůže zde vznikat. Začátek všeho samozřejmě začíná v rodině a celkovém vztahu 
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k tělesnému pohybu a zároveň množství volného času rodiny. V současné době mají děti 

mnohem více volného času, než tomu bylo v minulosti. Hlavně oproti rodičům, kteří se o 

ně starají. 

V dnešní situaci čas věnovaný vzdělávání a čas volný nejsou od sebe příkře 

odděleny, jak tomu v minulosti někdy skutečně bylo. Škola se zapojuje právě do utváření 

mnohých aktivit, kterých žáci mohou využívat ve svém volném čase a tak propojují 

vzdělání se svým volným časem. Působení školy ve volném čase má dlouhodobé tradice. 

Její činnost se v tomto odvětví začala rozvíjet v průběhu demokratizace základního 

vzdělávání v 19. století. Ve školách větších měst se zřizovaly například zvláštní místnosti 

pro hry žáků nebo pro efektivní využití času o přestávkách. Zvyšoval se počet knihoven a 

čítáren a postupně byla budována školní hřiště nebo dokonce probíhaly první pokusy o 

školy v přírodě či letní kolonie. Volnočasové aktivity se začaly zaměřovat na aktivní 

odpočinek dětí a společnosti. „Dle tehdejšího vymezení měly za cíl doplňovat činnosti 

školy rozvíjením zájmu o tělesnou výchovu, sport a život v přírodě, uměleckou činnost, 

intelektuální a rukodělnou práci a o mravní zdokonalování.“
20

 

Škola se i dnes snaží o podporu žáků v pohybu a o podporu efektivního využití 

volného času. Nabízí žákům velikou škálu různých volnočasových kroužků, ať už 

sportovních, uměleckých či vědních aj. Avšak problémem dnešních dětí je znuděnost a 

hlavně modernizace a rychlý postup technologií. Zde samozřejmě může mít částečný vliv 

na pohybovou aktivitu žáků škola, která v žácích může umocňovat chtíč po pohybu, ale 

pokud tělesnou aktivitu nebude podporovat rodina, tak návyky na dostatek pohybové 

aktivity budou postupně více a více mizet.  

Hlavními důvody, proč se dnes lidé pravidelně nehýbou, jsou však spíše výmluvy. 

1. „1. Nemám čas. 

2. 2. Je špatně počasí.  

3. 3. Nevím jak.  
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4. Je to nebezpečné.“ 
21

 

Problémem je, že pokud se dítě nenaučí kladnému vztahu k pohybovým aktivitám, 

tedy vztahu, který má dlouhodobý charakter, je pravděpodobné, že v dospělosti již tento 

vztah nevybuduje. Důležité je budovat kladný vztah k tělesným činnostem mezi 1-3 rokem 

života dítěte a nejvíce v mladším školním věku (6-7 let), kdy se děti nebojí učit novým 

věcem. Jak jsem již několikrát výše uvedla, u dětí je pohybový režim závislý na 

podmínkách a největší odpovědnost nese rodina a škola.  

Jaký důsledek má hypokineze neboli nevytvoření kladného vztahu k pohybu?  

Důsledků je mnoho a především těch zdravotních. Vše začíná být velmi zřetelné již 

na první pohled. Zatímco v mé době, kdy jsem navštěvovala základní školu, tak se ve třídě 

vyskytoval možná jeden či dva jedinci s lehkou nadváhou, a to většinou i z důvodu 

zdravotního, tak dnes v každé třídě nacházíme minimálně dva obézní žáky a plno dalších 

s nadváhou. Minimálně půlka žáků není navyklá na pravidelnou pohybovou aktivitu, 

nezvládají chůzi na delší vzdálenosti ani delší pobyt v přírodě. Dnešní děti jsou jednoduše 

už otroky moderních technologií a tudíž i hypokineze jako takové. Nejaktuálnějšími 

důsledky jsou tedy hlavně obezita nebo nadváha a s nimi spojené velmi špatné držení těla. 

Dále vysoký nárůst alergií, dýchacích i zažívacích potíží, kardiovaskulárních onemocnění, 

které se pohybem dají velmi dobře regulovat, snižovat nebo odstraňovat. Celkově se 

v důsledku sníženého pohybu zhoršuje kvalita života – snižuje se pracovní výkonnost, 

jelikož aktivní odpočinek přispívá k získání většího podílu energie, i když to tak v první 

fázi vyčerpání nevypadá. Pohybová aktivita má také velmi kladný vztah na kvalitní spánek, 

který ovlivňuje celkové fungování našeho těla.  

Vše co bylo výše uvedeno, ovlivňuje školní úspěch žáků a zejména těch, kteří mají 

problém s poruchou učení. Žáci dnes znají jednotlivé cviky, znají jejich technické 

provedení, věnují se rozmanitým a zajímavým sportům, ale otázkou je, zdali je pohybová 

aktivita v jejich životě zakotvena v pravidelném rytmu, který je pro ně potřebným. 
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veku. Studijní text. Fakulta tělesné výchovy a sportu - Univerzita Karlova. 



   

 

47 

 

10.2 Pohybová aktivita a její působení na žáka se SPU 

Žáci se SPU jsou specifičtí a potřebují mnohem více individuálního přístupu, než 

žáci bez těchto problémů. Je vědecky prokázáno, že na mnoho žáků se SPU působí pohyb 

velice pozitivně, musí však být zařazován pravidelně do běžných reedukačních činností. U 

některých SPU je pohyb dokonce nedílnou součástí nápravy konkrétního problému. Pohyb 

nejvíce potřebují a oceňují žáci s dysgrafií, kteří potřebují pravidelné uvolňování celého 

těla – nejvíce pak pletence horní končetiny, paží, rukou, prstů.  

Pohyb a manipulace také ovlivňuje žáky s narušenou krátkodobou pamětí, která se 

vyskytuji převážně právě u žáků se SPU. Je tedy nezbytné, aby pohybové chvilky byly 

v dnešní době zařazovány do výuky na jakékoli škole a v jakékoli třídě, jelikož vzhledem 

k inkluzivnímu školství je v každé třídě minimálně jedno dítě se stupněm pedagogické 

podpory 1, kdy dítě potřebuje pracovat s reedukačním systémem a dostávat jiná kritéria 

práce a hodnocení než žáci běžní.  

Pohyb obecně pozitivně ovlivňuje také žáky s ADHD a ADD, kdy tito jedinci 

potřebují více pohybové aktivity. Mají totiž nadbytek fyzické energie, kterou pokud během 

hodiny nemohou řízeně ventilovat, tak dokážou velice dobře narušit vyučovací hodinu, 

komunikaci mezi lidmi či výkon jedince. Jelikož se jedná o poruchu pozornosti – ve 

většině případů s přidruženou hyperaktivitou nebo dokonce i agresivitou – je nutné dávat 

těmto jedincům možnost svou energii „vybít“ a hlavně efektivně využít. Je vhodné 

využívat cvičení na zklidnění, zvýšení soustředěnosti a pozornosti nebo jejich energii 

vložit efektivně do práce, kterou vykonávají – činnosti by však měly obsahovat určitou 

míru pohybu.  
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

 Cíl práce  11

Cílem výzkumné části bylo zjištění, do jaké míry pohyb ovlivní žáky se SPU a 

poruchami chování jako je ADHD nebo ADD. Respektive, jak dokáže pohybová činnost 

během vyučovací hodiny zlepšit výstupy žáků s poruchami učení a chování. Je totiž 

vědecky prokázáno, že pohyb má pozitivní vliv na učení člověka. Dílčím cílem bylo 

zjištění, jak pohybové chvilky ovlivňují náladu a kvalitu výuky ve třídě. K tomuto zjištění 

jsem využila dotazníky, které jsem dala vyplnit dětem z experimentální skupiny.   

11.1 Úkoly práce  

Z daných cílů mé práce vyplývá několik úkolů:  

 Nastudování odborné literatury na téma SPU a ADHD/ADD.  

 Nastudování odborné literatury na téma pohybová aktivita dětí na 1. stupni ZŠ.  

 Získat souhlasy rodičů pro realizaci experimentu.  

 Sestavení experimentální a kontrolní skupiny.  

 Sestavení pestrého cvičebního plánu, pohybových aktivit a hravých činností.  

 Sestavení dotazníku pro zúčastněné žáky.  

 Zpracování a vyhodnocení získaných dat.  

11.2 Hypotézy 

1) Dyslektik za pomoci reedukačních pohybových cviků, pohybových her a činností, 

které jsou věnované podobě hlásek a jejich délce, zlepší svou čtenářskou 

gramotnost. Dokáže svými slovy popsat příběh, který četl. Zvýší se schopnost 

vnímání dlouhých samohlásek o 50 %. Eliminuje se záměna vizuálně nebo 

sluchově podobných samohlásek či souhlásek.  

2) Dysgrafici budou mít čitelný text s nevynechanými písmeny u slov o maximální 

délce 6 hlásek a to vše za pomoci pohybových plánů a dalších činností, které 

uvolňují horní pletenec ramenní, paže, ruce a prsty. Nebude třeba větších 

podpůrných linek. Jejich výstup z geometrie bude mít detailní provedení.  
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3) Na základě pohybových cvičení a reedukačních pohybových chvilek během 

českého jazyka se u dysortografiků eliminují chyby ve slovech s jednou slabikou 

DI/DY, TI/TY, NI/NY. Také se sníží počet chybovosti psaní háčků nad 

souhláskami a čárek/kroužků nad samohláskami a to až o 60 %. Sníží se počet chyb 

o 50 % v gramatických cvičeních na měkké a tvrdé souhlásky. 

4) Žáci s dyskalkulií budou, za pomoci pohybových činností během každodenní výuky 

matematiky, s delší časovou podporou (dvojnásobnou), schopni bezchybně sčítat a 

odčítat do 100 i s přechodem přes desítku. Žáci budou schopni rychle využívat 

malou násobilku s podporou tabulky, kterou si sami vytvoří.   

5) Žáci s ADHD a ADD se na práci soustředí po dobu 6 a více minut dle atraktivity 

práce. Žáci vydrží vnímat výklad učitele po dobu 5 minut, a to vše za dostatku 

vhodných pohybových činností a her zařazovaných do každé běžné hodiny. Díky 

pohybovým aktivitám a dostatečnému vybití či využití přebytečné energie budou 

schopni dodržovat základní pravidla třídy – hlásím se, plním pokyny 

učitele/asistenta, pracuji ve stejném nebo o čtvrtinu pomalejším tempu jako ostatní 

spolužáci.  

6) Třídě jako skupině se s pravidelným zařazením pohybových činností do hodin zvýší 

efektivita práce. Samostatnou práci zrychlí a zvládnou o 4 - 5 minut rychleji a jejich 

chybovost v základních znalostech (násobilka, pamětné sčítání a odčítání, 

doplňování Y/I, psaní slohových prací a diktátů) se obecně sníží alespoň o 15 %. 

Žáci budou jako skupina s nadšením pokračovat v pohybově – reedukačních 

cvičených, hrách a činnostech. 

Základním bodem pro sbírání dat bylo sestavení dvou skupin, které musely být totožné 

v rámci množství žáků s konkrétními učebními problémy. Jedna skupiny (skupina č. 1) 

byla experimentální a druhá skupina (skupina č. 2) byla kontrolní. Experimentální skupiny 

dodržovala mnou navržené pohybové hry, činnosti a reedukační plány, na rozdíl od 

skupiny kontrolní. Poté jsem porovnávala výsledky skupin a dle toho vyhodnocovala vliv 

pohybové aktivity na jednotlivá zlepšování dětí.  

Na každého žáka se SPU nebo ADHD/ADD bylo soustavně působeno za pomoci 

pohybových her, činností a mnou sestavených pohybových plánů. Během běžné výuky se 
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žáci pravidelně setkávali s pohybovou aktivitou navíc, na rozdíl od skupiny kontrolní. Do 

mých hodin byl pohyb zařazován minimálně jednou během výuky. Bylo také přihlíženo k 

náročnosti látky a probíraného učiva, časovému momentu během roku (před prázdninami, 

po prázdninách atd.. Dle těchto aspektů bylo přidáváno množství pohybové činnosti do 

výuky, maximálně však probíhala dvakrát za hodinu v konkrétním rozsahu dané aktivity 

(od 5 do 10 minut).   

 Metodika práce  12

12.1 Charakteristika výzkumného souboru  

Složku pohybových chvilek jsem skládala dohromady se speciální pedagožkou, která 

je zároveň učitelkou 1. stupně a učitelkou tělesné výchovy. Tudíž člověk, který se orientuje 

ve všech složkách, které jsou stěžejní pro mou práci.  

Můj výzkum jsem prováděla na ZŠ Ing. Miroslava Plesingera – Božinova 

v Neratovicích. Jako experimentální skupinu jsem si vybrala svoji třídu, kde jsem třídní 

učitelkou. Kontrolní skupinu tvořila jiná třetí třída, která má stejné početní složení (24) a 

zároveň má zastoupené všechny druhy poruch učení včetně poruch chování 

(ADHD/ADD). Moji třídu jsem zvolila nejen díky pohodlnějšímu zpracování dat a 

jednoduššímu přístupu k experimentu, ale zároveň z důvodu, že zde mám zastoupeny 

všechny poruchy učení včetně poruch chování (ADHD/ADD). Má třída je velmi 

rozmanitá, což vyžaduje i rozmanitý přístup k práci žáků. Naše škola je jednou z největších 

ve Středočeském kraji, tudíž nebyl problém vyhledat další třeťáky s prakticky stejným 

složením žáků. V experimentální skupině se nacházelo přesně 24 žáků – 11 dívek a 13 

chlapců. V kontrolní skupině je také přesně 24 žáků s počtem 10 dívek a 14 chlapců.  

Pohybové chvilky, které měly ovlivnit výkony žáků se SPU a ADHD/ADD, byly 

vkládány vždy do každé hodiny českého jazyka a matematiky. Sestavy se lišily dle toho, 

jaký předmět byl vyučován, aby co nejefektivněji působil na konkrétní poruchu učení 

spojenou právě s příslušným předmětem. V českém jazyce byla sestava volena dle 

připravené náplně hodiny, tzn.: zdali cílila hodina spíš na literaturu, sloh či mluvnici.  
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Dítě Věk dítěte* Diagnóza 

Dítě 1 9 let ADHD s agresivitou – 

medikace 

Dítě 2 10 let ADHD 

Dítě 3 9 let ADHD 

Dítě 4 9 let ADD 

Dítě 5 10 let dyslexie, dysortografie, 

dyskalkulie 

Dítě 6 9 let dyslexie, dysgrafie 

Dítě 7 9 let dyslexie, dysgrafie 

Dítě 8 9 let dyslexie, dysortografie 

Tabulka 1- Přehled dětí se SPU a jejich diagnóza. 

Tabulka 1: Přehled dětí se SPU a jejich diagnóza.  

Legenda: ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADD – porucha pozornosti  

*Věk dětí ke dni 1.3.2020 

Ve skupině experimentální a zároveň kontrolní, je přesně 8 žáků se SPU či 

poruchou chování. V obou skupinách se jedná o stejné počty, pouze občas se liší žáci 

věkem či množstvím poruch. Jak můžeme vidět výše v tabulce, tak mnoho žáků se SPU 

nemá pouze jednu poruchu, ale přidružují se k nim další, tudíž jsem měla více možností 

sledovat změny a posuny více žáků. Nejčastější propojení je mezi dyslexií a dysgrafií, kde 

se většinou k dyslexii přidružuje dysgrafie nebo také dysortografie. Jedná se o nejběžnější 

kombinace poruch a deficitů.  

Obě skupiny – kontrolní i experimentální - dostaly vstupní i výstupní test – viz 

příloha. Testy byly koncipovány dle problematiky žáků. V testu tedy nalezneme krátký 

autodiktát (sloh), vnímání dlouhých samohlásek, vnímání vizuálně nebo sluchově 

podobných samohlásek či souhlásek, jednoduché gramatické cvičení, 10 příkladů na 
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pamětné sčítání a odčítání a 10 na násobení a dělení, nakonec krátký text na zjištění 

porozumění textu a práci s textem. Veškeré testy byly do hodin vkládány postupně během 

jednoho týdne. V případě, že by test byl předložen žákům vcelku, bylo by pravděpodobné, 

že délka vyplňování testu a s tím spojená vyšší únava žáků, by ovlivnila jejich běžný 

výkon. Test byl rozdělen na několik sekcí, na každou část měli žáci jiný čas dle náročnosti 

konkrétní části a úměrnosti žákovým potížím.  

12.1.1 Metody výzkumu  

Pro můj experiment jsem zvolila kvalitativní výzkum. Mezi metody kvalitativního 

výzkumu řadíme pozorování, testy a dokumenty, rozhovory, videozáznamy. Přičemž tento 

tip výzkumu se využívá především pro experimentální výzkumy. Je totiž velmi pružný a 

může se přizpůsobit mnohým potřebám výzkumníka i zkoumajících. Po sběru dat můžeme 

vést s jedinci rozhovory a tím prohloubit kvalitu výzkumného souboru a výsledků 

zkoumání. V kvalitativním výzkumu by měly být uvedeny velmi podrobné informace od 

místa zkoumání, přes počet zkoumajících, o kterých známe podrobné informace. Dále by 

měl zkoumající vést podrobné informace při jeho sledování, a pokud je to možné, tak také 

pořizovat fotografické či video záznamy pro doložení výsledků. Zkoumající si může též 

vést deník se svými poznatky a vyhodnocovat experiment nejen na jeho konci, ale i v jeho 

průběhu. Kvalitativní výzkum má stejně jako kvantitativní své nevýhody. Jednou 

z největších nevýhod je právě subjektivní pohled na věc, kdy do hodnocení vkládáme své 

pocity a názory, které mohou výsledky zkreslovat.  

V mém výzkumu jsem využívala metodu pozorování. Každé pozorování splňuje 

několik kritérií, která jsou vždy individuální dle příslušného výzkumu a jeho 

charakteristické podoby:  

 skryté X otevřené, 

 zúčastněné X nezúčastněné, 

 strukturované X nestrukturované, 

 v přirozeném prostředí X v umělém prostředí, 

 někoho jiného X sebe samého 
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Z výše uvedeného výčtu jsem využívala pozorování skryté, kdy jsem se jako 

pozorovatel žákům nezmínila o této „úmyslně sledované“ činnosti. Jakožto pozorovatel, 

který zároveň v experimentální skupině funguje jako učitel a zadává žákům konkrétní 

pokyny, jsem se stala zúčastněnou osobou. Vše se odehrávalo v přirozeném třídním 

prostředí a běžném třídním kolektivu, jelikož jsem chtěla eliminovat odlišné chování 

jedinců se SPU nebo ADHD/ADD. Dále jsem využívala sešity žáků, abych mohla 

informovat o jejich posunech a mohla je porovnávat.  

 Výběr činností vhodných pro reedukaci SPU  13

Vytvořila jsem za pomoci odborné literatury a speciální pedagožky zásobník 

pohybových chvilek, her a aktivit, které se různě střídaly během výuky. Zásobník je 

uzpůsoben konkrétní vyučovací hodině a zároveň tomu, aby působil rovnoměrně na 

všechny žáky se specifickou poruchou učení či na žáky s ADHD/ADD. V každé skladbě 

cviků her nebo aktivit je zohledňována také vyučovací hodina a tím pádem i žák 

s konkrétním problémem, tzn.: v českém jazyce jsou zohledňováni více dysgrafici, 

dyslektici a dysortografici. V matematice pak dyskalkulici. Ve všech předmětech a 

pohybových chvilkách jsou zohledňovány žáci s ADHD a ADD, jelikož tyto problémy se 

projevují v každé vyučovací hodině, i když velice nerovnoměrně, dle časového zařazení 

hodiny, zaujatosti aktivitou atd. 

Cviky a aktivity byly obecně vybírány pro reedukaci SPU a zvýšení soustředění a 

pozornosti žáků s ADHD a ADD, a zároveň pro podporu efektivnější práce ostatních žáků 

ve skupině.  

13.1 Prstová abeceda 

Popis činnosti: Žáci mohou sedět na okraji židle s rovnými zády, jako kdyby byli 

připraveni provádět dechová cvičení. Lepší variantou je, aby žáci stáli s rovnými zády a 

podsazenou pánví. Učitel říká písmena abecedy. Žák ukazuje pomocí prstů, jaké písmeno 

učitel řekl.  

Časová dotace: 2-3 minuty  

Modifikace: Pokud jsou již žáci znalí v prstové abecedě, můžou si navzájem 

pomocí prstové abecedy diktovat celá slova a tvořit tak hádanky pro spolužáky. Tuto 
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činnost doporučuji dělat ve dvojicích, aby se žáci nenudili, a mělo to efekt pro žáky 

s ADHD/ADD.  

Náprava: Žáci si ukotvují tvary písmen. Zároveň procvičují jemnou motoriku a 

mobilizují prsty. Pomáhá především žákům s dyslexií a dysgrafií. 

13.2 Živá abeceda 

Popis činnosti: Žáci pracují ve čtveřicích až šesticích. Vyučující říká písmena, která 

musí žáci složit ze svých těl. Jeden ze skupiny je vždy vedoucí, který se neúčastní fyzicky, 

ale pouze jako dohled nad tím, aby písmeno opravdu vypadalo správně a bylo čitelné.  

Časová dotace: 5 minut  

Modifikace: Žáci mohou vytvářet různá písmena jako hádanku pro učitele. Tato 

verze žáky více motivuje a baví. Vydrží pro ně déle zajímavou a zábavnou.  

Náprava: Tato činnost rozptýlí celou třídu a podpoří soustředěnost při dalších 

činnostech. Pomáhá při nápravě a poznávání písmen, také je vhodná pro protažení celého 

těla. Dbáme na to, aby se vždy všichni žáci prostřídali a vedoucí funkci si tak vyzkoušel 

každý žák. Pomáhá hlavně žákům s dyslexií a dysgrafií. 

13.3 Pantomimické jazykolamy  

Popis činnosti: Žáci říkají jazykolamy, které se učitel s žáky naučil. Jazykolamy 

můžeme obměňovat, aby pro žáky byly zajímavější a pestřejší. Vždy jazykolam nejdřív 

říká učitel, nebo jiný vedoucí (můžeme udělat vedoucího i z žáka), aby žáci věděli, na co 

se připravit. Jazykolamy by se měly postupně stěžovat. Využíváme 2-3 jazykolamy, 

přičemž každý opakujeme alespoň 3krát.  

Využívávané jazykolamy  

 Drbu vrbu.  

 Osuš si šosy.  

 Já rád játra, ty rád játra.  

 Vlk shlt hrst chrp.  

 Šel pštros s pštrosicí a pštrosáčáty.  

 Strč prst skrz krk, zřetelně nám přeříkej!  
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Časová dotace: 3 minuty  

Modifikace: Žák pomocí pantomimy předvede jazykolam, který ostatní žáci hádají, až 

potom ho opakují po svém spolužákovi – jak slovně tak s pohybovým doprovodem.  

Náprava: Tato činnosti napravuje nejen logopedické vady žáků, ale zároveň pomáhá 

žákům si lépe uvědomovat písmena, která vyslovují. Většina žáků v posledních letech 

mívá v předškolním nebo mladším školním věku logopedické problémy. Při zapojení 

pohybu se také uvolní, při výše uvedených jazykolamech, převážně horní pletenec 

ramenní. Popřípadě uvolňují prsty a napětí v rukou, které žáci často mívají. Musíme tedy 

vždy přemýšlet nad tím, jaký jazykolam využíváme, aby byl vhodný pro pantomimu a 

zapojoval potřebné části těla – záda, ruce, prsty. Pomáhá především žákům s dysgrafií. 

13.4 Měkko-tvrdý panák  

Popis činnosti: Učitel říká měkké a tvrdé souhlásky/slabiky. Žáci skáčou dle toho, 

jaké I/Y by napsali po dané souhlásce. Pokud žák stojí rovně a má vzpažené spojené ruce, 

tak vyjadřuje svým postojem měkké „I“. Pokud žák stojí rozkročmo a má vzpažené ruce od 

sebe, tak vyjadřuje svým postojem tvrdé „Y“. Žáci by měli mít rozestupy v prostoru 

alespoň na upažení. Zároveň by měli stát čelem ke stěně, aby neviděli na své spolužáky a 

nemohli tak „opisovat“, jinak má aktivita nižší efektivitu. Učitel by měl vždy říci, jaká byla 

správná odpověď a žák, který měl chybný postoj, by si ho měl opravit s nahlas vyslovenou 

slabikou/písmenem. 

Časová dotace: 3 minuty  

Modifikace: Dle stáří žáků a příslušného učiva můžeme tuto činnost používat také 

při výuce obojetných souhlásek či jiného pravopisu Y/I. Můžeme později zapojovat celá 

slova, kde budeme po žácích chtít doplnit Y/I. Slova můžou říkat různí žáci, nemusí být 

vedoucím učitel. 

Náprava: Žáci s dysortografickou poruchou špatně cítí především rozdíly mezi 

měkkými a tvrdými souhláskami. Nejvíce jim dělá potíže práce s di/dy, ty/ti, ni/ny. Proto 

tato činnost pomůže žákům, aby si zapamatovali pomocí pohybu, kde jaké Y/I píšeme. 

Činnost samozřejmě pomáhá v zapamatování všem ostatním žákům, u kterých to má však 

mnohem rychlejší efekt. Při tomto cviku pracujeme s pažemi, které díky tomu uvolňujeme 
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a pomáháme tak žákům s křečovitým úchopem psacích potřeb. Pomáhá hlavně žákům 

s dysortografií a dysgrafií. 

13.5 Dlouhé a krátké dřepy  

Popis činnosti: Učitel říká slova, ve kterých se objevuje pouze jedna samohláska. 

Žák registruje samohlásku a postojem znázorňuje, zda samohláska ve slově je krátká či 

dlouhá. Dřep znamená, že je samohláska krátká. Stoj značí čárku nad samohláskou 

(dlouhou samohlásku), neboli že je samohláska dlouhá. Volíme především jednoduchá 

slova, která žáci znají a běžně se s nimi setkávají. Příklady slov: úl, mast, med, hůl, lak, 

sníh, bú, kuk, hú, haf, pes, hrnek, slza, kůl. 

Časová dotace: 2-3 minuty  

Modifikace: Pokud je slovo jednoslabičné na žáky s poruchou moc složité, můžeme 

začít pouze slabikami.  

Pokud potřebujeme činnost žákům ztížit, používáme slova, kde se vykytuje více 

než jedna samohláska a žáci tím pádem dělají dva až tři různé/stejné postoje jdoucí po sobě 

tak, jak jdou po sobě samohlásky v konkrétním slově.  

Činnost můžeme modifikovat také jiným pohybem. Jednou mohou žáci dělat 

dřepy/stoj, jednou můžou kroužit/kývat hlavou. Kroužení hlavou značí krátkou 

samohlásku, přitažení hlavy k hrudníku a zpět značí dlouhou samohlásku. Pohyby by se 

neměly během hodiny mísit, měly by se střídat například po týdnu a vždy by měly být 

žákům ujasněny předem i se zkouškou.  

Náprava: Činnost má za cíl žáky naučit vnímat dlouhé a krátké samohlásky. Jelikož 

někteří žáci mají narušené sluchové vnímání a většinou i to řečové, je důležité činnosti 

napomáhající k rozeznávání dlouhých a krátkých samohlásek často opakovat. V délce 

samohlásek stále chybuje i mnoho žáků bez SPU. Pomáhá především žákům s dyslexií a 

dysortografií.  

13.6 Pochod 

Popis činnosti: Žáci stojí v prostoru. Učitel říká slabiky – nejdříve samostatné 

(TÁ), poté může slabiky spojovat (TÁ-TÁ-TY-TY) podle toho, jak žáci činnost zvládají. 
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Podle délky samohlásek žáci dupou, jako když dělají rytmická cvičení v hudební výchově. 

Místo dupání mohou žáci tleskat/pleskat.  

Časová dotace: 2-3 minuty  

Modifikace: Žáci mohou do rytmu dělat jiné činnosti. Osobně se mi osvědčilo 

kroužit pažemi, přičemž se musíme snažit udržovat stejné tempo kroužení, do kterého 

vkládáme slabiky. Pokud je slabika dlouhá vyjde nám jedna slabika na jedno zakroužení, 

pokud je slabika krátká vyjdou nám dvě slabiky na jedno zakroužení. Abychom udrželi 

stále stejné tempo, tak využíváme metronom.  

Náprava: Tato činnost je propojená s hudební výchovou a vnímáním rytmu, tudíž je 

už pro žáky „pokročilé“. Žáci, kteří mají poruchu učení, většinou mívají také problém 

s rytmikou a jejím vnímáním, proto dáváme pozor na to, kdy činnost zavádíme. Tato 

činnost je tedy „pokročilou“ nápravnou činností po zvládnutí činnosti předešlé, kdy jsme 

pouze dělali pohyby spojené s naším citem dlouhé a krátké samohlásky. Pomáhá 

především žákům s dyslexií, dysortografií, ale také žákům s dyskalkulií, kteří mívají velice 

často narušené vnímání rytmu.  

13.7 Jóga prstů  

Popis činnosti: Prstová jóga k nám přišla od budhistů, stejně jako jóga klasická. Jedná 

se o cviky, které podporují činnost celého těla a zároveň orgánů, pouze za pomoci prstů a 

dlaní (rukou). Prstovou jógu můžeme vykonávat v meditačním sedu – pokud máme čas a 

prostor. Při meditačním sedu bychom měli dodržovat několik zásadních pravidel:  

 „Sedíme se vzpřímenou pánví a rovnou páteří na stabilním polštáři. Obě kolena 

leží naplocho na zemi, nebo jsou ve stejné výšce (pokud je to nutné, podložte spodní 

koleno polštáři, až je stejně vysoko jako to druhé). 

 Ruce leží uvolněně na stehnech.  

 Ramena jsou uvolněná a směřují dozadu a dolů, hrudník je otevřený a volný. 

 Brada je trochu stažená ke krku a zátylek je dlouhý a uvolněný. 
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 Dech je rovnoměrný, pomalý, plynulý a jemný.“
22

 

Nebo ji můžeme vykonávat v podstatě kdykoliv a kdekoliv. Na druhou stranu, když už 

jsem ji s žáky praktikovala, vyžadovala jsem minimálně vzpřímený sed na židli, který by 

člověk měl dodržovat vždy, když na židli sedí. 

Při sedu na židli pro prstovou jógu dodržujeme:   

 Kolena svírají pravý úhel se zemí a jsou mírně od sebe.  

 Pánev je celá přitisknuta k podložce.  

 Držíme rovná záda, lopatky tlačíme mírně k sobě a ramena máme od uší.  

 Lokty máme pokrčené a předloktí jsou volně položená na lavici, pokud to cvik 

dovoluje. 

 Stehna jsou rovnoběžně se zemí.  

 Máme zasunutou bradu a koukáme vpřed.  

Prstová jóga napomáhá celému tělu a zároveň může pomoci žákům s dysgrafickými 

obtížemi. Je vhodná pro uvolňování rukou před psaním pro všechny žáky mladšího 

školního věku. Na tomto druhu cvičení je výborné to, že si starší žáci nepřipadají divně, že 

by cvičili cvičení pro „děti“, naopak si připadají dospěle. Přesně tento pocit totiž jóga u 

dětí vyvolává.  

Cviky, které jsem využívala před každým psaním, jsem obměňovala. Každý cvik má 

svůj specifický název, já jsem však každý přeformulovala na různé názvy, které vyjadřují 

postoj rukou v dané poloze. Pojmenování, které jsem si samostatně vytvořila, jsem 

využívala ve třídě před žáky, kvůli zapamatování si konkrétního cviku a zároveň i mě 

samotné se s tím lépe pracovalo. Žákům jsem opakovala vždy oba názvy.  

13.7.1 Ganéšova mudra – „Napětí“ 

Jednu z rukou držíme vodorovně před tělem, prsty směřují k našemu tělu a jsou 

pokrčené. Dlaň tedy tvoří takovou „mističku“. Druhou rukou uděláme naprosto stejný tvar 

a zaklesneme ji do ruky již připravené v mističce. Máme do sebe tedy ruce zaklesnuté. 

Ruce držíme v blízkosti hrudníku lehce nad prsy. S výdechem jdeme do napětí, kdy 

                                                 
22

 HIRSCHI, Gertrud. Mudry - jóga prstů; [z něm. orig. přel. Alena Ságlová]. Praha Pragma, [ 2004], ISBN 

80-7205-896-7 
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odtahujeme ruce silou od sebe, aniž by jedna pustila tu druhou. Při nádechu lehce 

povolíme. Tento cvik opakujeme 9 krát a potom vyměníme pozici rukou. Ta ruka, která 

byla blíže k hrudi, bude dál a naopak. 

13.7.2 Modifikovaná učas mudra – „Vytahování“ 

Vzpažíme obě paže. Ruce ve vzpažení zaklesneme do sebe pomocí prstů. Dlaně máme 

vytočené ke stropu a snažíme se vytáhnout ke stropu. Silně a zhluboka dýcháme. Hlava je 

rovně v prodloužení páteře, ramena tlačíme od uší. Tento cvik držíme alespoň 30 vteřin a 

zhluboka prodýcháme. Dvakrát opakujeme.  

Můžeme udělat také to, že prsty nebudeme do sebe zaklesávat a jen se střídavě 

budeme snažit vytáhnout jednu a druhou stranu vysoko ke stropu, abychom cítili břišní 

svaly. Držíme 15 vteřin a poté povolíme. Dvakrát opakujeme.  

Případně ve vzduchu pohybujeme pažemi, jako kdybychom šplhali po žebříku. 

Zapojujeme i prsty, které vždy schoulíme v pěst, když jde paže směrem dolů. Vydržíme 30 

vteřin a poté pauza a dvakrát zopakujeme. 

13.7.3 Pušanova mudra – „Ušák“ 

Při tomto cviku se vždy dotýkáme bříškem palce dalších bříšek prstů. Nejprve 

spojíme palec s ukazováčkem a prsteníčkem (verze 1). Poté spojíme palec 

s prostředníčkem a prsteníkem (verze 2). Nakonec spojíme palce s prsteníkem a malíčkem 

(verze 3). Při spojování třech prstů jsou další dva prsty vždy nataženy. Cvičení opakujeme 

plynule po sobě tam a zpět alespoň 3 krát. Poté vyměníme ruce, v případě, že cvik 

nevykonáváme zároveň na obou rukách. 

13.7.4 Mudra pro průdušky – „Zajíc“ 

Dotýkáme se palce prostředníčku. Ukazováček je napnutý. Malíček se dotýká 

kořene palce a prsteník zůstává volně. Tento cvik je jednoduchý a nenáročný. Vydržíme 

v této poloze 30 vteřin a vyměníme ruce. Pokud zvládneme ruce koordinovat, můžeme 

vykonávat cvik na obou rukách naráz.  
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13.7.5 Mudra pro astma 

Vrchní článek prostředníčků přitsikneme k sobě. Ostatní prsty jsou napnuté a 

směřují ven od dlaní. Tento cvik vydržíme 30 vteřin a během něj zhluboka dýcháme. Poté 

povolíme a zopakujeme ještě dvakrát.  

13.7.6 Mudra pro záda  

Každá ruka vykonává jinou činnost. Pravá ruka spojuje palec s prostředníčkem a 

malíčkem. Zbylé dva prsty jsou napnuté. Na levé ruce drží palec špičku ukazováčku. Zbylé 

tři prsty jsou napnuté. Držíme alespoň 30 vteřin a poté povolíme. Cvik opakujeme dvakrát.   

13.7.7 Ksepana mudra – „Pistol“ 

Propleteme mezi sebou všechny prsty kromě ukazováčků. Ukazováčky jsou 

vzpřímené a opřené o sebe celou délkou. Palce máme překřížené. Můžeme také vyzkoušet 

s jinými prsty ne jen s ukazováčkem. Vydržíme 30 vteřin a poté střídáme prsty.  

Modifikace: Můžeme pohybovat ukazováčky přes sebe. Vždy jeden jde na levou 

stranu a druhý na pravou proti sobě a měníme strany. Můžeme také prsty vyměnit a zkusit 

to s jinými než jen s ukazováčky, abychom procvičili všechny prsty. Pozor, po tomto 

pohybovém cviku musíme vždy prsty ještě vyklepat, abychom je neměli unavené. Cviky 

vydržíme 30 vteřin, poté povolíme. Opakujeme dvakrát.  

13.7.8 Hakini mudra – „Diamant“ 

Spojíme všechny prsty. Respektive každý prst se dotýká protějšího „dvojníka“. 

Malíček – malíčku, palec – palce atd. Prsty tlačíme mírně k sobě. Tento cvik pomáhá nejen 

na protažení prstů, ale zároveň dokáže znovu navodit dobré soustředění. Cvik držíme 30 

vteřin a poté povolíme. Dvakrát opakujeme.  

13.7.9 Kuberova mudra – „Špetka“  

Spojíme palec s ukazováčkem a prostředníčkem. Zbylé dva prsty ohneme dovnitř 

dlaně. Držíme alespoň 30 vteřin, poté povolíme. Dvakrát opakujeme.  

Časová dotace prstové jógy: 2-5 minut. Cviky jsme střídali a vždy různě 

propojovali dva až tři, abychom procvičili a protáhli všechny prsty.  
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Náprava: Prstová jóga byla pro žáky velmi zajímavou a zábavnou. Pomáhá 

především žákům se SPU pro uvolnění stresu. Žáci se pak lépe orientují a pracují v hodině 

s větší jistotou. Také má velice kladný vliv na žáky s ADHD a ADD, kteří se díky cvikům 

dostatečně zklidnili a poté by se měli lépe soustředit na další činnosti. Žákům jsem 

doporučovala při cvičení zavírat oči a myslet na něco hezkého. Největší vliv by měla mít 

na žáky s dysgrafií, kteří potřebují před každým psaním uvolňovat prsty a ruce.  

13.8 Rytmická cvičení  

Popis činnosti: Učitel vytleskává/vydupává/vypleskává/bubnuje na stůl různé 

rytmy. Žáci je opakují po učiteli. Postupujeme od jednodušších rytmů ke složitějším.  

Časová dotace: 3 minuty  

Modifikace: Můžeme nechat vymýšlet rytmy žáky nebo jednoho samostatného žáka 

– dle množství šikovných dobrovolníků.  

Náprava: Zvýšení rytmického cítění žáků. Dyskalkulici mívají narušené rytmické 

cítění, tudíž je důležité s nimi rytmus více trénovat, aby ho lépe cítili. 

13.9 Štafetová pětiminutovky  

Popis činnosti: Žáci jsou ve skupinách po 3-5 žácích, dle prostorových a 

materiálních možností. Domluví si konkrétní pořadí a udělají zástup čelem k tabuli, na 

které jsou napsané příklady na násobení/dělení/sčítání/odčítání. Na pokyn učitele vyráží 

první žák s křídou a spočítá první příklad, vrátí se ke skupince a předá místo štafetového 

kolíku křídu. Vyráží další žák spočítat další příklad. Pokud máme ve třídě dostatek tabulí, 

můžeme činnost opakovat dvakrát po sobě. Pozor dyskalkulici by měli mít oporu 

v počítadle, aby pro ně činnost nebyla frustrující a zároveň by měli být rovnoměrně 

rozděleni do skupin, aby v každé skupině byl ideálně stejný počet žáků s touto poruchou.  

Časová dotace: 3 minuty  

Náprava: Rozvoj rychlosti, taktiky. Opora pro dyskalkuliky, kteří mají více času na 

svůj příklad a zároveň si opakují příklady s ostatními. Procvičování matematických operací 

a jejich chápání.  
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13.10 Lovci duchů  

Popis činnosti: Po třídě jsou rozmístění duchové s písmenky na svém těle. Každý 

duch by měl mít v dosahu dětských očí, aby byli k nalezení. Žáci běhají – pomalu – po 

třídě a hledají písmena. Znají přesný počet písmen po třídě. Můžeme jim dát za úkol na 

písmena vymýšlet různá slova buď česká, nebo anglická. Můžeme také využívat pouze 

písmena obojetná a tak procvičovat slova vyjmenovaných slov, nebo můžeme zadat 

kritéria slovního druhu, tvaru slova atp. možností je mnoho.  

Časová dotace: 10minut  

Náprava: Podporuje slovní zásobu a rozpoznávání a ukotvování tvarů písmen 

v různých motivech písma. Může to být tedy obtížnější hra pro dyslektiky, kterým se 

pletou párová písmena a písmena vizuálně podobná – dáváme jim oporu v tabulce 

s abecedou, pokud potřebují. Zároveň jim ale tato hra pomáhá si ukotvit tvary písmena 

jejich rozlišování, díky procvičování. Snižuje hyperaktivitu u žáků s ADHD a zároveň 

zvyšuje jejich pozornost.  

13.11 Saimon says / Kuba říká  

Popis činnosti: Učitel dává pokyny žákům k určité činnosti. Pokud řekne „Kuba 

říká/Saimon says“ žák činnost vykoná, pokud tuto formulku při zadání činnosti nevyřkne, 

tak žák nesmí nic udělat. Pokud se žák splete, vypadává ze hry, přičemž po celý zbytek hry 

skáče panáky. Aktivita je vhodná pro rozvoj anglického jazyka, můžeme ji však hrát i jako 

hru pro protáhnutí těla.   

Časová dotace: 5 minut  

Náprava: Pomáhá žákům s uvolněním napětí, protažením těla, postřehem a 

soustředěním. Pomůže žákům s ADHD a ADD k lepšímu pracovnímu výkonu v další části 

hodiny. Pozitivně působí také na dysgrafiky.  

13.12 Kelímky  

Popis činnosti:  Žáky rozdělíme do skupinek po 3-4 žácích. Vezmeme si 

umělohmotné kelímky. Kelímek položíme na okraj lavice, tak aby kus kelímku přesahoval. 

Snažíme se jednou rukou do něj zespoda ťuknout tak, aby se kelímek otočil o 180 stupňů a 
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skončil postavený na lavici. Máme tolik kelímků, kolik žáků je ve skupince, aby si každý 

mohl činnost zkusit. Ostatní žáky ze skupinky během pokusů ostatních necháme dřepovat, 

skákat panáky nebo angličáky, běhat na místě apod. Žákům dáváme 10 pokusů, pokud se 

jim na desátý pokus nepovede kelímek obrátit, zkouší své štěstí další ze skupinky.  

Časová dotace: 5 minut  

Náprava: Pomáhá v soustředěnosti žáků. Rozvíjí zároveň jemnou motoriku, kterou 

je důležité rozvíjet u dysgrafiků a žáků se sníženou motorikou.  

13.12.1 Kimova hra v pohybu 

Popis činnosti: Po třídě rozmístím geometrické pomůcky, písmenka nebo jakoukoli 

jinou skupinu věcí. Pokud věci nejsou z jednoho tematického celku jako geometrická 

tělesa či tvary atd., tak je dobré je očíslovat, aby žáci věděli, o jaké předměty se přesně 

jedná. Žáci znají přesný počet rozmístěných předmětů. Pomalou chůzí se pohybují po třídě 

a snaží si zapamatovat, co nejvíce rozmístěných věcí – mají na to 1 minutu. Na pokyn 

učitele jdou do lavice a snaží se napsat, co nejvíce předmětů, které si zapamatovali.  

Časová dotace: 3-5 minut  

Náprava: Rozvoj krátkodobé paměti, schopnosti se učit a soustředit. 

13.12.2 Diktát v pohybu  

Popis činnosti: Na chodbě je rozmístěno několik krátkých vět ve výši dětských očí. 

Žáci mají za úkol na chodbě se naučit co největší část věty a tu přepsat do sešitu. Takto by 

měli žáci přepsat všechny věty na chodbě. Dodržujeme striktní pravidla pohybu na chodbě 

– ticho, neběháme, nestrkáme se.  

Časová dotace: 10 minut – 15 minut 

Modifikace: Diktát v pohybu se dá dělat také jako skupinová aktivita, kdy si žáci 

rozdělí funkce a postupují co nejrychleji, ale zároveň nejpřesněji k tomu, aby napsali na 

jeden list všechny věty z chodby.  

Náprava: Rozvoj krátkodobé paměti, taktických schopností a soustředění.  
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13.13 Pohybové plány 

Popis činnosti: Vytvořila jsem celkem 6 plánů po 5 cvicích. Učitel cviky 

předcvičuje a zároveň dává žákům pokyny ke správnému technickému provedení, aby si 

jej žáci ukotvili a cvik jim přinášel kýžený efekt.  

13.13.1 1. Plán  

1. Stojíme zpříma v úzkém stoji rozkročném. Neprohýbáme se v zádech a máme 

zpevněné břicho. Rameny děláme pohyby nahoru a dolů. Přitahujeme je tedy silou 

k uším a pak povolíme a spustíme ramena dolů. Cvik opakujeme 10krát.  

2. Stojíme zpříma ve stoji rozkročném. Vzpažíme a kroužíme pažemi vpřed – 10krát. 

Poté změníme směr a kroužíme pažemi vzad – 10krát.  

Modifikace: Pokud zvládneme, můžeme kroužit jednou paží vpřed a jednou vzad, 

tzn. protichůdně. Někomu může dělat problém zkoordinovat tyto dva pohyby, proto 

to nabízíme pouze jako alternativu pro ty žáky, kteří bez problémů zvládnou. 

3. Stojíme zpříma v širokém stoji rozkročném. Vzpažíme a s předpažením jdeme do 

sumo dřepu. Cvik opakujeme 5krát.  

4. Stojíme zpříma a zaklesnete do sebe prsty rukou. Ruce nám tvoří jednu pěst, 

postupně kroužíme zápěstím ze strany na stranu. Kroužíme cca 15 vteřin na každou 

stranu. 

5. Stojíme zpříma. Připažíme a ohneme ruce v loktech tak, abychom měli dlaně ve 

výši krku. Zatínáme ruce v pěst a silou je otevíráme, jako kdybychom chtěli na 

někoho stříknout kapičkou vody. Při otevření pěstí jdeme do výponu. Při zatnutí 

pěstí stojíme ve stoji spojném. Tuto činnost vykonáváme 15 vteřin.  

13.13.2 2. Plán  

1. Stojíme zpříma v úzkém stoji rozkročném. Připažíme a děláme kruhy rameny. 

Nejprve kroužíme rameny vpřed – 10krát, poté vzad – 10krát.  

2. Stojíme zpříma ve stoji rozkročném. Upažíme a máváme pažemi nahoru a dolů, 

kam můžeme. Snažíme se pažemi hýbat pomalu. Cvik vykonáváme po dobu 15 

vteřin.  

3. Skáčeme panáka.  

4. Stojíme zpříma ve stoji rozkročném a kroužíme pomalu zápěstím.  
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5. Stojíme zpříma a náš zrak směřuje ke stropu. Vzpažíme a ruce opisují činnost, jako 

bychom lezli po laťkovém žebříku. Činnost vykonáváme po dobu 15 vteřin.  

13.13.3 3. Plán  

1. Stojíme zpříma a předpažíme. Na pokyn učitele začneme „boxovat“. Boxujeme, 

dokud učitel nenapočítá do pěti, a povolíme. Opakujeme cvik 3 krát.  

Modifikace: Při boxování můžeme začít ve stoji rozkročném pravou vpřed. Levou 

paži předpažíme a pravou máme připaženou. Na pokyn žák vyskočí a vymění 

pravou nohu za levou, to samé udělá s pažemi. Výskok opakujeme 10krát.   

2. Dřepy s výskokem. Zapojujeme paže, které jsou při výskoku vzpažené a při dřepu 

jsou upažené dolů poníž. Uděláme takto 6 dřepů.  

3. Stojíme zpříma a vyklepeme ruce, abychom uvolnili zápěstí. Při vyklepávání paže 

střídavě vzpažujeme a připažujeme. Cvik vykonáváme po dobu 15 vteřin. 

4. Stojíme zpříma. Vzpažíme a kopírujeme pohyb při šplhání po laně či tyči. Cvik 

vykonáváme po dobu 15 vteřin. 

5. Posadíme se na kraj židle s rovnými zády. Položíme dlaně na kolena a jdeme prsty 

nahoru tak, abychom spojili ruku v špetku, a znovu ji roztáhneme tak, abychom 

dlaň měli celou na koleni. Cvik opakujeme 10krát. 

13.13.4 4. Plán  

1. Stojíme zpříma v širokém stoji rozkročném. Přenášíme váhu těla z jedné strany na 

druhou, tak abychom šli vždy skrze podřep. Když se přeneseme na pravou stranu, 

tak zároveň rotujeme v pase a protilehlou rukou (levou) se vytahujeme směrem 

k pravé noze. Opakujeme 10krát.  

2. Kopírujeme pažemi pohyb při plavání plaveckého způsobu prsa. Cvik vykonáváme 

po dobu 15 vteřin. 

3. Stojíme v širokém stoji rozkročném. Vzpažíme a vytahujeme se ke stropu a poté se 

ohneme a dotkneme se (pokud možno) země u levé nohy, poté uprostřed mezi 

nohama a nakonec u pravé nohy, vrátíme se zpět do vzpažení. Opakujeme 10 krát.  

4. Sedíme v lavici a bubnujeme prsty o podložku (lavice, kniha, bubínek…). Můžeme 

volit různé rytmy, ale zapojujeme všechny prsty. Cvik vykonáváme po dobu 15 

vteřin. 



   

 

66 

 

5. Sedíme v lavici a máme před sebou balónek, na kterém máme připravené obě ruce 

respektive prsty. Pomocí prstů míček dokutálíme až na konec lavice a zpět.  

Modifikace: Můžeme opisovat nějaký tvar, který si určíme, nebo kutálet balónek po 

okraji lavic apod. Měníme cesty, kvůli pestrosti cviku. Opakujeme 5 krát.  

Náprava: Pro nápravu dysgrafie existuje asi nejvíce možností, a proto se dysgrafie 

celkem úspěšně odstraňuje nebo se alespoň dobře zmírňují její projevy a písemný projev 

žáka se tedy výrazně zlepšuje. Všechna nápravná cvičení ve výše uvedených plánech měly 

za úkol uvolnit buď pletenec horních končetin, nebo uvolnění prstů a zápěstí, popřípadě 

lopatek a zad. Tyto části těla je důležité procvičovat a protahovat u všech žáků, ale u 

dysgrafiků především, jelikož mají většinou stresem více ztuhlé všechny výše zmíněné 

části těla.  

Tyto cviky příznivě působí také na žáky s ADHD a ADD, jelikož pomáhají svou 

pohybovou činností k vybití přebytečné energie a poté se žák lépe soustředí.  

13.13.5 5. Plán – rovnovážná cvičení  

1. Žáci stojí ve stoji spojném a s připaženými pažemi. Žák se na pokyny vyučujícího 

vyklání směrem vpřed/vzad. Do takové míry, aby stále na celých chodidlech a 

nepřepadával.  

2. Strom – žák si opře chodidlo pravé nohy o lýtko nohy levé a snaží se udržet 

rovnováhu. Pokud žáci zvládají bez problému, mohou dát chodidlo až na stehno. 

Pozor chodidlo nikdy neopíráme o koleno. Chodidla vystřídáme.  

3. Holubička – stojíme ve stoji spojném s připaženími pažemi. Na pokyn jdeme do 

předklonu a jednu nohu zanožíme, co nejdál to jde. Ruce jsou v takový moment 

v upažení. 

4. Stojíme ve stoji rozkročném. Jednu nohu zvedneme, aby koleno svíralo pravý úhel. 

Snažíme se udržet co nejlépe rovnováhu.  

5. Hřib – jdeme do dřepu, kde setrváme na celých plochách chodidel. Paže vzpažíme 

a uděláme z nich stříšku.  

Modifikace: Pokud jsou pro nás cviky moc jednoduché, můžeme zavřít oči, abychom 

zvýšili náročnost udržení rovnováhy.  
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13.13.6 6. Plán – Dechová cvičení  

1. Žák leží na zádech, položí si na hrudník kostku. Paže jsou podél těla a dítě 

zhluboka dýchá do hrudníku, aby se kostka viditelně zvedala. 

2. Žák leží na zádech, položí si na břicho kostku. Paže jsou podél těla a dítě zhluboka 

dýchá do břicha, aby se kostka viditelně zvedala. 

3. Žák leží na zádech a na břicho si položí knihu. Snaží se nadechovat rychle do 

břicha. Pomáhá si zvukem písmenem „S“, které rychle opakuje a tím vystřeluje 

brániční sval, který by měl knihu zvedat.  

4. Žák zaujme jógovou pozici embrya. V pozici se žák zhluboka prodýchá. Dýcháme 

do břicha.  

5. Žáci se pohybují volnou a pomalou chůzí po třídě. Pravidelně a normálně dýchají. 

Na pokyn učitele se zhluboka nadechnou – mohou si pomoci vzpažením a poté 

prudce a silou vydechnou všechen vzduch z plic – mohou si pomoci připažením.  

Dechová cvičení vkládáme na začátek hodiny. Mají uklidňující účinek, který žáky 

probudí a okysličí jim mozek tak, aby mohli efektivně pracovat. Můžeme opakovat 

v průběhu hodiny, pokud jsou žáci unavení. Dechová cvičení vždy děláme v důkladně 

vyvětrané místnosti a při poloze vleže dbáme na přitisknutou bederní páteř k podložce. 
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 Výsledky a diskuze  14

Na základě porovnání vstupních a výstupních testů experimentální a kontrolní skupiny 

jsem došla k vyhodnocení výše mnou formulovaných hypotéz. Zároveň jsem pozorovala 

žákovské úspěchy a změny v chování, jednání a postupech během celého výzkumu, který 

trval 6 měsíců a byl uměle předčasně ukončen kvůli plošnému uzavření škol na základě 

pandemie covid-19. Mé pozorování změn však pokračovalo také během distanční výuky, 

kdy jsem vedla online hodiny a také po návratu do školy, kam se většina žáků s výukovými 

problémy vrátila. Ač tento postup neměl být součástí vyhodnocení výzkumu, tak z této 

situace vznikly zajímavá data a informace. Tím pádem jsem se rozhodla u některých žáků 

– ADHD/ADD či dysgrafiků uvést také vliv přerušení pohybově - reedukačních aktivit. 

Vzhledem k tomu, že byl můj experiment uměle ukončen, tak byl výstupní test 

prováděn okamžitě po uzavření škol a to online, s jasně stanovenými podmínkami, aby 

data byla ovlivněna co nejmenším počtem vlivů. I přesto musím brát tyto vlivy v potaz. 

Nejzákladnějším vlivem, který měl určitě podíl na výsledcích, bylo domácí prostředí, ve 

kterém byly výstupní testy vykonávány. Domácí prostředí je pro člověka obecně mnohem 

více komfortní a tudíž v něm většina lidí dokáže pracovat efektivněji. Dalším významným 

vlivem, který mohl negativně ovlivnit výsledky, byl stres, který s neznámou situací 

uzavření škol přišel a na žáky určitě významně působil. Není vyloučeno, že někteří žáci si 

k práci vzali pomocnou tabulku (přehled) nebo jim nějakým způsobem dopomohli rodiče. 

Ačkoliv jsem na rodiče apelovala, aby toto nedělali a sledovala žáky přes videokameru, tak 

nikdy není nic z tohoto naprosto vyloučeno. Na druhou stranu žákům důvěřuji, jelikož vím, 

že na sebe dost často poví i to, co neví.  

14.1 Diskuze  

V rámci vyhodnocení jsem vzala každého žáka se SPU nebo ADHD/ADD a 

vyhodnotila jsem jeho pokrok a posun. Tam, kde to bylo možné, jsem přiložila také 

obrázky posunu žáků. Například u dysgrafiků, dysortografiků nebo dyskalkuliků, kde jde 

jejich zlepšení velice dobře vidět v jejich vstupních a výstupních výsledcích. Žáky ADD a 

ADHD jsem hodnotila dle pozorování a diskuze, kterou jsem s nimi vedla a také na 
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základě vstupního a výstupního testu, kde jsem u těchto žáků sledovala čas, během kterého 

byli schopní vyplnit příslušný test.   

Celý experiment probíhal pravidelným pozorováním také kontrolní skupiny, která na 

rozdíl od experimentální prováděla běžná nápravná cvičení pro zlepšení jejich výkonnosti 

a zároveň neprováděla žádná cvičení na zvýšení soustředění a pozornosti. To znamená, že 

by žáci měli mít horší podmínky pro posun v jejich výsledcích a povahových vzorcích.  

Pro pozorování jsem si zavedla deník, kam jsem si zkratkovitě psala posuny 

konkrétních žáků. Tento deník je obecně vhodný pro případ, že bych třídu v budoucnu 

předávala jinému učiteli, nebo pro přestup na druhý stupeň ZŠ, kde se žáci setkají 

s různými učiteli a jiným přístupem.  

14.2 Dítě 1 – ADHD s agresivitou - medikace 

Dítě 1 trpí ADHD s přidruženou agresivitou. Na svůj problém pobírá pravidelně 

medikaci, aby se předcházelo patologickým násilným situacím. Ze začátku jsem však měla 

problém jeho chování zvládat tak, aby se dobře soustředilo na práci a nepotřebovalo se 

extrémně fyzicky projevovat kdykoliv během vyučování nebo o přestávce. I přes své léky 

občas bezdůvodně napadlo nebo uhodilo spolužáka/spolužačku.  

Vzhledem k tomu, že jsem hned na začátku školního roku začala s mým 

experimentem, tak jsem začala poměrně rychle pozorovat výsledky. Výsledky u žáků s 

ADHD se dostavovaly i o měsíc až dva dříve než u žáků se SPU. Již po prvním týdnu byl 

znát nějaký posun. Veškeré posuny se odehrávaly za podpory pohybových aktivit během 

výuky, které byly aplikovány do každé vyučovací hodiny. Veškeré aktivity, které byly 

plánem stanoveny, měly pozitivně ovlivňovat chování žáků s ADHD.  

Po měsíci pravidelných pohybových aktivit se začalo dítě 1 výrazně zlepšovat 

v prospěchu, pracovní rychlosti a soustředění.  

Po dvou měsících pravidelné pohybové aktivity, která byla systematicky zařazena 

většinou do každé hodiny, u dítěte 1 vymizely sklony k bezdůvodné agresivitě.  

Po 3 měsících se začalo dítě 1 řadit svým chováním mezi normální aktivnější žáky, 

kteří potřebují více pohybu a více klidnějšího prostředí. Dítě 1 nenarušuje hodinu, 

nenapadá spolužáky, soustředí se pečlivě až 8 minut v kuse, spolupracuje ve skupině a 
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pracuje efektivněji a rychleji. Pohybová činnost je v hodinách pro něj nezbytnou součástí a 

pokračujeme s ní nadále.  

Poznatek: Po návratu do školy po plošném uzavření škol, se žák musel opět naučit 

stereotypům a jasně daným pravidlům, k čemuž mi opět pomáhala aktivita během 

vyučování. Jeho návrat byl velice náročný a jeho kázeňské problémy byly horší než na 

začátku školního roku, což přisuzuji právě pauze, která byla pro něj velmi netradiční, 

náročná, bez jasně daných stereotypů a rutinních záležitostí, které také pomáhají a 

ovlivňují jeho práci ve škole a obecně jeho chování. Po dvou týdnech začal být žák opět 

zvladatelný, na začátku prázdnin opět vymizely agresivní sklony žáka a dokázal se také 

přezout a připravit si na vyučovací hodinu, což se na počátku tohoto návratu zdálo 

prakticky jako nadlidský úkol.  

 

14.3 Dítě 2 + 3 – ADHD  

Popis posunů dítěte 2 a 3 jsem propojila, jelikož se jedná o stejnou diagnózu a až na 

malé odchylky bylo zlepšení u obou dětí na stejné úrovni.  

Tyto děti mají ADHD, které se dá zvládnout bez medikace a za pomoci cviků, her, 

činností a pravidel (stereotypů) na snížení hyperaktivity. Jejich porucha narušovala 

pravidelně vyučování. Obě dvě děti velice často nebyly schopné dodržovat základní třídní 

pravidla – hlášení se, samostatná tichá práce, neskákání do řeči, neběhání po třídě. Také 

měly velký problém se soustředěním, prací ve skupince či přípravou na výuky. Mnoho věcí 

zapomínaly (úkoly, naučení se nové látky…) nebo stále hledaly (sešity, pravítka, psací 

potřeby…). 

Po prvním měsíci účelných pohybových činností, her a aktivit děti zvládly dodržovat 

základní třídní pravidla a pravidla slušného chování a jednání.  

Po dvou měsících se u nich srovnala práce ve skupinkách, kde se staly dost často 

„motorem“ skupinky, také jejich soustředění se zlepšovalo.  

Po třech měsících se děti dokáží soustředit alespoň 10 minut v kuse bez vyrušování, 

pokud je pro ně vytvořeno vhodné a klidné prostředí bez výrazných vnějších vlivů.  
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Po ukončení experimentu přetrvávaly problémy se zapomínáním a nepřipraveností, 

což přisuzuji počítačovým hrám, které děti milují, dále špatnému (ne)zavedenému 

stereotypu v domácím prostředí. 

Poznatek: Během online výuky v karanténě (březen/duben 2020) se soustředění žáků 

s ADHD výrazně zhoršilo na maximální udržení pozornosti po dobu 3 minut a základní 

návyky, které se naučili ve školním prostředí dodržovat, začínaly též upadat. Je vidět že to, 

co probíhalo ve škole, mělo významný vliv a podíl na jejich činnosti a chování při 

vyučování.  

14.4 Dítě č. 4 - ADD 

Dítě 4 má problém s pozorností během výuky. Dítě 4 při výkladu mém či jiných 

učitelů dost často nevnímá. Je uzavřeno ve svém světě, přes který nezvládá dávat pozor 

během výkladu a vysvětlování. Tato situace probíhá především ve chvíli, kdy se probírá 

učivo, kterému dítě „nerozumí“ – angličtina (obecně), slovní druhy, dříve také násobilka. 

Činnosti obecně souvisí s krátkodobou pamětí, tudíž i tu má toto dítě částečně narušenou. 

Dále dítě špatně spolupracuje ve skupince, jelikož většinou nechce spolupracovat, nebo 

než se stihne zapojit, tak skupinka je jinde, než dítě skončilo.  

Dítě 4 je „učebnicovým“ příkladem dítěte s ADD. Ve chvíli, kdy je dítěti dána 

činnost, která ho nadmíru baví – třeba činnost manuální (tvoření, malování, kreslení…) je 

schopno se naopak soustředit klidně i více jak 30 minut v kuse a nelze ho odtrhnout od této 

činnosti, pokud ono samo nechce nebo většinou dokud činnost nedokončí.  

Po měsíci zařazení reedukačních pohybových činností, aktivit a her se u dítěte neprojevily 

výraznější rozdíly.  

Po dvou měsících se dítě začíná více soustředit na výklad učitelů, lépe ho vnímá a 

chce ho vnímat, dokáže reagovat na jednoduché a jasné otázky pro ověření pozornosti.  

Po třech měsících se dítě dokáže soustředit na činnost až 5 minut v kuse. Také se 

zlepšuje jeho spolupráce ve skupince – dokáže vnímat postupy skupinky a registrovat je 

písemně.  
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Po 4 měsících se dítě méně často uzavírá do svého světa, ve kterém nevnímá 

neoblíbenou látku. Snaží se komunikovat v angličtině, hlásit se a být aktivní, čímž dává 

najevo svou aktivní účast ve výuce.  

Po 5 měsících se dítě soustředí až 8 minut v kuse.  

Poznatek: Online výuky, kvůli plošnému uzavření škol, dítě 4 psychicky nezvládá. 

Má kolem sebe v domácím prostředí extrémně mnoho podnětů, kterým se věnuje na místo 

výukové činnosti. Dítě je pak ve stresu, frustrované, v silné úzkosti. Dítě se nedokáže 

vymanit ze svého světa během výkladu učitele, poté je nutné dávat dítěti individuální 

doučovací hodiny, kde dítěti je dovysvětleno nové učivo. Ve skupině jeden na jednoho, 

žák-učitel to funguje online lépe, jelikož se mohu soustředit pouze na dítě a stále 

zaměstnávám jeho vnímání doplňujícími a častými dotazy.  

14.5 Dítě 5 – dyslexie, dysortografie, dyskalkulie  

Dítě 5 má vysoce snížený intelekt. Zároveň jeho podpora domácího prostředí je 

poměrně na nízké úrovni. Dítě žije pouze s matkou, která na něj nemá čas, s dítětem se 

neučila. Též vysoká absence ve škole nepřispívá k lepším výkonům.   

Dítě 5 má velice silnou dyslexii, přičemž číst se naučilo teprve ve druhé třídě 

(opakování ročníku) za pomoci speciálního pedagoga. Dysortografie je v tomto případě 

přidruženou SPU.  

Dyskalkulie je jedním z dalších závažných výukových problému u tohoto dítěte, 

avšak není tak závažná jako poruchy předešlé. Žák má především problém s vizualizací 

číslic a základními početními úkony jako sčítání a odčítání, násobení a dělení. K práci 

potřebuje tabulky s přehledy, připomínat postupy práce a opakovat již probrané.  

Žák se ve své čtenářské gramotnosti během reedukačních činností spojených 

s pohybem více méně neposunul. Jeho interpretace textu je založena pouze na základních 

klíčových slovech textu. Žák dokáže říci, kdo v textu vystupuje – sluníčko, pejsek, 

pohádková postava, nedokáže však již popsat, co postavy dělají, jaké jsou jejich role, či 

další okolní záležitosti, které se v textu odehrávají. Tento problém přetrvává po celou dobu 

experimentu, i přes speciálně-pedagogickou péči, která je tomuto dítěti poskytována 

zkušeným speciálním pedagogem.  
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Co se týká dysortografie, tak pokud se jedná o samostatně stojící slova či slovní 

spojení, tak se žák začal více orientovat v těchto doplňovacích cvičeních po 2 měsících. 

Jeho chybovost v doplňovacích gramatických cvičeních se snížila o 10 %.  

Po 3 měsících si žák během svého písemného projevu lépe uvědomuje psaní háčků 

nad souhláskami. Vnímání vizuálně podobných souhlásek a samohlásek je stále velkým 

problémem. Z hlediska dyskalkulie se žák posouvá velice pomalu, pracuje na vytváření 

podpůrných pomůcek a učí se s nimi pracovat za podpory reedukačních cvičení a her a 

zároveň paní asistentky.  

Po 5 měsících vzniká výrazná změna v početních operacích do 100 – sčítání a 

odčítání, malá násobilka. Malou násobilku je žák schopen aplikovat samostatně za podpory 

tabulky, kterou si sám vytvořil, avšak s vysokou chybovostí. Sčítat a odčítat do 100 

nezvládá bez chyb. S přechodem se vyskytuje cca 80% chybovost, zvláště v některých 

neukotvených spojích nebo při odčítání, které je obecně pro žáky složitější než jeho 

inverzní matematická operace sčítání.  

Z hlediska dyslektického se žák posouvá v rozeznávání vizuálně podobných 

souhlásek a samohlásek a zároveň i těch sluchově podobných. Dokáže doplňovat do slabik 

DI/DY, TI/TY, NI/NY bezpečně I/Y v případě, že se ve slově vyskytuje pouze jedna 

z těchto problematických slabik.  

Po dyskalkulické stránce i po 6 měsících přetrvává problém s operacemi násobení a 

dělení z paměti, dítě stále pracuje za podpory tabulky. U dítěte se obecně zlepšila 

schopnost sčítat a odčítat do 100 bez přechodu za vysoké podpory asistenta pedagoga, 

v případě že žák není pod tlakem a má dostatek času – až dvojnásobek než běžný žák.  

14.6 Dítě  6 + 7 – dyslexie, dysgrafie     

U těchto dětí se vyskytují SPU, konkrétně – dyslexie s přidruženou dysortografií. 

Z hlediska dyslektického na tom byly poměrně špatně. Při čtení používají čtecí okénko, 

necítí délku samohlásek. Vynechávají háčky ve slovech a zároveň mají problém 

s párovými souhláskami či souhláskami/samohláskami vizuálně či sluchově podobnými.  

Dysortografie jde úzce ruku v ruce s dyslexií, kdy děti špatně píší, jejich rukopis je 

ve formě vázaného písma ve většině času nečitelný nebo čitelný s vysokými obtížemi. 
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V psaném projevu vynechávají písmena, některá píší zrcadlově, stejně jako některé číslice. 

Čím delší píší text, tím hůře je postupně čitelný. Jejich grafický projev v geometrickém 

světě je velmi těžkopádný, nedokáží do něj vnést lehkost a úpravu, stejně tak jako do další 

rukodělných činností jako je výtvarná výchova nebo pracovní výchova.  

Nevýraznější změny se projevili v dysgrafii, která se poměrně dobře odstraňuje a 

eliminuje, jelikož existuje mnoho reedukačních činností pro pomoc postiženým dětem. 

Výše uvedené plány a činnosti dětem nejen pomáhaly ve zlepšené úpravě sešitu a 

čitelnějším písemném projevu, ale zároveň se lepšily také jejich výtvarné dovednosti. 

Znatelné zlepšení v dysgrafii u dětí nastávala v rozmezí  1 – 2 měsíců.  

Po 5 měsících, mají děti ucházející písemný projev, který samozřejmě stále potřebuje 

toleranci, ale již ho přečtu bez luštění každého písmene. Žáci dokáží uchopit tužku a 

rýsovací potřeby bez křečovitosti a tím pádem také jejich rýsovací dovednosti se alespoň 

částečně zlepšily.  

Žáci se také zlepšili po dyslektické stránce. Zlepšení je ale poměrně nízké a tudíž 

nelze s jistotou říci, zdali se děti zlepšily díky času, který měly nebo díky reedukačním 

činnostem, které jsme pro odstranění těchto problémů dělali.  

Z dyslektického hlediska děti stále po 6 měsících využívají čtecí okénka, přičemž, 

ale čtou rychleji a se sníženou potřebou slabikovat. Dokáží vlastními slovy popsat text, 

který četli, nedokáží však odpovídat na otázky, pokud čtou samostatně a potichu a pokud si 

mohou text přečíst pouze jednou.  

Délka souhlásek se u žáků eliminovala na zhruba polovinu, ale stále žáci neslyší 

délku některých samohlásek, zejména Ý/Í.  

14.7 Dítě 8 - Dyslexie, dysortografie     

Dítě 8 má problém hlavně s pravopisem, avšak diagnostikovanou má také dyslexii, 

která má za následek záměnu písmen a jejich obracení. Dítě špatně čte, ale dokáže číst bez 

čtecího okénka, jeho projev však není plynulý. Jeho významné problémy v pravopise se 

projevují především v doplňování Y/I, délce samohlásek, práci s měkkými a tvrdými 

souhláskami hlavně s DI/DY, TI/TY, NI/NY   .  
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Po reedukačních cvičeních pro dysortografiky se po třech měsících výrazně zlepšila 

práce s měkkými a tvrdými souhláskami a doplňováním Y/I do slov, které obsahují tyto 

souhlásky. Dítě již mnohem méně chybuje ve slovech s DI/DY, TI/TY, NI/NY.  

Přetrvávají problémy s délkou samohlásek, také problémy s háčky ve slovech, což 

přisuzuji tomu, že reedukační cvičení pro dyslexii nebyly dostatečné a tím, že má dítě také 

přidruženou dysortografii, tak je velice složité u něj tyto problémy potlačit a zmírnit.  

Opět jsem toho názoru, že na dyslexii neměl pohyb významný vliv, alespoň ne u 

tohoto dítěte. Dovednosti čtení se zlepšila po 6 měsících celkem úměrně věku, práci a času.  

14.8 Vyhodnocení hypotéz  

14.8.1  Hypotéza č. 1 

„Dyslektik za pomoci reedukačních pohybových cviků, pohybových her a činností, 

které jsou věnované podobě hlásek a jejich délce, zlepší svou čtenářskou gramotnost. 

Dokáže svými slovy popsat příběh, který četl. Zvýší se schopnost vnímání dlouhých 

samohlásek o 50 %. Eliminuje se záměna vizuálně nebo sluchově podobných samohlásek či 

souhlásek.“ 
23

 

Na základě vstupního a výstupního testu jsem zjistila, že žáci s dyslexií měli 

základní problém s interpretací přečteného textu. Text měli žáci k dispozici pouze na jedno 

přečtení a poté odpovídali na příslušné otázky bez možnosti se do textu již podívat.  Žáci 

nebyli schopni odpovědět na většinu základních otázek k textu a nedokázali vlastními 

slovy popsat, o čem text byl. Pouze se dokázali zaměřit na klíčová slova z textu a 

odhadovali, co se v textu odehrávalo.  

 Při opětovném vyplnění testu po 6 měsících žáci z experimentální skupiny na rozdíl 

od žáků ze skupiny kontrolní dokázali interpretovat vlastními slovy text, ale na přiložené 

otázky odpovědět nedokázali stejně jako žáci skupiny kontrolní. Pro správné odpovědi by 

žáci potřebovali si text přečíst vícekrát a nejlépe nahlas. Na základě tohoto zjištění 

můžeme konstatovat, že žák dokáže díky reedukačně – pohybovým aktivitám prezentovat 

dění čteného textu, ale není schopen zodpovědět konkrétní otázky vztahující se k němu.  
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 Schopnost vnímat dlouhé samohlásky stagnuje. Ve vyplňování krátkých a dlouhých 

samohlásek není viditelný posun. To znamená, žák dle textu dokáže rozpoznat dlouhé 

samohlásky, hlavně ve známých a často využívaných slovech. Žák v textu dokáže 

zaznamenat délku samohlásek zhruba z 50 % správně.  

 Záměna vizuálně či sluchově podobných souhlásek se velice posunula. Žáci 

experimentální skupiny, dokáží rozlišovat jak párové souhlásky, tak vizuálně podobné 

souhlásky i samohlásky z 90 % správně. Jejich schopnost rozlišování těchto problémových 

jevů se zvýšila o 60 %.  Také dokáží samostatně vnímat otáčení psaného písmena či číslice 

a následně si ho automaticky samostatně opravit, tato informace vznikla mým osobním 

pozorováním. Schopnost rozlišování párových souhlásek a zároveň vizuálně podobných 

souhlásek a samohlásek se zvýšila u kontrolní skupiny pouze o 10 %.  

 

14.8.2  Hypotéza č. 2 

„Dysgrafici budou mít čitelný text s nevynechanými písmeny u slov o maximální 

délce 6 hlásek a to vše za pomoci pohybových plánů a dalších činností, které uvolňují horní 

pletenec ramenní, paže, ruce a prsty. Nebude třeba větších podpůrných linek. Jejich výstup 

z geometrie bude mít detailní provedení.“
24

 

Žáci s dysgrafií mají díky pohybově – reedukačním činnostem čitelný text, který je 

zároveň obohacený o rozvité věty v případě, že píší autodiktát či slohovou práci na 

konkrétní téma. Jejich změna v psaném projevu je viditelná na přiložených obrázcích níže, 

kde si zároveň můžeme všimnout navýšení počtu vět a délky textu. Množství textu by 

mohlo být však ovlivněno tématy slohových prací. Žáci s dysgrafií z kontrolní skupiny 

také zvýšili počet vět ve svých pracích, jejich text je však stále velice těžko čitelný až 

nečitelný.  

Z hlediska geometrie se žáci z experimentální ani kontrolní skupiny moc 

neposunuli. Z velké části je to však zapříčiněno právě plošným uzavřením škol, jelikož 

základní a těžké nové geometrické záležitosti nás čekali právě na jaře – kružnice. Pokud se 

pravidelně geometrie a rýsování neprocvičuje, tak se výkon snižuje. V experimentální 
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skupině se však žáci naučili s tužkou pracovat obratně a vytvořit tak tenké a rovné přímky. 

Na rozdíl od žáků z kontrolní skupiny, kteří na tužku stále velice tlačí, pravítko drží 

nesprávně či křečovitě a v důsledku toho jim dost často ujede a nevznikne rovná přímka. 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – 16.9.2019 – dítě č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – 20.1.2020 – Dítě č.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – 23.3.2020 – dítě č. 6 
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Obrázek 4 – září 2019 VS červen 2020 – dítě č. 6 

 

Obrázek 5 – 30.9.2019 – Dítě č. 7 

 

Obrázek 6 –  30.9.2019 – Dítě č. 7 
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Obrázek 7 – 20.1.2020 – Dítě č. 7 

 

Obrázek 8 – 23.3.2020 – Dítě č. 7 

 

Obrázek 9 – 23.3.2020 – Dítě č. 7 
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14.8.3 Hypotéza č. 3  

„Na základě pohybových cvičení a reedukačních pohybových chvilek během 

českého jazyka se u dysortografiků eliminují chyby ve slovech s jednou slabikou DI/DY, 

TI/TY, NI/NY. Také se sníží počet chybovosti psaní háčků nad souhláskami a čárek/kroužků 

nad samohláskami a to až o 60 %. Sníží se počet chyb o 50 % v gramatických cvičeních na 

měkké a tvrdé souhlásky.“
25

 

Ve vztahu k výše uvedené hypotéze vzniklo hned několik zajímavých situací a 

poznatků. Dle vstupního a výstupního testu bylo zjištěno, že dysortografici 

z experimentální skupiny vysoce snížili, až skoro eliminovali, svou chybovost v psaní 

háčků nad souhláskami. Což se u žáků z kontrolní skupiny nestalo. Na druhou stranu psaní 

čárek nad samohláskami a problém se sluchovým a vizuálním vnímáním dlouhých 

samohlásek stále přetrvává ve stejné míře. Tento problém mohl ovlivnit fakt, že 

dysortografie je u žáků z experimentu přidruženou SPU k dyslexii, která má za jeden ze 

závažných problémů právě sluchové a vizuální vnímáním dlouhých samohlásek. U 

kontrolní skupiny se také vnímání délky samohlásek nezlepšilo.  

Žáci z experimentální skupiny o 53 % snížili chybovost ve slovech s jednou 

slabikou DI/DY, TI/TY, NI/NY. Jakmile se však ve slově slabika vyskytuje vícekrát, tak si 

žák nedokáže slovo správně přečíst a tím pádem doplnit správně I/Y. Ve slovech, kde se 

píše Í/Ý se chybovost vysoce snížila a to až o 62,5 %. U kontrolní skupiny se chybovost 

též snížila a to až o 20 % celkově.  

Můžeme tedy konstatovat, že výše uvedená hypotéza se nenaplatila v takovém 

rozsahu, v jakém jsem předpokládala.  

 

 

 

Obrázek 10 – 1.10.2019 – Dítě č. 5 
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Obrázek 11 - 27.3.2020 – Dítě č. 5 

 

Obrázek 12 - 1.10.2019 – Dítě č. 8 

 

Obrázek 13 - 27.3.2020 – Dítě č. 8 

 

14.8.4 Hypotéza č. 4 

„Žáci s dyskalkulií budou, za pomoci pohybových činností během každodenní výuky 

matematiky, s delší časovou podporou (dvojnásobnou), schopni bezchybně sčítat a odčítat 

do 100 i s přechodem přes desítku. Žáci budou schopni rychle využívat malou násobilku s 

podporou tabulky, kterou si sami vytvoří.“ 
26

 

Žáci s dyskalkulií se velice dobře pozorují a dobře se hodnotí jejich výsledky a 

zlepšení. Žák s dyskalkulií z experimentální skupiny se ani za podpory asistenta pedagoga 

moc neposunul. Jeho chybovost ve sčítání a odčítání do 100 se pohybuje mezi 65 - 70 % 

dle množství příkladů s přechodem. Práci s násobilkovou „tabulkou“, kterou si sám během 

výuky vytvořil, ovládá samostatně, výjimečné spoje se začínají automatizovat a tabulku při 

nich již nevyužívá (násobilka dvou).  

Žák ze skupiny kontrolní má stále velice vysokou chybovost ve sčítání a odčítání 

do 100. Potřebuje oporu stovkové tabulky a i přesto se jeho chybovost pohybuje mezi 70-
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85 % dle množství příkladů s přechodem. K násobilce využívá násobilkovou tabulku, skrze 

kterou si také lépe zapamatoval určité lehčí spoje. Tabulku zvládá využívat samostatně.  

Můžeme tedy konstatovat, že hypotéza č. 4 se nepotvrdila v plném rozsahu a 

pohybově – reedukační cvičení měla nízký vliv na žáka s dyskalkulií. Zároveň bereme 

v potaz podporu asistentky, která je k žákovi z experimentální skupiny napsaná a tudíž 

velice často k dispozici. Dále musíme brát v potaz to, že žáci s dyskalkulií mají jednu 

z nejzávažnějších a také nejméně obvyklých poruch. Tuto poruchu si s sebou většinou 

nesou po celý život. Její odstranění nebo alespoň zmírnění projevů je velice složité a 

náročné a u mnohých žáků se během školní docházky nepodaří snížit chybovost a pochopit 

základní matematické spoje a operace.  

 

Obrázek 14 – 2.10.2019 - Dítě 5  

 

Obrázek 15 – 25.3.2020 – Dítě 5 
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14.8.5 Hypotéza č. 5 

„Žáci s ADHD a ADD se na práci soustředí po dobu 6 a více minut dle atraktivity 

práce. Žáci vydrží vnímat výklad učitele po dobu 5 minut, a to vše za dostatku vhodných 

pohybových činností a her zařazovaných do každé běžné hodiny. Díky pohybovým 

aktivitám budou schopni dodržovat základní pravidla třídy – hlásím se, plním pokyny 

učitele/asistenta, pracuji ve stejném nebo o čtvrtinu pomalejším tempu jako ostatní 

spolužáci.“
27

 

Na žáky s ADHD a ADD měla pohybová cvičení během výuky významný vliv. 

Mezi experimentálními žáky a žáky z kontrolní skupiny je zde nejvíce zřetelný rozdíl. Žáci 

s ADHD z experimentální skupiny jsou zvladatelní a svým chováním se zařadili mezi 

ostatní žáky. Jsou dokonce mnohem vzornější než někteří jiní žáci. Jejich tempo se zvýšilo 

v průměru až o 50 % a na látku, kterou ovládají, nepotřebují více času než jiní žáci. 

Naopak žák s ADHD s přidruženou agresivitou, který bere i léky na utlumení, 

v matematice svým tempem předbíhá i jiné běžné žáky a je schopen vyřešit náročnější 

příklady a věnovat se gradovaným úlohám v čase, kdy jiní žáci ještě pracují na povinném 

cvičení. V českém jazyce a jiných předmětech se jeho tempo vyrovná průměrnému žákovi. 

Žáci z experimentální skupiny se dokáží soustředit na práci až 10 minut bez problémů. 

Vydrží vnímat výklad učitele a sledovat, kde pracujeme.  

Velký rozdíl panuje u žáků z kontrolní skupiny, kde tedy není žák s medikací a 

patologickými sklony. Avšak vyskytují se zde žáci s ADHD a ADD. Jejich chování a 

soustředění se během roku posunulo jen velice mírně a to pouze za podpory asistentky 

pedagoga nebo v případě zaujatosti žáka pro nějakou konkrétní činnost. Žáci jsou většinou 

obecně ze špatných rodinných podmínek, kde nepanuje stereotypní systém, který by žáci 

potřebovali. Jejich soustředěnost je až o 50 % nižší než soustředěnost žáků 

z experimentální skupiny a zároveň potřebují na plnění úkolů větší časovou podporu. 

Dle výše uvedených zjištění lze konstatovat, že hypotéza č. 5 se potvrdila a 

pohybové chvilky žáky s ADHD a ADD ovlivnily nad očekávání.  
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14.8.6 Hypotéza č. 6 

„Třídě jako skupině se s pravidelným zařazením pohybových činností do hodin 

zvýší efektivita práce. Samostatnou práci zrychlí a zvládnou o 4 - 5 minut rychleji a jejich 

chybovost v základních znalostech (násobilka, pamětné sčítání a odčítání, doplňování Y/I, 

psaní slohových prací a diktátů) se obecně sníží alespoň o 15 %. Žáci budou jako skupina 

s nadšením pokračovat v pohybově – reedukačních cvičených, hrách a činnostech.“
28

 

Na základě vstupního a výstupního testu se dalo pozorovat to, za jak dlouho byli 

žáci schopni vypracovat své samostatné úkoly během hodiny. Níže je přiložena tabulka 

časů s tím, jak rychle zvládli žáci napsat části vstupního a výstupního testu – obecně 

uvedeno z průměru všech částí. Tabulka je uvedena pro experimentální a poté pro 

kontrolní skupinu. 

Jméno  *Vstupní test – časová 

dotace 

**Výstupní test – časová 

dotace 

Adam  10,5 min  7,5 min  

Jakub  8 min  5 min  

Damien  15 min  7 min  

Lukáš  15 min  12 min  

Daniel  17 min  10 min  

David  9 min  6,5 min  

Filip  9 min  7 min  

Vojtěch  8 min  5 min  

Jan  11 min  8 min  

Samuel 8 min  5 min  

Antonín  9 min  6,5 min  

Markéta  11 min  8 min  
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Klára  9 min  5 min  

Michaela  10 min  7 min  

Barbora  15 min  9 min  

Nikol  8 min  5 min  

Kateřina  16 min  10,5 min  

Adéla  9 min  6 min  

Nikol  11,5 min 7,5 min  

Veronika  10,5 min  9 min  

Michaela  16 min  8 min  

Karolína  16 min  9,5 min  

Daniel  15 min  10 min  

Lukáš   16 min  8 min  

Tabulka 2 

Tabulka 2: Přehled časů vyplnění vstupního a výstupního testu experimentální skupinou – průměr 

z jednotlivých částí; zaokrouhleno na jedno desetinné místo 

Legenda: min – minuta  

*Ke dni 30.09.2019 

**Ke dni 20.03.2020 

 

Jméno  *Vstupní test – časová 

dotace 

**Výstupní test – časová 

dotace 

Jiří   10 min  9 min  

Jakub  12 min  10 min  

Jan   15 min  12 min  

Tomáš   16 min  15 min  
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Martin   10 min  10 min  

David  11 min  9,5 min 

Matyáš   9 min 5 min  

Vojtěch  10 min 10 min 

Jan  7 min 7 min 

Igor  13 min 10 min 

Václav   9 min  8,5 min 

Luděk   11 min  12 min 

Lukáš   11 min 10 min 

Vojtěch   8 min 7 min  

Marie   14 min 10 min 

Nikol  17 min  15 min 

Kateřina  16 min  15 min 

Kateřina   8 min 5 min 

Emma   9 min 7,5 min  

Magdaléna   10,5 min  10 min 

Michaela   9 min 8 min 

Michaela   12 min  11 min  

Lucie    15 min 15 min  

Tabulka 3 

Tabulka 3: Přehled časů vyplnění vstupního a výstupního testu kontrolní skupinou – průměr 

z jednotlivých částí; zaokrouhleno na jedno desetinné místo 

Legenda: min – minuta  

*Ke dni 30.09.2019 

**Ke dni 20.03.2020 
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 Z výše uvedených tabulek jsme došli k tomu, že experimentální skupina snížila 

svou časovou dotaci na vyplnění výstupního testu v průměru o 4,3 minuty na žáka 

(zaokrouhleno na jedno desetinné místo).  

 Kontrolní skupina ve většině případů také snížila svou časovou dotaci na vyplnění 

výstupního testu, ale pouze o 1,3 minuty na žáka (zaokrouhleno na jedno desetinné místo).  

 Z našich dat můžeme vyvodit, že výše uvedená hypotéza se potvrdila a žáci 

experimentální skupiny zvýšili svou efektivitu při samostatné práci. Musíme však brát také 

v potaz zlepšení výkonu díky dlouhodobému soustavnému učícímu procesu během 

školního roku, který by samozřejmě obecně měl zvedat výkon žáků. Jak můžeme porovnat 

s kontrolní skupinou, tak žáci se během roku obecně ve svých výkonech zlepšují.  

 Žáci experimentální i kontrolní skupiny snížili svou chybovost ve výstupním testu v 

pravidelně probíraných jevech. Experimentální skupina však vykázala vyšší snížení 

chybovosti a to až o 20 %, na rozdíl od skupiny kontrolní, která svou chybovost snížila o 

pouhých 10 %. V tomto vyhodnocení musím poukázat na to, že každá třída je individuální 

kolektiv, kde se vyskytuje různorodý počet silných a slabých žáků, což mohlo ovlivnit 

míru snížení chybovosti v probíraných jevech.  

14.8.7 Vyhodnocení dotazníků spokojenosti  

Na základě dotazníku, který jsem vytvořila, jsem zjišťovala zaujatost žáků 

pohybovými činnostmi během výuky, což pro mne bylo zajímavým výstupem a rozhodla 

jsem se ho též zařadit do vyhodnocení experimentu jako podklad pro vyhodnocení části 

poslední hypotézy mé práce.  

„Žáci budou jako skupina s nadšením pokračovat v pohybově – reedukačních 

cvičených, hrách a činnostech.“
29
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Graf 1  

Výše zmíněnou otázku jsem do dotazníku vložila spíše k uvození žáků do děje, čeho 

se dotazník bude zhruba týkat. Zároveň mne tato informace zajímala. Dle odpovědí žáků 

na tuto uzavřenou otázku jsem zjistila, že více jak 90 % žáků ze třídy má rádo sport a 

předpokládám, že se nějakému také věnuje. 

 

Graf 2  

 Jelikož mou třídu tvoří mnoho fotbalistů, tak fotbal je jedním z nejoblíbenějších 

sportů naší třídy. Na druhou stranu velkou část zastává také tanec, kterému se věnuje 
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hodně dívek a vzhledem k tomu, že mám ve třídě lehce nižší počet dívek než chlapců, tak 

je to celkem vyrovnaná obliba těchto dvou aktivit. Do skupiny „jiné“ žáci uváděli sporty 

typu – parkour, bojové sport či trampolína. Žádný žák neuvedl možnost, že ho nebaví 

žádný sport či pohybová aktivita, což v dnešním světě obezity a neaktivního životního 

stylu, považuji za úspěch.  

 

Graf 3  

 Odpověď na otázku třetí již začíná být klíčová, pro vyhodnocení části mojí poslední 

hypotézy. Přičemž žáci se zcela jednoznačně shodli na tom, že alespoň z části je pohyb 

během výuky bavil. Z čehož pro mne vyplynulo to, že určitě s pohybem během výuky 

budu pokračovat, možná ho zařadím i ve větší intenzitě.  
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Graf 4  

 U této otázky jsem přemýšlela, zdali vytvořit možnosti a udělat z ní uzavřenou 

otázku či ji nechat otevřenou. Během výuky jsem žáky pozorovala, všímala si jejich 

nadšení, obliby různých pohybových činností a aktivit a z tohoto důvodu jsem odpovědi na 

otázku volila otevřené, jelikož jsem věřila tomu, že se žáci ve většině odpovědí shodnou.  

Což se ve velké míře potvrdilo. Naší obecně nejoblíbenější aktivitou během našich hodin 

se stala hra „Lovci duchů“, kterou mne inspirovala kolegyně. Lovci duchů jsou výborní 

v tom, že se dají různě modifikovat, a postupně jsme došli i k tomu, že se dají využívat i 

v matematice. Jsou výborní pro uvolněné procvičování, opakování vizuálně podobných 

souhlásek, podporují žákovské zainteresování do konkrétní látky a zvyšují jejich 

soustředěnost v návaznosti na vnější motivaci – soutěž.  

 Další oblíbenou aktivitou se stala prstová jóga, která žáky velice zaujala. Líbilo se 

mi, že ji žáci vždy brali zodpovědně a pokud se neprodlužoval vymezený čas na tuto 

činnost, tak nedělali hlouposti a opravdu poctivě cvičili. Písemný projev se ve spojitosti 

s prstovou jógou významně zlepšil nejen u dysgrafiků, ale i jiných žáků, kteří psali 

„škrabopisem“ díky své lenosti a pohodlnosti. Nejvíce jsem tuto aktivitu využívala před 

geometrií, kde vytvořit kvalitní výstup je pro všechny žáky stále poměrně dost náročné.  

 Kuba říká je obecně velice oblíbená aktivita již mnoho let a je to opravdu vděčná 

hra, kde se žáci protáhnou, něco naučí – třeba v anglickém jazyce a trénují svůj postřeh a 

soustředěnost.  
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 Ostatní činnosti věřím, že žáky také bavily, ale při některých se možná už necítili 

tak komfortně a zároveň nebyly tak inovativní a tím pádem je tolik neoslovovaly. Žádná 

z aktivit nebyla vyloženě neoblíbená.  

 

Graf 5 

 Tato otázka mi potvrdila to, že bych pohyb již z výuky nevyřadila. Stal se velice 

důležitou součástí našich hodin, stejně tak jako třeba práce ve skupinách. Naše hodiny 

oživuje, dodává jim více zábavy, obměňuje styl výuky a tím udržuje žáky ve větším pozoru 

a do školy chodí s větší radostí. Dva žáci uvedli, že by pohyb během každé vyučovací 

hodiny nevyžadovali. V tomto případě si myslím, že to negativně ovlivňuje žáky, kteří 

nemají rádi přerušování učebních činností, či se obecně méně rádi hýbou.  
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Graf 6 

 Někteří žáci pohyb během výuky nevnímali jako podporu soustředěnosti. Může to 

být do jisté míry tím, že tito žáci nepotřebují podporu soustředění a pozornosti a umí se 

dlouhodobě a kvalitně soustředit i bez pohybu či jiných aktivit, které by tomu měly 

napomáhat. Dalším možným aspektem, který mohl ovlivnit žákovské odpovědi na tuto 

otázku je fakt, že žáci nedokáží prozatím rozpoznat, co jim soustředěnost zvyšuje a 

podporuje a jaký efekt by mohl mít pohyb na jejich výkon.  

 

Graf 7 

 Na tuto otázku odpověděl „ne“ pouze jeden žák. Většině třídy pohyb během výuky 

v zapamatování učiva pomáhal a části žáků alespoň z části. Obecně vzato pokud žák něco 
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prožije, tak si lépe pamatuje danou látku a to si myslí, respektive na sobě pociťují, 

z většiny i žáci experimentální skupiny. Díky pozorování jsem si sama všímala, že žákům 

v látce, která se musí učit zpaměti, většinou pohyb pomáhal a v případě, že nám nějaká 

nová látka dělala problém, tak jsem se snažila jí modifikací zařazovat do našich 

pohybových aktivit.  

 

Graf 8 

 U této otázky jsem zjistila, že pro některé žáky zřejmě není příjemné mít pohyb 

zařazený do všech vyučovacích hodin a zřejmě jim některé hodiny pohyb spíše narušuje, 

než zlepšuje jejich kvalitu. Chtěla bych s žáky dále ještě probrat, jak se během hodin cítili 

a během kterých hodin, by chtěli pohyb mít určitě zařazen a naopak. Většinově se však 

žáci shodli na tom, že by chtěli ve výuce propojené s pravidelným a různorodým pohybem 

pokračovat.  
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 Diskuze  15

Experiment a celkové pozorování jsem prováděla od 23. září 2019 do 10. března 2020, 

kdy jsem byla nucena ukončit experiment o tři týdny dříve, než jsem měla v plánu, kvůli 

plošnému uzavření škol MŠMT. Výstupní testy tedy probíhaly již z domova žáků. 

Účastníci obecně hodnotili „experiment“, o kterém samozřejmě nevěděli, jako pozitivní. 

Žáci pohybové chvilky, hry a aktivity ocenili a zvykli si na ně, tudíž je momentálně již i 

vyžadují. Jsou neodmyslitelnou součástí naší výuky, stejně tak jako ranní čtení na 

zklidnění organizmu a uvedení žáka do procesu vyučování.  

Během online výuky, kterou jsem vedla v období karantény, jsem s celou třídou 

udělala krátký rozhovor, abych zjistila jejich názory na aktivity, které jsme dělali během 

hodin. S žáky, kteří měli nějaký specifický problém, a byli hlavním cílem pozorování, jsem 

vedla rozhovor individuálně.  

 Na průběh experimentu mělo vliv mnoho aspektů, které jsem brala v potaz při 

vyhodnocování experimentu. Jedním z nejdůležitějších aspektů je právě prostředí, ve 

kterém dítě vyrůstá a kterého je každodenní součástí. Právě rodiče a prostředí ovlivňuje 

dětskou inteligenci, práci a utváří celou osobnost jedince. Proto je velice důležité si 

uvědomovat, že určité změny jsou přisuzovány právě tomu, jak rodiče doma s dětmi 

pracují, jak je vychovávají a jak spolupracují s učitelem.  

Dalším podstatným vlivem také mohlo být doučování, na které žáci docházeli a 

v důsledku jehož se mohli výrazně zlepšovat. Pokud však porovnáme výsledky 

experimentální a kontrolní skupiny, dojdeme k výrazným rozdílům mezi dysgrafiky, 

dysortografiky a žáky s ADHD či ADD, u kterých si můžeme být jisti tím, že posun byl 

zapříčiněn právě efektem pohybových cvičení a také nastaveným stereotypem výuky.  

Na žáky má určitý vliv také vyučující a jeho výklad, osobnost a styl výuky. Přičemž 

s kolegyní kontrolní skupiny pracujeme ve stejném rytmu, ve stejném duchu – matematika 

metodou p. prof. Hejného, čeština od Nové školy, prvouka stylem prožitku. Nadále však 

platí, že každá z nás jsme jedinečná osobnost, což také může ovlivnit výkon žáků a jejich 

práci během vyučovací hodiny a také mimo ni.  
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Žáci z kontrolní skupiny se zlepšovali ve svých výkonech přiměřeným tempem. Žádná 

změna nebyla zaznamenána u žáků s dyslexií a ADHD a ADD. Žáci z kontrolní skupiny 

udrží pozornost stále okolo 2-3 minut, přičemž žáci s touto poruchou ve skupině 

experimentální udrží pozornost až 7- 10 minut v kuse (dle probírané látky) a zároveň se 

jejich práce zefektivnila o polovinu. Jejich výkony jsou rychlejší, jistější a dokáží pohotově 

reagovat na pokyny učitele.  

U žáků se SPU se v kontrolní skupině eliminovala chybovost y/i po měkkých a 

tvrdých souhláskách a zároveň jejich úroveň čtení se zvýšila na úroveň stejnou jako ve 

skupině experimentální. Výrazný rozdíl nastal mezi žáky s dysgrafií, kdy žáci v kontrolní 

skupině stále píší velice nečitelně a jejich úprava se prakticky nelepší. Úchop psacích 

potřeb je stále křečovitý a velikost písma se také nesnížila. Na rozdíl od experimentální 

skupiny, kde dochází k výrazným změnám ve velikosti písma, které se zmenšilo až o 

polovinu oproti začátku roku a zároveň v čitelnosti písma, která se zlepšila o 100%.  
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 Závěr 16

Problematika žáků se SPU a SPCH je mnohem širší téma, než pojmula tato diplomová 

práce. V práci jsem se dotkla každého problému spíše okrajově, abych uvedla čtenáře do 

situace, především co se týká teoretické části, kde jsem se snažila popsat ta nejdůležitější 

fakta pro tuto diplomovou práci.  

 V praktické části na základě experimentu, ze kterého jsem získala veškerá data, 

můžeme konstatovat, že pohybová aktivita by měla být záměrně ve vyšší míře zařazována 

do každé běžné vyučovací hodiny. Propojení pohybu a běžného vyučovacího procesu 

minimálně velice kladně ovlivňuje soustředění žáků na prvním stupni a jejich efektivitu 

práce, ať už se jedná o pracovní nasazení, rychlost samostatné práce či jejich pozornost. 

Zároveň jsme dle výše získaných dat zjistili, že eliminuje některé problémy u žáků se SPU.  

Velice kladně působí na žáky s ADHD a ADD, kteří díky pohybovým aktivitám, 

plánům a činnostem zařazených do výuky, zvýšili svou koncentraci až o 50 %. Jsou během 

konkrétní samostatné práce dokonce rychlejší než ostatní žáci ve třídě a zapojují se ve 

svých oblíbených předmětech mezi ty, kteří dopomáhají slabším žákům. Jejich chování je 

srovnatelné s běžnými žáky. Dokonce se svým chováním zařadili před žáky z horších 

rodinných podmínek.  

Dyslektici, kteří mají přidruženou dysgrafii, zlepšili viditelně svůj písemný projev, 

který je nejen v rámci možností čitelný, ale zároveň výrazněji pestřejší, delší a 

smysluplnější a relativně dobře se čte. Tím pádem je znatelné, že cviky na protažení a 

uvolnění horního pletence ramenního a zároveň uvolnění křečovitého držení psací potřeby 

bylo efektivní. Jejich výkon je vyšší, než jsou zadávané požadavky. Jejich písemný projev 

je ale stále viditelně odlišný než žáků bez této diagnózy. Dyslektické hledisko se v jejich 

výsledcích stále hodně projevuje. Jejich cítění dlouhých samohlásek je stále vysoce 

narušeno. Znatelně se zlepšilo rozlišování (až o 60 %) párových souhlásek a samohlásek 

navzájem vizuálně podobných.  

Někteří dyslektici mají místo dysgrafie přidruženou dysortografii, což je velice 

náročná kombinace SPU, jelikož se ve svých problémem částečně prolínají. Žáci s touto 

diagnózou nedokáží stále rozlišit délku samohlásek a ani nezvládají rozlišovat párové 
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souhlásky a souhlásky vizuálně podobné. Příčinou této skutečnosti může být to, že jsou zde 

zkombinované dvě poruchy, které spolu úzce souvisí a v některé problematice se dokonce 

prolínají. Snížila se však chybovost pravopisná ve velkých písmenech a zároveň ve slovech 

se slabikou DI/DY, TI/TY, NI/NY a to až o 43 %. Celkově se však tato skupina žáků 

neposunula natolik a nenaplatila se tak má očekávání.  

Dyskakulik se velice dobře pozoroval a jeho změny ve výsledcích jsou poměrně dost 

nízké. Sčítat a odčítat zvládne s velice vysokou chybovostí (cca 70 % - 80 %). Zároveň 

násobilku ovládá za pomoci tabulky, kterou si během výuky vytvořil. Některé jednodušší 

spoje se začaly automatizovat (násobilka dvou). Jeho pochopení základních matematických 

operací se nezlepšilo a nedokázal se tak z velké části během matematiky osamostatnit a 

pracovat pouze s nízkou podporou asistenta pedagoga. K tomuto mu měly dopomoct nejen 

aktivity na podporu soustředění, ale také pohybové aktivity ve skupině, kde získal vyšší 

oporu a sebejistotu.  

Práce jako celek mi z teoretického hlediska i praktického dala mnoho nových 

zkušeností a znalostí, které jsou v dnešním světě učitele nezbytnou nutností a součástí. V 

každé třídě, na každé škole, je mnoho jedinců s těmito problémy, kteří potřebují 

individuální přístup a zároveň pestrý reedukační program, do kterého je zapojen pohyb. 

Výuka by neměla být pouze o statických aktivitách a drilu. Pohyb je důležitý v každé 

výuce a pomáhá všem žákům, ať už problémem trpí či ne. Ovlivňuje jejich duševní 

pohodu, sebejistotu a také fyzičku. Lavice ve škole nejsou vždy zcela vhodně přizpůsobené 

fyziologickým potřebám žáků a tak pohyb během hodin je více než příhodný i ze 

zdravotního hlediska. Na dnešní výuku je kladen hlavně vysoký nárok z hlediska inkluze a 

troufám si říct, že mi tato práce v tomto ohledu byla opravdu oporou a lépe jsem se 

zorientovala v problematice konkrétních dětí a propojení pohybu s výukou.  
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