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ANOTACE
Balharová, K.: Využití internetových stránek KamiNet ve výuce jazyků u žáků se
specifickými poruchami učení. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2008, 117 s.
Rigorózní práce.
Cílem předkládané rigorózní práce je uvedení souboru metodických postupů
využívajících webové výukové stránky KamiNet. Tyto stránky autorka vytvořila primárně pro
žáky se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy jako pomůcku pro výuku
českého a anglického jazyka. Součástí práce je též popis těchto stránek a analýza jejich
využívání.
Celá práce je rozdělena do osmi kapitol. První kapitola je věnována vymezení pojmu
specifických poruch učení - definicím a výskytu. V druhé kapitole autorka seznamuje na
základě informací z odborné literatury s novodobou koncepcí výuky jazyků v současné
Evropě podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a s jejím vlivem na
koncepci výuky jazyků v České republice podle rámcových vzdělávacích programů pro
základní vzdělávání včetně zřetele na žáky se specifickými poruchami učení na 2. stupni
základní školy. Ve třetí kapitole uvádí aktuální poznatky týkající se problematiky mediální
výchovy a využití webových stránek ve výuce. Čtvrtá kapitola se věnuje vzniku a cíli
webových výukových stránek KamiNet. V páté až sedmé kapitole autorka popisuje jednotlivé
části KamiNetu (část češtiny, angličtiny i odkazů), který žákům i jejich pedagogům má
pomáhat při výuce anglického a českého jazyka, a uvádí ukázky vyučovacích hodin, při
kterých používá KamiNet. Osmá kapitola obsahuje šetření, ve kterém jsou analyzovány údaje
získané sledováním návštěvnosti webových stránek KamiNet a dotazníkovým šetřením
zaměřeným primárně na zjištění, zda KamiNet skutečně používají žáci se specifickými
poruchami učení, kterým je určen.
Závěrem studie je komplexní zhodnocení zjištěných údajů a jejich využití ve speciálně
pedagogické praxi.
Autorka byla ve své práci vedena snahou pomoci žákům se specifickými poruchami
učení na 2. stupni základní školy s výukou českého a anglického jazyka. Pokusila se vytvořit a
nastínit metodiku práce s výukovými webovými stránkami.
Klíčová slova: specifické poruchy učení, rámcově vzdělávací program pro základní
vzdělávání, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, metodika, výuka jazyků, webové
stránky, KamiNet
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ANNOTATION
Balharová, K.: Use of internet sites KamiNet for teaching languages to pupils with specific
learning disabilities.
The thesis aims at presenting the set of procedures using web learning sites KamiNet.
The author developed these sites primarily for pupils with specific learning disabilities in
secondary school as a tool for learning Czech language and English language. Description of
these sites and analysis of their use is also part of presentation.
The thesis is divided into eight chapters. The first chapter is dedicated to the concept
of specific learning disabilities - definitions and occurrence. The second chapter contains new
age conception of learning languages in current Europe according to Common European
Framework of Reference for Languages, based on information provided by scholarly
literature, and its influence on conception of learning languages in the Czech Republic
according to general educational program for primary and secondary school, including respect
to pupils with specific learning disabilities in secondary school. The current knowledge
related to problems of medial education and usage of web sites in teaching is presented in
the third chapter. The fourth chapter pursues formation and intention of web learning sites
KamiNet. The author presents individual parts of KamiNet (part of Czech language, English
language and links) along with examples of prototypical lessons in chapters five to seven.
KamiNet is focused on providing support to pupils and their teachers in the process of
learning English and Czech language. The eighth chapter contains research, which results
acquired by monitoring of attendance to the web sites KamiNet and questionnaire
examination oriented primary to discover, if pupils with specific learning disabilities really
use KamiNet, are analysed in.
The conclusion of the thesis is aimed to complex evaluation of positive readings and
their use in special educational practice.
The author was intended with effort to help pupils with specific learning disabilities in
secondary school to learn Czech language and English language. She attempted to produce
methodology of work with learning web sites.
Key words: specific learning disabilities, general educational programs for primary and
secondary school, methodology, Common European Framework of Reference for Languages,
learning of languages, web sites, KamiNet
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Úvod
Na téma týkající se tvorby a využití webových výukových stránek pro žáky se
specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy ve výuce českého a anglického
jazyka mě přivedla dlouholetá práce s těmito dětmi.
Byla to výzva - pokusit se řešit problematiku a hledat odpovědi na otázky typu: „Má
cenu vytvářet webové výukové stránky pro žáky se specifickými poruchami učení? Budou je
potřebovat a využívat? Budou je umět využívat? A budou jim užitečné?“
Domnívám se, že výraz „hledat“ dobře popisuje situaci ve výuce jazyků
prostřednictvím webových stránek. Situace vybízí k provedení šetření, které by přispělo
k objasnění takovýchto otázek, neboť příslušné odpovědi nelze v odborné literatuře nalézt.
Druhý aspekt mé práce, tedy problematika žáků se specifickými poruchami učení, je
zpracována. Dostupné jsou především informace a nové poznatky o péči, reedukaci u žáků se
specifickými poruchami učení, nové trendy ve výuce jazyků vzhledem k vytváření
Společného evropského referenčního rámce a jeho vlivu na koncepci vzdělávání u nás.
Dnes je již zřejmé, že výuka jazyků je pro žáky důležitá vzhledem k jejich budoucímu
uplatnění na trhu práce v rámci sjednocené Evropy. Zvláště na žáky se specifickými
poruchami učení klade ovšem vysoké nároky. Je potřebné vytvářet jim takové podmínky pro
výuku, abychom jim - my pedagogové - v tomto pomohli.
Samotné vytvoření stránek ovšem nestačí. Je třeba s nimi dále pracovat a ve výuce je
vhodně využívat. Touto praktickou stránkou věci - metodikou výuky s použitím vlastních
stránek - se především zabývá moje práce. Zaměřila jsem se na popsání postupů práce, které
pomáhají žákům se specifickými poruchami učení, na využití jednotlivých kompetencí
v popsaných hodinách, hodnocení i zkušenosti, které jsem získala jejich pravidelným
využíváním ve výuce.
Domnívám se, že se jedná o jednu z cest, jak žákům se specifickými poruchami učení
na 2. stupni základní školy pomoci v jejich úsilí zvládnout požadavky klíčových kompetencí
komunikace v mateřském a cizím jazyce.
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1. Specifické poruchy učení
1.1. Definice a vymezení pojmu
V české odborné literatuře není zcela sjednocena a jasně definována terminologie
specifických poruch učení. Používá se výrazů specifické poruchy učení (Pokorná 2001,
Michalová 2001), vývojové poruchy učení (Novotná, Kremličková 1997), poruchy učení
(Zelinková 1994), nebo specifické vývojové poruchy učení (Jucovičová, Žáčková,
Sovová 2001). Tyto pojmy jsou nadřazeny termínům jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie
či dyskalkulie.
Pokud přistoupíme k problému chronologicky, zjistíme, že již v roce 1967 Úřad pro
výchovu v USA uvádí, že „specifické poruchy učení jsou poruchami v jednom nebo více
psychických procesech, které se účastní v porozumění řeči nebo v užívání řeči, a to mluvené i
psané. Tyto poruchy se mohou projevovat v nedokonalé schopnosti naslouchat, myslet,
mluvit, číst, psát nebo počítat. Zahrnují stavy, jako je například narušené vnímání, mozkové
poškození, lehká mozková dysfunkce, dyslexie, vývojová dysfázie atd.“ (Úřad pro výchovu
v USA 1967, in Matějček 1988, s. 24)°.
O rok později se touto problematikou zabývá Světová federace neurologická a na
konferenci v Dallasu se konstatuje, že „specifická vývojová dyslexie je porucha projevující se
neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má
přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost. Je podmíněna poruchami v základních
poznávacích schopnostech, přičemž tyto poruchy jsou často konstitučního původu“ (Světová
federace neurologická, konference expertů, Dallas, 1968, in Matějček 1988, s. 19). V této
definici nacházíme již podmínku, že dítě má přiměřenou inteligenci, dostává se mu běžného
výukového vedení, a přesto není schopno naučit se číst. Zaznívá zde potřeba i možnost
věnovat takovýmto dětem vhodné výukové vedení, pomoci jim překonávat jejich potíže.
V 80. letech dochází skupina expertů Národního ústavu zdraví ve Washingtonu spolu
s experty Ortonovy společnosti k novým poznatkům v oblasti specifických poruch učení a
rozšiřují existující definice o předpoklad dysfunkce centrálního nervového systému. „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


Pozn. : Bibliografické citace a odkazy na citace jsou provedeny dle v současné době platné české verze

mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2
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porucha učení může vyskytnout souběžně s jinými formami postižení nebo souběžně s jinými
vlivy prostředí, není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů“
(skupina expertů Národního ústavu zdraví ve Washingtonu spolu s experty Ortonovy
společnosti, 1980, in Matějček 1988, s. 24).
„Poruchy učení je termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují při
osvojování a užívání řeči, naslouchání, čtení, psaní a matematiky. Tyto obtíže mají
individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkce centrálního nervového systému“
(Zelinková 1994, s. 21).
Pokorná (2001) tvrdí, že: „Je zcela nezvratné, že existuje fenomén specifických poruch
učení, který někdy výrazně nepříznivě ovlivňuje vzdělávací i osobnostní rozvoj dětí, takže má
vliv i na jejich celoživotní orientaci a adaptaci ve společnosti. Má rozličnou etiologii
mimointelektového charakteru, která však negativně ovlivňuje i rozvoj kognitivních a
intelektových funkcí jedince“ (Pokorná 2001, s. 73).
V odborné literatuře psané v angličtině se setkáváme s termínem „specifické poruchy
učení“ a se zkratkou anglického označení „Specific learning disability“ SLD nebo jen LD Learning disability (The Department of Education and Children’s Services 2007). Také se
můžeme setkat s termíny „specific learning difficulties“ (Reid 2006), „pupils with learning
difficulties“ (Wallace 2007), „additional learning needs“ (Macintyre 2006). Používá se stále i
termínu Dyslexia (World federation of Neurology 1968, British Dyslexia Association 2008).
Specifické poruchy učení jsou vývojovou poruchou. To znamená, že se projevují
narušením určitých schopností a dovedností. Představují diagnostickou kategorii sloužící
k souhrnnému označení takových výukových problémů, které vznikají jako důsledek dílčích
dysfunkcí potřebných pro osvojení různých školních dovedností. Žáci se specifickými
poruchami učení netvoří stejnorodou skupinu. Jednotlivé projevy se kombinují, zasahují celou
osobnost jedince. Přes rozdílnost pojmenování a obtížnost stanovení přesné definice, která by
postihla všechny symptomy, se autoři shodují, že se jedná o poruchu učení na podkladě
dysfunkce centrálního nervového systému. Projevuje se nejvíce v oblasti porozumění a
používání řeči mluvené i psané, matematického usuzování a počítání. Dalšími společnými
rysy jsou přiměřená inteligence žáka, selhávání běžných výukových metod a přiměřená
sociokulturní příležitost pro žáka. Termín dyslexie, který označuje poruchu čtení, bývá
nesprávně užíván pro označení poruchy čtení a psaní, nebo bývá dokonce termínem pro
specifické poruchy učení jako celek.

13

Na základě nových medicínských poznatků o příčinách vzniku specifických poruch
učení Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1992 v 10. revizi Mezinárodní
klasifikace nemocí (ICD) uvádí tyto poruchy mezi poruchami psychického vývoje. Vzhledem
k potřebám spolupráce odborníků z profese pedagogické, psychologické či lékařské, je dobré
vyznat se v těchto diagnózách.
10. revize užívá následující pojmy a číselnou klasifikaci:
F80 – F89 Poruchy psychického vývoje
 F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
 F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností
 F81.0 Specifické poruchy čtení
 F81.1 Specifické poruchy psaní
 F81.2 Specifické poruchy počítání
 F81.3 Smíšená porucha školních dovedností
 F81.8 Jiné vývojové poruchy školních dovedností
 F81.9 Vývojové poruchy školních dovedností nespecifikované
 F82 Specifická vývojová porucha motorické funkce
 F83 Smíšené specifické vývojové poruchy
Americká

psychiatrická

společnost

vydává

od

roku 1952

klasifikaci DSM

(Diagnostický a statistický manuál duševních poruch). Poslední revize DSM-IV-TR
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision) vyšla
roku 2000. V tomto materiálu jsou uvedeny v kategorii poruch učení pod číslem 315.0 až
315.9 jednotlivé poruchy učení. DSM-IV-TR je významnou a v mnohém určující předlohou
pro diagnózy F mezinárodní klasifikace ICD.
Ze zařazení a rozpracování specifických poruch učení je patrné, jaký důraz společnost
klade na zdravý vývoj jedince. Jejich uvedení mezi poruchami psychického vývoje odpovídá
tomu, že nezahrnují pouze oblast školních dovedností, ale ovlivňují celkový psychický vývoj.
Projevy specifických poruch učení nezahrnují jen problémy se čtením či psaním, ale
jedná se i o poruchy pozornosti, zvýšenou unavitelnost, poruchy paměti i motoriky, obtíže
v časoprostorové orientaci i ve vnímání posloupnosti, obtíže v pravolevé orientaci, poruchy
aktivity a k nim přistupuje i psychomotorická instabilita. Se všemi uvedenými projevy se
běžně u žáků se specifickými poruchami učení setkávám a snažím se na ně brát ohled při
celkové intervenci. Do ní na druhém stupni základní školy zahrnuji i pomoc při volbě
povolání.
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Ve volbě povolání a tedy i směrování profesní kariéry žáků se specifickými poruchami
učení oceňuji práci PhDr. Antonína Mezery, který na základě Hollandovy teorie profesního
vývoje sestavil obrázkový test profesní orientace. Tento test doporučuji jako vhodný právě
pro žáky se specifickými poruchami učení pro jeho jednoduchost. V testu je navíc zařazen i
seznam cca 500 možných povolání, který žákům i rodičům na druhém stupni základní školy
umožňuje lepší orientaci. Pomáhá tak při vyhledávání vhodných povolání z hlediska zájmů
žáků, a tím přispívá ke spokojenosti při vykonávání zaměstnání, a tedy i ke spokojenosti
v životě.
Pokorná (2001) uvádí, že mezi námi existují dospělí jedinci, kteří v době školní
docházky trpěli specifickými poruchami učení, které nebyly kompenzovány. Život těchto lidí
je velmi náročný. Často nechtějí přiznat svou neznalost, protože by v kulturní společnosti
ohrozili svůj sociální status.
1.2. Základní typy specifických poruch učení
Přes nejednotnost definic specifických poruch učení jako celku, názvy jednotlivých
typů neprocházejí změnami. Člení se podle toho, jakou oblast postihují.
Mezi základní typy specifických poruch učení patří dyslexie, dysgrafie, dysortografie,
dyskalkulie, dyspraxie, dyspinxie, dysmúzie. Tyto typy poruch se mohou vyskytovat u dětí
samostatně, ale často tvoří komplex poruch.
Moje práce je zaměřena na výuku českého a anglického jazyka s využitím
internetových výukových stránek na druhém stupni základní školy u žáků se specifickými
poruchami učení. Gramotnost a jazykové schopnosti jsou v současné společnosti vysoce
ceněny, jak tomu nasvědčuje i pozornost, kterou této oblasti věnuje Rada Evropy, jak uvedu
v dalších kapitolách. Ze specifických poruch učení nejvíce ztěžují výuku jazyků, a to i podle
mých zkušeností, především dyslexie, dysgrafie a dysortografie.
1.2.1. Dyslexie
Českou definici dyslexie vytvořili v roce 1960 Matějček a Langmeier. Tato definice
klade důraz na dílčí nedostatky, které dyslexii podmiňují. Definice dyslexie, kterou
v roce 2002 akceptovala Mezinárodní dyslektická asociace a Národní institut zdraví a vývoje
dítěte

v USA,

základní

znaky

rozvádí.

„Dyslexie

je

specifická

porucha

učení

neurobiologického původu. Je charakterizována obtížemi v přesném nebo plynulém
rozpoznávání slov, nedostatky v hláskování a rozlišovacích schopnostech. Příčinou těchto
potíží je deficit fonologické komponenty jazyka, který není vzhledem k úrovni dalších
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kognitivních schopností a výukových možností očekáván. Sekundárními následky jsou
problémy v chápání čteného textu a omezená zkušenost se čtením, které mohou bránit
dalšímu rozvoji jazykových schopností a vzdělání“ (Dickman 2003, in Matějíček 2006, s. 8).
Bakker (in Pokorná 2001) spojuje neuropsychologické výzkumy činnosti mozku
s terapií obtíží ve čtení a propracovává model pravo- a levohemisférové dyslexie. Bakker
vychází ve svých teoretických úvahách i v nápravných důsledcích z funkční specializace
mozkových hemisfér. Předpokládá, že pro většinu lidí je levá hemisféra specializovaná na řeč
a pravá hemisféra na tvar a směr. Protože čtení je spojeno s řečí, aktivuje se při čtení levá
hemisféra. V průběhu čtení však vnímáme tvar písmen, která jsou seřazena v určitém směru,
v češtině je to směr zleva doprava. Proto je do procesu čtení zapojena i pravá hemisféra.
V období počátečního čtení se dítě setkává s novými tvary, grafémy, které je obtížné
diskriminovat především tehdy, liší-li se pouze polohou v prostoru. Tato percepčně prostorová
analýza je prováděna především pravou mozkovou hemisférou. Stává-li se proces čtení
plynulejší a více zautomatizovaný, vystupují do popředí sémantické a syntaktické operace a
jazykové aspekty, které jsou zprostředkovány převážně levou hemisférou. Z toho vyplývá, že
v určitém stadiu vývoje čtenářských dovedností přechází vedoucí aktivita z pravé na levou
hemisféru. Oba procesy musejí být v určité rovnováze. Proto užívá Bakker název „balance model“. Kappers, výzkumný spolupracovník Bakkera, se více zabýval praktickou aplikací
Bakkerových metod. Zkoumal vztahy mezi oběma hemisférami v procesu osvojování čtení
v období osmi posledních měsíců předškolního věku a prvního ročníku školní docházky.
V předškolním věku byla zřejmá levohemisférová kontrola řečových procesů. V souvislosti
s počátečním čtením získala převahu pravohemisférová činnost a koncem 1. ročníku se opět
objevuje preference levé hemisféry. Podle toho, ve které etapě čtenářského výcviku se obtíže
objevily, Bakker klasifikuje dva typy poruch čtení. Dítě s L-typem dyslexie nemá dostatečně
rozvinuté percepčně prostorové charakteristiky textu, lépe zvládá lingvistické úkoly, jeho
čtení je rychlé s vyšší chybovostí. Dítě s P-typem dyslexie setrvá dlouho na percepčních
mechanismech, jeho čtenářská strategie je pomalá, ale přesná (Bakker in Zelinková 1999).
Selikowitz (2000) nepoužívá termín dyslexie, ale hovoří o specifické poruše čtení,
kterou definuje jako závažné, nevysvětlitelné opoždění ve čtení, vyskytující se u průměrně
nebo nadprůměrně inteligentního dítěte. V této souvislosti hovoří o ortografické (automatické)
fázi čtení, které mnoho dětí bez speciálních vzdělávacích potřeb nedosáhne dříve než v osmi
či deseti letech. Než této fáze dosáhnou, musí projít dvěma přípravnými fázemi. První fází je
fáze vizuální paměti - logografická. Tato fáze neobsahuje lexikální systém, namísto toho jsou
slova rozpoznávána, jako by to byli známí lidé nebo věci. (Např. slovo Help! lze poznat podle
16

vykřičníku, a proto slovo Bang!, může být v této fázi čteno jako Help!) Časem musí být tento
systém nahrazen jiným. Je nazýván systémem fonologickým, protože slova jsou rozkládána
na jednotlivé zvukové složky - fonémy. Toto velmi důležité období se označuje jako
fonologická fáze. Fonologické čtení není pouze jednoduchým procesem prostého spojování.
Umět přiřadit správný foném znamená, že se mozek musí naučit 577 grafémů odpovídajících
fonémům v anglickém jazyce. Někdy musí vzít do úvahy i to, v jakém kontextu je slovo
použito, aby bylo možno zjistit, který foném je správný. Jak děti získávají větší schopnost
převádět grafémy, které vidí na stránce, do správných fonémů, začínají zaplňovat svůj
mozkový lexikon slovy. Když k tomu dojde, děti začnou obcházet fonologický systém a
vstoupí do lexikonu, kdykoli čtou známé slovo. Fonémová segmentace a opětovné složení se
děje v mozku, potichu a rychle. Zdá se, že pokud tyto dovednosti nemají, nemůže se jejich
automatické čtení rozvíjet. Selikowitz zdůrazňuje, že mnoho studií ukazuje na to, že velké
procento z testovaných dětí vykazovalo primárně potíže ve fonologických dovednostech.
Jucovičová, Žáčková, Sovová (2001) popisují dyslexii jako specifickou vývojovou
poruchu čtení, která se projevuje obtížemi ve čtení, kdy je porušeno čtení jako vlastní akt.
Dítě má problémy s intonací a melodií věty, nesprávně používá dech, hůře se orientuje
v textu. Při čtení se objevují specifické chyby jako je záměna písmen tvarově podobných,
přesmykování slabik, vynechávky či přidávání písmen, slabik, domýšlení koncovek slov. Děti
mívají problémy i v reprodukci čteného textu.
Michalová (2001) konstatuje, že samotného termínu dyslexie je v literatuře užíváno ve
dvou významech. V širším slova smyslu znamená označení celého komplexu specifických
vývojových poruch učení z důvodu jejich častého společného výskytu u jedince. Užívá se
tedy jako pojem obecný. V užším slova smyslu označuje pouze jeden z druhů specifických
poruch učení, a to poruchu čtení, na rozdíl například od poruch psaní či pravopisu. Autorka
uvádí, že v otázce definice dyslexie dosud nedošlo k sjednocení a že jsou tendence k tvorbě
definic nových. Dyslexie podle ní znamená specifickou neschopnost naučit se číst běžnými
výukovými metodami.
Dyslexie se projevuje ve všech oblastech čtení. Zasahuje techniku čtení, porozumění
přečtenému, mnohdy i reprodukci textu.
Selikowitzovo vysvětlení (Selikowitz 2000) přechodu z fonologického systému do
lexikonu mi pomohlo lépe pochopit obtíže žáků s dyslexií při výuce anglického jazyka, který
se začínají české děti učit od třetí třídy. Pokud se škola zapojila do Národního plánu výuky
jazyků, může dokonce vyučovat cizí jazyk již od první třídy.
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Bakkerovy typy dyslexie vysvětlují různé projevy dyslexie, na které jsem při výuce
narážela. To, že žáci s dyslexií čtou pomalu i na druhém stupni základní školy, nebylo pro
mne nic nového, ale překvapovali mě žáci, u kterých byla diagnostikována dyslexie, přestože
četli rychle, byť s větší chybovostí. Začala jsem se proto zajímat o aplikaci metody náprav
v našich podmínkách. V češtině se na druhém stupni setkávám i se záměnou tvarově
podobných grafémů, žáci mají obtíže s delšími slovy a se slovy se skupinami souhlásek často je domýšlejí - neorientují se v textu, mají problémy s intonací a dodržováním
interpunkčních znamének.
1.2.2. Dysortografie
Porucha pravopisu se vyskytuje často spolu s dyslexií a dysgrafií. Porucha nepostihuje
celou oblast gramatiky, týká se pouze tzv. specifických dysortografických jevů. Děti s touto
poruchou nejčastěji zaměňují krátké a dlouhé samohlásky, nerozlišují slabiky dy-di, ty-ti, nyni, vynechávají, přidávají, zaměňují písmena či celé slabiky (Zelinková 1994).
Michalová (2001) popisuje dysortografii jako specifickou poruchu pravopisu velice
často se vyskytující ve spojení s dyslexií. Navenek se u žáků projevuje narušenou schopností
osvojovat si pravopis jazyka přes přiměřenou inteligenci a běžné výukové vedení, kterého se
jim dostává. Jako typické projevy uvádí neschopnost dodržet pořadí písmen při psaní ve
slově, nedostatky v měkčení, nesprávné dodržování délek samohlásek, neschopnost aplikovat
i dobře naučená gramatická pravidla v písemném projevu. Chybí cit pro jazyk, důsledkem je
snížená schopnost např. skloňovat, časovat.
Žlab (1988) rozlišuje dysortografii
 auditivní, při níž mají žáci problémy v zachycení pořadí jednotlivých hlásek ve slově,
smysl slova však chápou
 vizuální, kdy žák není schopen napsané chyby v textu správně identifikovat, a i při
poskytnutí delšího času na opravu jich zvládá zachytit a opravit pouze malé množství, ba
dokonce někdy i chyby přidělá tam, kde původní pravidlo aplikoval správně
 motorickou, kdy vlastní grafický projev odčerpává veškerou koncentraci pozornosti žáka,
nedostává se jí již na uvědomělé aplikování gramatických pravidel a vlastní kontrolu
napsaného cvičení
Jucovičová, Žáčková, Sovová (2001) hovoří o specifické vývojové poruše pravopisu,
která se projeví zejména při nutnosti psát diktát, kdy se objevují typické specifické chyby. Na
tomto problému se podle nich spolupodílí i snížený jazykový cit.
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Podle Selikowitze (2000) může být specifická porucha pravopisu definována jako
nevysvětlitelná, závažná porucha pravopisu. Závažná porucha je obvykle definována jako
více než dvě standardní odchylky v pravopisu pod úrovní věku dítěte. Pravopis v angličtině
vyžaduje znalost rozporných pravidel pro konvertování fonémů na vhodné grafémy. Správný
pravopis obvykle není možný, dokud dítě nedosáhne fonologického stádia. Je dokázáno, že
dítě vstoupí do fonologického stádia dříve čtením než psaním. Selikowitz popisuje dvě cesty
(obr. 1) - A (lexikální) a B (fonologickou), kterými se proces může ubírat od kognitivního
systému (myšlení v části mozku) ke „grafémickému nárazníku“, který bude kontrolovat
způsob, jak je slovo hláskováno při psaní.

Obr. 1. Proces pravopisu v mozku (Selikowitz 2000, s. 68)
Selikowitz tvrdí, že děti s izolovanou poruchou pravopisu mají relativně lepší
jazykové schopnosti a jejich potíže leží ve fonologické cestě (cesta B). Děti s kombinovanými
poruchami čtení a pravopisu vypadají, že mají slabší jazykové schopnosti a mají fonologické i
lexikální deficity v pravopisu (cesty A a B).
Neschopnost aplikovat dobře naučená gramatická pravidla často přetrvává i na
2. stupni základní školy, kde se s ní pravidelně setkávám. Největší problémy dělají žákům
souhrnná cvičení procvičující více jevů, a to i tehdy, když jsou dopředu dobře zopakované,
procvičené. Učitelé mohou pomoci tím, že zařazují cvičení, ve kterých žák procvičuje pouze
jeden jev, a navíc si společně připomenou, o jaký jev se jedná. I na druhém stupni přetrvává
u některých žáků problém s rozlišováním krátkých a dlouhých samohlásek, rozlišování
měkkých a tvrdých slabik, k čemuž přibývá problém s cizími slovy, rozlišování sykavek,
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nedodržování hranice slov v písmu, proto je potřeba zařazovat do výuky i různá cvičení
napomáhající reedukaci.
1.2.3. Dysgrafie
Dysgrafie je specifickou poruchou psaní, čili grafického projevu jako takového.
Samotný proces psaní vyčerpává dysgrafikovu kapacitu koncentrace pozornosti tak, že již
není schopen se plně soustředit na obsahovou a gramatickou stránku projevu. Nejvíce obtíží
se objevuje v narušení úrovně jemné motoriky (Michalová 2001).
Selikowitz (2000) hovoří o specifické poruše psaní, která se týká mechaniky psaní
rukou, to znamená tvoření písmen a jejich umístění na stránku. Tvrdí, že porucha psaní se
často vyskytuje u dětí s poruchami čtení a že oproti poruchám čtení a pravopisu se těmto
poruchám dostává malé pozornosti.
Jucovičová, Žáčková, Sovová (2001) uvádějí dysgrafii jako specifickou poruchu
grafického projevu, zejména psaní. Porušeno bývá psaní jako vlastní akt, kdy je tempo
výrazně pomalé, snížená je jeho kvalita, dochází k záměnám podobných písmen. Podle
autorek mívá často vliv i na další formy grafického projevu, zejména rýsování v matematice geometrii.
Nejtypičtějšími obtížemi, které jsou hodnoceny jako dysgrafické, jsou podle Vitáskové
(2001): neschopnost udržet písmena na řádku, nestejná velikost grafémů, roztřepané,
rozmazané písmo, neschopnost napodobit tvar písmene, opačný sklon písma. Za diskutabilní
považuje otázku klasifikace psaní. Souhlasím s ní v názoru, že hodnocení nesmí být natolik
kritické, aby vytvořilo u dítěte nechuť k písemnému vyjadřování.
Na druhém stupni se nejčastěji setkávám s nerespektováním okrajů, žáci neumí psát
odstavce, nezvládají členění textu. I na druhém stupni zařazuji do výuky procvičování méně
frekventovaných grafémů a těch, které jsou si podobné, ale jejich rozlišení je důležité
z hlediska pravopisu, např. s-z. Mnohdy se žáci snaží spíše svou poruchu kompenzovat, než
aby vyvinuli úsilí o nápravu. Dávají přednost psaní na počítači, používají tiskací písmo místo
psacího. Problémy se ve zvětšené míře objevují i v matematice - rýsování. Souhlasím se
Selikowitzem, že se této poruše dostává menší pozornosti. Domnívám se, že se tomu tak děje
i u nás. Na druhou stranu je nezpochybnitelné, že nejprve musíme žáka naučit číst a chápat
přečtené, a teprve poté se můžeme věnovat kvalitě psaní.
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1.2.4. Shrnutí
Ve své práci budu používat termín specifické poruchy učení (dále jen „SPU“) a
termíny dyslexie, dysortografie a dysgrafie budu používat jako pojmy podřazené. Považuji
toto označení za rozšířené a již zakotvené mezi poradenskou, pedagogickou i rodičovskou
veřejností.
1.3. Výskyt
Matějíček (1993) uvádí, že dyslexií trpí přibližně 3% českých dětí, častěji bývají
postiženi chlapci než dívky, minimálně v poměru 2:1 až 3:1.
Krejčířová, Juřička (1997) se domnívají, že četnost výskytu skutečné dyslexie v naší
populaci dosahuje 2%.
Mertin (1999) uvádí 2-3% českých dětí s poruchou čtení. Myslí si, že vzhledem
k velké přijatelnosti diagnózy pro rodiče i odborníky není nejmenší důvod, proč by se tento
počet neměl v následujících letech zvyšovat. Tento jeho předpoklad by mohl potvrzovat i údaj
Michalové (2001), že v naší populaci a našich podmínkách se SPU vyskytují u 5,6% školních
dětí. Používá údaj ze statistické ročenky z roku 1998/1999 a 1999/2000. Z těchto údajů
vyplývá, že z celkového počtu žáků ZŠ bylo v daných letech 59 578 žáků se specifickými
poruchami učení.
Mertin (1999) uvádí, že v USA se jedná o cca 15% populace, která trpí poruchou
čtení. Selikowitz (2000) uvádí, že počet dětí, které trpí SPU, je neznámý. Ke zjištění by bylo
nezbytné provést důkladný posudek, ve kterém by všechny děti v populaci byly pečlivě
vyšetřeny, aby mohl být zjištěn podíl těch, které mají nějakou formu SPU. K tomu nedošlo,
nicméně byly provedeny výzkumy k odhalení obtíží v individuálních oblastech učení, což
dovoluje jakýsi odhad frekvence případu jako celku. Takto se odhaduje, že asi 10% dětí je
postiženo nějakou formou SPU. Selikowitz (2000) píše o tom, že chlapci jsou třikrát více
zasaženi nějakou formou SPU než dívky.
Novotná, Kremličková (1997) uvádějí, že jsou v naší populaci vývojovými poruchami
učení znevýhodněna asi 4% žáků a z celkového počtu žáků s vývojovými poruchami učení
přibližně 95% připadá na žáky s dyslexií. Z hlediska pohlaví uvádějí poměr mezi děvčaty a
chlapci 1:4 až 1:8.
Ať už je procento žáků jakkoli malé či velké, nemění to nic na tom, že je nutné se
těmto žákům věnovat a na reedukaci jejich obtíží vynaložit potřebné úsilí. Kromě reedukace,
kterou provádějí speciální pedagogové ve školách i poradnách, je potřeba žákům výuku
zpřístupnit a zjednodušit i vhodnými metodami a formami práce. Ve své práci jsem se proto
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zaměřila na využití internetových stránek ve výuce jazyků žáků se SPU. Internetové prostředí
jsem volila právě proto, že je dobře dostupné učitelům, žákům i jejich rodičům. Navíc je
v současnosti moderní, což může zapůsobit na ty žáky, kteří preferují práci s počítačem.
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2. Výuka jazyků v Evropě
Reformovat výchovu dětí, to neznamená jen zdokonalovat tu didaktiku ve škole: to
znamená reformovat život i nás dospělých. My jsme půda, ze které rostou nové generace záleží hodně na nás, budou-li lepší nebo šťastnější. Ten saský ministr měl pravdu, když řekl
deputaci, která k němu přišla s návrhy o výchově dětí, že mu výchova dětí starosti nedělá, jen
výchova dospělých (Masaryk, 1990, s. 126).
Při Masarykových slovech, pocházejících z minulého století, se mi vybavuje důraz na
celoživotní učení, který se v dnešní době klade na učení i nás dospělých.
V současnosti se věnuje velká pozornost v rámci Evropy výuce jazyků, a to i
z hlediska žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k tomu, že moje práce je
zaměřena na metodiku výuky jazyků u žáků se SPU, považuji za přínosné zmínit se
o současných trendech ve výuce i jazykových kompetencích.
V Doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových kompetencích (2006) se
dočteme, že usnesení Rady ze dne 27. června 2002 o celoživotním učení (Úř. věst. C 163,
9.7.2002, s. 1) stanovilo nové základní vědomosti jako prioritu a zdůraznilo, že celoživotní
učení musí probíhat od předškolního věku po důchodový věk. V květnu 2003 Rada přijala
evropské referenční úrovně. Tyto referenční úrovně zahrnují mimo jiné porozumění psanému
textu a jsou úzce spjaty s rozvojem klíčových kompetencí.
V současné době ve výuce jazyků vycházíme ze Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky (CEF). Rada Evropy (2004) zpracovala Evropské jazykové portfolio, jehož
součástí je Europass - jazykový pas. Používá se zde šest evropských úrovní Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky (CEF) k zaznamenání dosažené úrovně
jazykových dovedností ve standardizovaném formátu od A1 do C2.
2.1. Klíčové kompetence stanovené ve Společném evropském referenčním rámci
pro jazyky
Důležitost komunikace v mateřském i cizím jazyce nyní stanovuje dokument Klíčové
kompetence pro celoživotní učení - evropský referenční rámec, který je vydán jako příloha
k Doporučení Evropského parlamentu a Rady Evropy ze dne 18. prosince 2006 o klíčových
kompetencích pro celoživotní učení (dále jen „Doporučení (2006)“). Referenční rámec
zahrnuje osm klíčových kompetencí, které jsou pokládány za stejně důležité. Patří mezi ně i
komunikace v mateřském jazyce a komunikace v cizím jazyce.
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Komunikace v mateřském jazyce
V Doporučení (2006) se můžeme dočíst, že komunikační kompetence vyplývá
z osvojení mateřského jazyka. To je neodmyslitelně spojeno s rozvojem poznávací schopnosti
jedince, se schopností interpretovat okolní svět a vycházet s ostatními. Pro komunikaci
v mateřském jazyce je nezbytné, aby jedinec znal základní slovní zásobu, funkční gramatiku a
jazykové funkce. Zahrnuje to též znalost hlavních typů verbálních interakcí, různých druhů
literárních a neliterárních textů, hlavních rysů různých stylů a jazykových registrů a
proměnlivosti jazyka a komunikace v různých situacích. Pokud jde o dovednosti, měli by
jedinci umět komunikovat v ústní a psané formě v různých situacích a sledovat a
přizpůsobovat své vlastní vyjadřování požadavkům situace. Součástí této kompetence je
rovněž kompetence rozlišovat a používat různé typy textů, vyhledávat, shromažďovat a
zpracovávat informace, používat pomůcky, formulovat a přesvědčivým způsobem
odpovídajícím dané situaci vyjadřovat ústně a písemně své vlastní argumenty. Kladný postoj
ke komunikaci v mateřském jazyce vyžaduje schopnost vést kritický a konstruktivní dialog,
smysl pro estetické kvality a ochotu o ně usilovat a zájem komunikovat s ostatními. To
zahrnuje uvědomění si vlivu jazykové komunikace na ostatní lidi a nutnosti rozumět jazyku a
používat jej pozitivním a společensky uvážlivým způsobem.
Komunikace v cizích jazycích
Pro komunikaci v cizím jazyce je nezbytná znalost slovní zásoby a funkční gramatiky
a povědomí o hlavních typech verbální interakce a jazykových registrů, jak uvádí Doporučení
(2006). Důležitá je podle něj znalost společenských zvyklostí, kulturních aspektů a jazykové
rozmanitosti. Základními dovednostmi pro komunikaci v cizím jazyce jsou schopnost
porozumět mluveným sdělením, zahajovat, vést a ukončovat rozhovory, číst texty, porozumět
textům a tvořit texty odpovídající individuálním potřebám. Důležité je učit se jazyky též
neformálně v rámci celoživotního učení, být schopen využívat příručky. Kladný postoj
zahrnuje smysl pro kulturní rozmanitost a zájem o jazyky, mezikulturní komunikaci a
zvídavost.
2.2. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání v České republice
Na Lisabonskou strategii navazuje mimo jiné náš Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (MŠMT), který byl schválen v říjnu 2005. Tento
program klade důraz na oblast výzkumu a vývoje a vzdělávání. Principy kurikulární politiky
jsou zformulované v Národním programu rozvoje vzdělávání, tzv. Bílé knize (2001).
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Výzkumný ústav pedagogický na základě těchto dokumentů v roce 2007 uveřejňuje
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“) zpracovaný
kolektivem autorů. RVP ZV vychází z nové evropské strategie vzdělávání, která zdůrazňuje
klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných
vědomostí a dovedností v praktickém životě. Součástí RVP ZV je vzdělávací oblast Jazyk a
jazyková komunikace, která stanovuje, že jazykové vyučování vybavuje žáka takovými
znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět
jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.
2.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2.3.1. RVP ZV a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
RVP ZV (2007) se věnuje v části D žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Za
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením,
mezi které patří i žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování, žáci se zdravotním
znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.
RVP ZV (2007) uvádí formy vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním. Vzdělávání se uskutečňuje:
 ve školách samostatně zřízených pro tyto žáky
 v samostatných třídách, odděleních, nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími
programy
 formou individuální integrace do běžných tříd
Ve všech organizačních formách vzdělávání je nutné vytvářet žákům podmínky pro
jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Je třeba
uplatňovat

kombinace

speciálně

pedagogických

postupů

a

alternativních

metod

s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. RVP ZV (2007)
stanovuje odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním a je východiskem pro tvorbu školních vzdělávacích programů (dále jen
„ŠVP“). Vytvořené ŠVP jsou podkladem pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů.
Pokyn MŠMT ČR (1992) stanovuje, že je v kompetenci ředitele, aby byl pro dítě se
specifickými poruchami učení vypracován pro kterýkoli předmět příslušnými vyučujícími
individuální studijní plán, který se může radikálně lišit od výuky v daném postupném ročníku,
přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné
základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími a rodiči
dítěte. Vypracovávají se krátce a rámcově v písemné podobě.
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Je jen na nás, učitelích, jak využijeme všech podpůrných opatření ve prospěch našich
žáků, neboť ani sebelepší předpis nezajistí, jak budou učitelé skutečně učit.
2.3.2. Formy výuky
Tento termín označuje způsob vnější organizace výuky. Kostečka (1993) dělí formy
z hlediska počtu aktuálně vyučovaných žáků na:
 individuální
 skupinové
 hromadné
Podle převládajícího charakteru se podle něj vyučovací hodiny dělí na:
 expoziční - převládá prezentace nového učiva
 upevňovací a opakovací
 prověřovací
 smíšené - obsahují v různém rozsahu typy předchozí
K didaktickým formám přiřazuje didaktické techniky, jimiž rozumí operativní zákroky
učitele do vnějšího uspořádání výuky (aktuální reorganizace podoby místnosti, používání
didaktických přístrojů, pohyb učitele po třídě, hlasová modulace, gesta učitele...)
(Kostečka 1993).
O skutečně individuální formě výuky bych hovořila tehdy, když vyučuji jednoho žáka
samostatně, což podle mne nelze aplikovat ani ve specializovaných třídách - které se naplňují
do počtu 14 žáků (Vyhláška 62/2007). Myslím si, že lze spíše uplatňovat individuální přístup
k žákovi v rámci hromadné výuky. U žáků se SPU bychom měli sledovat všechny náznaky
žákovy aktivity a dát mu to najevo nejlépe uznáním nebo pochvalou. Brát v úvahu specifické
a žákem nezaviněné problémy, jež znemožňují kvalitní přípravu na vyučování. (K tomu je
třeba se seznámit se zprávou z pedagogicko-psychologické poradny, jejími závěry a
doporučeními pro výuku jazyků.) Velmi důležité je stanovit konzultační hodiny, v nichž
můžeme skutečně individuálně vysvětlit nepochopenou látku. Obzvlášť u žáků individuálně
integrovaných je vhodné nabídku zopakovat po každé velké kapitole, neboť se mohou stydět
nebo zapomenout, což je u nich poměrně běžné.
Při skupinovém vyučování jsou žáci rozděleni do menších skupin. Pokud skupinu tvoří
dva žáci, hovoří Kostečka (1993) o práci párové.
Skupinové vyučování mají žáci se SPU rádi. Vnímají to jako narušení stereotypu
běžných hodin. Ze začátku je však nutné žáky vést ke zkvalitnění práce v týmu a
ohleduplnosti k ostatním skupinám. Učitel má možnost při skupinovém vyučování sám
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rozdělit žáky do skupin a přidělit jim úkoly. Může tak dohlédnout na to, aby skupiny byly
vyvážené, nebo může rozdělit žáky podle studijních výsledků a přidělit jim rozdílné úkoly.
V běžných třídách s integrovanými žáky využívám někdy skupinovou práci k tomu,
abych individuálně procvičila a třeba i znovu vysvětlila látku integrovaným žákům, zatímco
ostatní plní jiné úkoly. Jindy dostanou také své úkoly, které doplňují úkoly zadané celé třídě
(viz kapitola 5.2.4.). Vzájemně si pak vymění své poznatky.
Hodinu expoziční, kdy převládá prezentace nového učiva, považuji za nejobtížnější
pro učitele vyučující žáky se SPU, je totiž náročná na pozornost žáků. Vzhledem k tomu, že
pozornost žáků se SPU bývá spíše krátkodobá, preferuji hodiny smíšené, protože tak mohu
měnit činnosti podle aktuální situace ve třídě.
2.3.3. Metody výuky
Termín je odvozen od řeckého methodos (cesta). V nejobecnější rovině se tedy jedná
o způsob, jakým učitel naplňuje pedagogické cíle. Většinou se pod tímto pojmem rozumí
vnitřní organizace učitelova postupu, na rozdíl od vnější, jež se označuje jako didaktická
forma.
V definicích a zejména klasifikaci didaktických metod existují mezi odborníky různé
názory a přístupy. Poměrně přehledné a vyhovující se mi zdá třídění Mojžíškovo (1988),
vytvořené v rámci obecné didaktiky. Jako hlavní vyčleňuje metody usměrňující zájem metody motivační stimulační. Dále popisuje metody podání učiva, expoziční metody, metody
opakování a procvičování, metody fixační, metody hodnocení, kontroly a klasifikace, metody
diagnostické.
Hra, sociodrama, dramatizace, problémové a badatelské metody, programové
vyučování, dialog, nácvik, výklad, použití techniky - to jsou metody, které uvádí a rozebírá
Houška (1991).
Čadová (2007) dělí metody na nepřímé, mezi něž řadí metodu gramatickopřekladatelskou, a přímé, jako například poslechovou metodu, dril, zrakovou metodu, drama,
poznávací metodu, slovní přiblížení, metodu práce-projekt-aktivity, internetovou metodu,
zkoušení, učení se chybou, imitační modelování, globální metodu. Ve svém příspěvku
zmiňuje i nové, diskutabilní metody výuky jazyků, které jsou veřejnosti nabízené ve
sdělovacích prostředcích a které si zahrávají s podvědomím člověka. Mezi ně řadí podprahové
metody nebo tzv. revoluční angličtinu.
Metod, jak dosáhnout efektivitu učení, existuje mnoho. A jistě k nim patří i využití
internetu. Je samozřejmé, že výukové internetové stránky nemohou nikdy obsáhnout veškeré
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metody výuky, některé však mohou výrazně podporovat. Pro žáky je určitě zajímavé použití
počítače a internetu. Ty mohou napomoci především v metodě výkladu, nácviku,
procvičování. Dají se však použít i k programovému vyučování. Velmi vhodné jsou pro
metodu hodnocení, neboť hodnocení není závislé na učiteli. Žák se dozvídá hodnocení
okamžitě po splnění úkolu, v případě neúspěchu může úkol zopakovat, případně se vrátit
k pomůckám a pokusit se splnit úkol znovu. Výhodou je určitě individualizace práce.
2.4. Výuka jazyků žáků se SPU na 2. stupni základní školy
Žáci se SPU na 2. stupni základní školy se často potýkají se stále ještě nedostatečnou
schopností techniky čtení. To se jeví jako největší problém v oblasti Jazyk a jazyková
komunikace, která je součástí RVP ZV. Jazykové vyučování má žáka vybavit znalostmi a
dovednostmi umožňujícími správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim. S velkým
množstvím sdělení se žák setkává v písemné podobě. K tomu, aby se dítě naučilo číst dobře,
tj. s porozuměním, a aby tak bylo schopno se pomocí čtení učit, musí mít dobře vyvinuté
všechny schopnosti podmiňující toto umění.
Škola by proto měla umožnit žákům se SPU naplnit cíle této vzdělávací oblasti a do
ŠVP zařazovat podle svých možností některou z forem reedukací, které uvádí Michalová
(2001):
 reedukaci prováděnou učitelem českého jazyka, který je zároveň speciálním pedagogem
nebo absolventem kurzu pro výuku žáků se SPU, v rámci výuky
 reedukaci uskutečňovanou speciálním pedagogem v průběhu vyučování, žáci se SPU tvoří
samostatnou výukovou skupinu
 reedukaci ve skupinách prováděnou speciálním pedagogem mimo vyučování
 reedukaci prováděnou v rámci specializované třídy
2.4.1. Výuka českého jazyka
Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro
přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a
Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
Komunikační a slohová výchova
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení,
číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo
slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a
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kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také jazykové prostředky
textové výstavby a kompozici textu.
Jucovičová, Žáčková, Sovová (2001) uvádějí, že slohová cvičení v klasické písemné
podobě jsou pro žáky se SPU často nevhodná. Bývají plná specifických i nespecifických
chyb, obsahově chudá, často nečitelná a nedávající smysl. Žáci s dyslexií si cvičení nedokáží
po sobě správně přečíst a opravit si chyby. Výrazněji se zde projevuje omezená slovní zásoba.
Žáci s dysortografií se dopouštějí značného množství chyb, vzhledem k omezenému
jazykovému citu se objevují agramatismy. Žáci s dysgrafií mívají problémy s udržením
kvality písma.
Nesouhlasím s autorkami v tom, že by slohová cvičení v klasické písemné podobě
byla pro žáky se SPU nevhodná. Souhlasím s nimi, že jsou u žáků se SPU plná specifických i
nespecifických chyb, ale obsahově chudá být zákonitě nemusí. Přesvědčit se lze na webových
stránkách http://kamizdat.wz.cz, kde jsou uveřejněné postupy výuky slohu u žáků se SPU a
jejich slohové práce. Za velmi zdařilé považuji například zde uvedené popisy pracovního
postupu. Žáci 7. ročníku se SPU v těchto pracích spojovali literární žánr pohádky, detektivky
nebo sportovní reportáže s receptem. Jsem přesvědčená, že vhodně volené metody a formy
práce mohou vést ke kvalitní slohové práci, a to i v písemné podobě. Samozřejmě je nutné
rozvíjet jejich slovní zásobu. Osvědčilo se mi budovat slohový útvar se žáky postupně po
jednotlivých menších fázích - od vyvození hlavních znaků slohového útvaru, přes rozvoj
slovní zásoby až ke konečnému výstupu, ať už se jedná o výstup formou mluveného projevu,
nebo o písemnou práci. Doporučuji, aby ani jedna forma nepřevažovala. Výborně se v této
složce jazyka osvědčuje práce v týdenních blocích, kdy na sebe navazují hodiny jedné složky
jazyka v průběhu celého týdne.
Žákům s dysgrafií a dysortografií pomáhá psaní na počítači. Mnoho chyb jim označí
již kontrola pravopisu nainstalovaná v programech, odpadají problémy s udržením kvality
písma, s rozvržením textu na stránce. Také dodatečné vytváření odstavců, pokud v průběhu
psaní zapomněli, není problém.
Jazyková výchova
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování
spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková
výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem
jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a
dovedností se uplatňují a prohlubují jejich obecné intelektové dovednosti, například
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dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a
dospívat k zobecnění.
Mimo primární poruchy může žákům se SPU činit obtíže i uplatnění gramatických
pravidel v praxi, jak shodně uvádějí Michalová (2001) i Jucovičová, Žáčková, Sovová (2001).
Žáci si gramatická pravidla osvojí, dokáží se je naučit, ale v písemném projevu je nepoužijí.
Jucovičová, Žáčková, Sovová (2001) doporučují používání vhodných pomůcek, jako
například přehledy gramatických pravidel, bzučák, diktafony na výklad učiva, počítačové
programy. Mezi vhodné metody řadí zpřehlednění a strukturalizaci učiva, vizualizaci i
zatraktivnění výuky.
Využívat co nejvíce názorných metod a snažit se o zapojení více smyslů do výuky
považuje za důležité Michalová (2001). Pro zpřehlednění doporučuje pracovat s Barevnými
pravidly z nakladatelství M+M Beroun, kde je každé gramatické pravidlo vázáno na určitou
barvu. Pro upevňování gramatických pravidel doporučuje použití počítačových programů.
Využití počítačových programů je i podle mých zkušeností vhodné k procvičování
gramatického učiva v praxi. Nevýhodou však bývá, že výukové programy používané ve škole
nemají zatím žáci možnost využívat z domova. Takovéto propojení sítí není zatím běžně
používané.
Na 2. stupni se mi osvědčuje koordinace výuky českého jazyka s výukou angličtiny.
To, co se žáci naučí v jednom předmětu, mohou následně použít v druhém. Důležité je žáky
na tyto spojitosti upozorňovat, lépe si je pak vybaví, když je potřebují uplatnit. Navíc si
uvědomují, co vše mají jazyky společné.
Souhlasím s autorkami, že nejnáročnější bývá psaní diktátů. Podle Jucovičové,
Žáčkové, Sovové (2001) činí největší obtíže žákům s dysortografií, kteří mívají poruchy
sluchového vnímání. Problémy mívají také v oblasti jazykového citu i v praktickém použití
naučených gramatických pravidel. Žáci s dyslexií mívají potíže se správným nebo dostatečně
rychlým přečtením toho, co napsali. Žáci s dysgrafií spotřebují hodně energie na vlastní psaní,
takže si často nestačí zdůvodňovat pravopis. Proto autorky doporučují, jako jednu z možností,
připravit diktát jako doplňovačku. Mně se osvědčilo doplňovací cvičení žákům pomalu číst.
Slabé čtenáře nezdržuje luštění textu. Ti, kteří mají sklon ke spěchu, zpomalí a jsou schopni
odůvodnit si svou odpověď, případně ji i opravit. Doporučuji tato cvičení zaměřit na jeden
procvičovaný jev. Michalová (2001) však upozorňuje na žáky, pro něž je diktát lehčí
zkouškou než doplňovací cvičení. Jsou to děti s dobře vyvinutou sluchovou percepcí, ale
naopak s výraznými nedostatky v percepci zrakové.
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Literární výchova
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí
se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní
názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně
získávají a rozvíjejí čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce
literárního textu.
V literatuře mají největší problémy žáci s dyslexií, pro které je charakteristická nižší
úroveň čtení. Záporný vztah ke čtení vede často k vyhýbání se literatuře, děti téměř nečtou,
tvrdí Jucovičová, Žáčková, Sovová (2001). Autorky kladou důraz na vytváření dobrého
vztahu ke čtení jako takovému.
Pro zdokonalování techniky čtení jsou i pro starší žáky podle Michalové (2001)
vhodné následující metody práce s textem. Jedná se o přípravné čtení, párové čtení, stínové
čtení, čtení v duetu a poslouchání textu. Využití těchto metod lze kombinovat. Doporučuje i
na 2. stupni využívat čtenářské tabulky a nezapomínat na objasňování neznámých slov.
Důležitou roli podle mne hraje výběr textu. Vhodné jsou texty s přiměřenou velikostí
písma, které mají přitažlivé téma, které jsou hodně členité a doplněné zajímavými úkoly.
Proto mohu doporučit využití „Čítanek pro dyslektiky“, III. díl a IV. díl, které jsou určeny pro
2. stupeň základní školy a těmto požadavkům vyhovují.
Považuji za vhodné vést i se žáky se SPU čtenářské deníky. Každý měsíc dostanou
seznam pěti otázek k jednomu z textů v čítance, na které písemně do čtenářského deníku
odpovídají. Navíc jim doporučuji a kladně hodnotím zapisování informací o přečtených
knihách a kulturních akcích, které navštívili. Zajímavé je, že si tuto aktivitu pochvalují i
rodiče. Nemusejí shánět žádnou knihu v knihovně, a navíc mají důvod, proč jejich dítě musí
každý den chvíli číst. Čím jsou žáci se SPU starší, tím méně se jim chce číst pravidelně.
Mívají totiž často pocit, že to není k ničemu dobré, že se jejich technika čtení nezlepšuje.
Také použití dramatických metod ve výuce literatury zvyšuje zájem o tuto složku
předmětu. Někdy právě to vede žáky k tomu, že si knihu přečtou.
Žáci se SPU často nezvládají orientaci v textu, a to ještě i na 2. stupni, což
pochopitelně ztěžuje následný rozbor textu. Potřebují tudíž zpočátku texty ne příliš dlouhé.
Nejprve je podle mých zkušeností vhodné společně si text přečíst, teprve poté stanovit to, co
mají v textu vyhledat. Dalším problémem je nedostatečná pojmová slovní zásoba. Žáci
neznají pojmy jako drama, režisér, premiéra, repríza, odstavec, sloka, verš apod. Nejprve je
tedy nutné jim tyto pojmy objasnit a teprve poté přistoupit k jejich pravidelnému procvičování
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při rozboru textu. Žák může totiž jen těžko rozeznat poezii a prózu, když nepozná, jak se liší
odstavec od sloky.
2.4.2. Výuka cizího jazyka
Cizí jazyk a Další cizí jazyk jsou také součástmi vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace RVP ZV (2007). Přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují
oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a
předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizích
jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry, a přispívá tak ke zvýšení mobility jedinců v jejich
osobním životě i v dalším studiu a budoucím pracovním uplatnění.
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované RVP ZV vycházejí ze
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání
cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším
cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1.
Víme, že žáci se SPU mívají problémy s osvojováním cizích jazyků, proto je třeba
přizpůsobit jim výuku tak, aby i oni v závěru dosáhli požadované úrovně vzdělání. Který
jazyk je však pro žáka s dyslexií nejsnadnější? S touto otázkou se Michalová (2001) setkává
ve své poradenské praxi často. Objevuje se i názor, že by žáci s dyslexií, jimž přece dělá
potíže i jejich mateřština, výuku cizího jazyka neměli absolvovat vůbec. Souhlasím
s Michalovou, že o žádném dítěti se SPU nelze říci, že by se nemělo cizí jazyk učit vůbec.
Samotný výběr jazyka je vždy nutno pečlivě zvážit. Za vhodné považuji zvolit jazyk, který
ovládají rodiče žáka. Mohou tak svému dítěti pomoci.
V současné době, kdy jsme součástí Evropské unie (EU), se podílíme na vytváření
společného přístupu ke vzdělávání. Uvolňuje se trh práce v rámci celé EU a bylo by od nás
nezodpovědné neučit žáky se SPU cizí jazyk. Budou ho určitě potřebovat. Navíc pro každého
žáka můžeme vytvořit individuální vzdělávací program, do kterého zakomponujeme to, co si
myslíme, že je možné, aby v rámci výuky zvládl. Je jedno, zda se bude učit německy,
anglicky či francouzsky.
Postačí, když žák kterýkoli jazyk zvládne třeba jen na úroveň, kterou stanovuje
Společný referenční rámec pro výuku jazyků jako A1 (viz evropské úrovně - stupnice pro
sebehodnocení in Europass - jazykový pas). Tato úroveň předpokládá nejzákladnější znalosti
cizího jazyka.
U určitého typu žáků se SPU se potíže objevují, až když se učí cizí jazyk. Mluví se
o cizojazyčné dyslexii. Podle Pokorné (2001) se s ní setkáváme u dětí, které pomocí dobrého
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učitele nebo psychologa překonaly obtíže ve čtení a nabyly z četby nejen informace, ale i
praktické zkušenosti s jazykem. Nedostalo se jim však nápravy v oblasti vnímání funkce
jazyka. Náprava těchto potíží spočívá v podstatě v srovnání základních funkcí gramatiky
mateřského jazyka s obdobnými funkcemi jiných jazyků, tedy v odhalování meta-jazyka,
který je projevem obecné lidské schopnosti řeči.
Podle Jucovičové, Žáčkové, Sovové (2001) záleží při osvojování si cizího jazyka
především na druhu specifické poruchy učení, jejím rozsahu a jednotlivých projevech. Žáci
s dyslexií mívají často problémy s přečtením cizojazyčného textu, žáci s dysortografií zase
vnášejí do písemného projevu své specifické chyby. Oběma typům žáků činí obtíže slova,
která se jinak vyslovují a jinak píší.
Michalová (2001) tvrdí, že při výuce cizího jazyka neplatí, že čím pestřejší a
různorodější metody výuky každou hodinu používáme, tím lépe naši žáci jazyk zvládají.
S tímto tvrzením bych polemizovala, neboť podle mých zkušeností každá specializovaná třída
či skupina žáků, ve které jsou žáci se SPU integrováni, potřebuje poněkud jiný přístup. Zažila
jsem jak skupiny, které potřebovaly velmi rychlé střídání metod a forem práce, tak skupiny,
kde s názorem Michalové souhlasím. Daleko významnější, a zde se s Michalovou
bezvýhradně ztotožňuji, je zavést systém a ten dodržovat, aby si na něj žáci zvykli.
Zelinková (2006) v kapitole věnované metodám osvojování vědomostí a dovedností
v cizím jazyce píše o komunikaci, mluvní pohotovosti, výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby.
V těchto oblastech výuky doporučuje používat dialog, dramatizaci, poslech zvukových
nahrávek, cvičení větné melodie pomocí grafického znázornění a gestikulace. Při osvojování
slovní zásoby doporučuje posilovat různé typy paměti - zrakovou, sluchovou i pohybovou.
Hovoří o propojování psaného i mluveného slova s pohybem. Doporučuje při osvojování
gramatických pravidel co nejvíce využívat induktivní metody, zaměřovat se na jeden jev,
důsledné opakování, vytvářet gramatické přehledy, preferovat barevné vnímání.
Žáci se SPU často zapomínají učivo již probrané a zdánlivě osvojené. Je tedy potřeba
častěji opakovat a vyučovat cyklicky. Jako vyučující českého i anglického jazyka ve
skupinách žáků se SPU často používám pro porozumění propojení funkcí gramatiky
mateřského jazyka a cizího jazyka. Za přínosné považuji posloupnost ve výuce obou jazyků.
Například v šestém ročníku se žáci v českém jazyce učí stupňovat přídavná jména, tedy
vyjadřovat míru vlastnosti. Podle mých zkušeností je výhodné, když ke stupňování
v anglickém jazyce dochází až nejméně dva měsíce po výuce v českém jazyce. Žáci se SPU si
učivo českého jazyka připomenou a logicky chápou analogii tvoření i užití v cizím jazyce.
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Jako každý, i žák se SPU potřebuje být úspěšný. Je to nejlepší motivace, kterou při
výuce jazyků znám. Zažívat úspěch je pro všechny žáky důležité, ale pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, mezi něž patří i žáci se specifickými poruchami učení, se jedná
o nutnost. Pokud úspěch nezažívají, snižuje se jejich sebepojetí. Petty (1996) uvádí, že mezi
sebepojetím dyslektického dítěte a jeho školní úspěšností existuje vzájemná vazba. Špatné
sebepojetí narušuje další školní výkony, snižuje motivaci k učení a snahu překonávat
překážky. To má vliv na výkon, který se druhotně ještě může snížit.
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3. Mediální výchova a internet
3.1. Mediální výchova
Průřezová témata reprezentují v RVP ZV (2007) okruhy aktuálních problémů
současného světa. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se
vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků
realizovaných ve škole i mimo ni. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena témata:
 Osobnostní a sociální výchova
 Výchova demokratického občana
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 Multikulturní výchova
 Environmentální výchova
 Mediální výchova
Požadavkům dokumentu Klíčové kompetence pro celoživotní učení - evropský
referenční rámec (2006) v oblasti kompetencí k práci s digitálními technologiemi se RVP ZV
podrobně věnuje v průřezovém tématu nazvaném Mediální výchova.
Mediální výchova je podle Pešlové (2006) jedním z nových trendů, o kterých se
v české pedagogice v posledních letech stále více debatuje. Uvádí, že odborné konference,
časopisy i výzkumy posunují mediální výchovu mílovými kroky vpřed, přesto však zůstává
mnoho nevyřešených problémů, např. kvalifikace vyučujících nebo finanční prostředky na
zakoupení potřebné techniky do jednotlivých škol.
Kopecký (2007) chápe mediální gramotnost jako schopnost zkoumat a analyzovat
informace, které mají za úkol nás každodenně informovat, bavit a oslovovat. Podle něj se
jedná o schopnost kriticky vnímat informace, které na nás působí prostřednictvím masových
médií. V rámci mediální gramotnosti hovoří o třífázovém konceptu vedoucím k získání
potřebné úrovně vnímání informací.
 1. fáze doporučuje všem, aby si uvědomili důležitost tzv. mediální diety. Ta znamená
omezit čas strávený s médii.
 2. fáze představuje nutnost naučit se kritickému pohledu na informace.
 3. fáze nás učí hlouběji zkoumat mediální informace.
Blake (in Kopecký 2007) z Canadian Association of Media Education uvádí pět
důvodů, proč učit mediální výchovu:
1. Žijeme v medializovaném prostředí.
2. Mediální gramotnost zdůrazňuje kritické myšlení.
3. Být gramotný je součást konceptu vzdělaného občana.
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4. Mediální gramotnost propaguje aktivní participaci v médii nasyceném prostředí.
5. Mediální výchova pomáhá porozumění komunikačním technologiím.
3.1.1. Kompetence k práci s digitálními technologiemi
Kompetencí k práci s digitálními technologiemi se podle společného referenčního
rámce rozumí jisté a kritické používání technologií informační společnosti (dále jen „TIS“)
při práci, ve volném čase a v komunikaci.
Požadované dovednosti podle Doporučení (2006) zahrnují: schopnost vyhledávat,
shromaždovat a zpracovávat informace a používat je kritickým a systematickým způsobem,
hodnotit jejich důležitost a rozlišovat mezi reálnými a virtuálními informacemi a zároveň
chápat vztahy. Jedinci by měli umět používat nástroje k vytváření, prezentaci a pochopení
komplexních informací, rovněž by měli umět používat TIS k podpoře tvořivosti a inovací. Pro
využívání TIS je nezbytný kritický a reflexívní postoj k dostupným informacím a odpovědné
používání interaktivních médií. Kompetence je rovněž rozvíjena zájmem o zapojení se do
kolektivů a sítí pro kulturní, sociální nebo profesní účely.
Důležitost schopnosti efektivně využívat informační technologie si jak vidno
uvědomují mnozí odborníci, neboť vliv internetu stále stoupá. Před pár lety doslova „vtrhl“ do
našeho života, ale uvědomujeme si všechny jeho výhody i nevýhody?
3.2. Internet a jeho služby
Kusala (2000) uvádí, že internet se stává jedním ze symbolů naší doby. Tato
celosvětová síť vzájemně propojených počítačů obsahuje nepředstavitelné množství
významných i zcela bezvýznamných informací, které mohou být k dispozici každému majiteli
osobního počítače, tedy prakticky i každé škole. Dvě nejpopulárnější služby Internetu jsou
World Wide Web (WWW nebo zkráceně web) a elektronická pošta (e-mail).
WWW podle něj znamená v překladu „celosvětová pavučina“. Informace všeho druhu
jsou na síti zveřejňovány na tzv. webových stránkách, které mohou kromě textu obsahovat i
obrázky, zvuky, videosekvence apod. Každá webová stránka má svou adresu, k jejímu
zobrazení na monitoru počítače slouží zvláštní program - internetový prohlížeč. Webové
stránky jsou obvykle zapsány v programovacím jazyce HTML nebo PHP a ve formě souborů
jsou uloženy na pevném disku některého ze statisíců serverů, rozmístěných po celém světě.
Server je výkonný počítač, který nabízí služby jiným počítačům a jednou z jeho služeb může
být právě připojení uživatele Internetu k ostatním serverům a ke stránkám na nich uloženým.

36

Elektronická pošta je aktivně používanou službou internetu. Jedná se o rychlý a
ekonomický způsob zasílání zpráv komukoli, kdo je připojen k internetu.
„Filozofie“ internetu je naprosto odlišná od jiných informačních médií. Síť internetu
jako celek neprovozuje a neřídí žádná firma ani instituce. Jde pouze o vzájemné propojení
počítačů na celém světě a data kolující touto sítí v ní může zveřejnit skutečně kdokoli. Při
prohlížení webových stránek zjistíme, že jejich autory jsou jednotlivci, školy, veřejné a státní
instituce, organizace i firmy všeho druhu. Záleží jen a jen na nich, co chtějí zveřejnit.
3.3. Školní využití internetu
Státní informační politika ve vzdělávání (dále jen „SIPVZ“) je vládní koncepce, která
byla přijata usnesením vlády z roku 1999. K hlavním rysům informační gramotnosti podle ní
patří schopnost využít informační zdroje, informační a komunikační technologie pro zvýšení
efektivity práce a života. ICT vzdělávání učitelů (tj. vzdělávání v oblasti informačních a
komunikačních technologií) je definováno v cíli SIPVZ. Je určeno pro pedagogické
pracovníky všech typů škol, včetně speciálních škol, předškolských a školských zařízení.
Vzdělávání je vícestupňové a je rozděleno do 4 základních typů.
 Z - Základní uživatelské znalosti
 P - Školení poučených uživatelů
 S - Školení specifických znalostí
 N - Vzdělávání správců školní počítačové sítě
Školení typu Z má vybavit pedagogy základními uživatelskými znalostmi a
dovednostmi, motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače pro svoji potřebu. Školení
poučených uživatelů je určeno pro pokročilejší uživatele a sestává se ze 3 modulů - úvodního
modulu a dvou volitelných modulů, které pedagog volí obvykle podle svého zájmu a
aprobace. Moduly byly vytvořeny s ohledem na Rámcové vzdělávací programy tak, aby byla
v rámci konkrétního tématu RVP pokryta možnost využití ICT v dané oblasti.
Marešová, Mašláňová (2007) uvádějí, že volitelný modul ICT ve výuce českého
jazyka je koncipován tak, aby respektoval potřeby výuky tohoto předmětu. V rámci prezenční
výuky jsou učitelé seznámeni s výukovým softwarem a výukovými programy pro předmět,
s internetovými zdroji pro český jazyk a literaturu. Jsou vybírány zdroje vhodné pro využití ve
slohové a komunikační výchově, jazykové a literární složce předmětu český jazyk a literatura.
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3.3.1. Některá nebezpečí a úskalí práce s internetem
Než se však učitelé pustí do zařazení internetu do výuky, měli by se seznámit i
s nebezpečími a úskalími, která toto prostředí přináší. V přiměřené formě by pak měli s těmito
nebezpečími seznamovat i své žáky.
Kopecký (2007) považuje za velké nebezpečí pro žáky „nebezpečné komunikační jevy
spojené se sociálním inženýrstvím“. Sociální inženýrství je termín pro metodu, jež vede
legitimní počítačové uživatele k poskytnutí užitečných informací, které pomáhají útočníkovi
získat neautorizovaný přístup do jejich počítačového systému. Základním prostředkem
sociálního

inženýrství

je

zpráva,

která

je

uživateli

doručena

v textové

podobě

(prostřednictvím diskusního příspěvku, mailu apod.). Za největší nebezpečí právě pro
mladistvé považuje „grooming“, což je termín pro chování, které má v dítěti vyvolat falešnou
důvěru a připravit ho na schůzku, jejímž cílem je oběť pohlavně zneužít. Grooming je často
vázán na chat. V České republice jsou v současnosti již dokumentovány první pokusy
o grooming právě u věkové kategorie do třinácti let.
Zařazení vyhledávání informací na webu do vyučovací hodiny může narazit na další
úskalí. Internet svou podstatou svádí k roztržitému těkání mezi záplavou stránek, a tak hodina
založená na vyhledávání informací může jednoduše končit chaosem. Velkou výhodou však je
velké množství informací, které prostřednictvím internetu můžeme najít.
Není lehké naučit žáky se SPU efektivně na webu vyhledávat tak, aby byla zadaná
práce do konce vyučovací hodiny zvládnuta. Podle mých zkušeností je vhodné jim k řešení
úkolu zadávat i adresy stránek, kde mají hledat. Teprve, když bezpečně zvládají zápisy
elektronických adres do vyhledávačů, mohou žáci přistoupit k tomu, že se učí vyhledávat na
vyhledávacích serverech pomocí klíčových slov. Zde doporučuji každému vyučujícímu
vyzkoušet si postup předem doma, aby ho výsledky vyhledávání ve vyučovací hodině
nezaskočily.
Další možností je vypracovat vlastní webové stránky. Na ně můžeme umístit pro
snadnější vyhledávání odkazy, které chceme ve výuce použít, což zjednodušuje orientaci na
webu.
Vytvořit vlastní webové stránky není zcela jednoduché. Je k tomu potřeba naučit se
pracovat s některým editorem webových stránek, nebo raději zvládnout html kód, kterým jsou
stránky psané. To zabere mnoho času. Na druhou stranu, máme pak pomůcky k dispozici
v trvalé formě. Je úplně jedno, na které škole budeme pracovat jako vyučující, vždy budeme
mít přípravy a pomůcky po ruce. Další výhodou je, že se na vlastních stránkách bezpečně
vyznáme. Můžeme je přizpůsobit sobě i svým žákům.
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S vědomím nejen výše uvedených problémů, ale i kladů jsem se pustila do výroby
vlastních webových stránek. Nazvala jsem je KamiNet. V dalších kapitolách se budu zabývat:
 jejich strukturou
 tím, jak jsou přizpůsobené žákům se SPU
 různými metodami a formami výuky, které můžeme s jejich pomocí uplatnit ve výuce
jazyků
 jejich využíváním a vývojem návštěvnosti těchto stránek
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4. KamiNet a jeho cíl
KamiNet (obr. 2) jsou výukové webové stránky, které mají za cíl pomoci dětem se
SPU ve výuce jazyků na 2. stupni základní školy.

Obr. 2. Vstupní strana na KamiNet
Žáci s těmito problémy se mohou vzdělávat:
 v základních školách pro žáky se SPU
 v základních školách v rámci skupinové integrace v tzv. „specializovaných třídách“
 v základních školách v rámci individuální integrace
Na 2. stupni se žáci se SPU obvykle integrují do běžných tříd. Někteří z nich však
tento přechod obtížně zvládají, zažívají neúspěch a jejich sebevědomí klesá na minimum.
Snažila jsem se dát vyučujícím, žákům se SPU i jejich rodičům pomůcku k výuce
jazyků, konkrétně českého a anglického jazyka.
Žákům se snažím poskytnout možnost k procvičování učiva probíraného v českém a
anglickém jazyce na 2. stupni základní školy. Proto zde uveřejňuji jednoduché testy a
pomůcky. V anglické části jsou to česky vysvětlené základy anglické mluvnice, ke kterým se
mají možnost kdykoli v průběhu učiva vracet, a jednoduché testy, ve kterých se mohou ujistit,
že už učivo umí, a tím si upevňovat i své sebevědomí. V části české literatury to je přehled
pojmů, se kterými mívají problémy, a literární ukázky, odpovídající jejich věku, s možností
procvičování délek samohlásek. V části české mluvnice jsou to testy a k nim „taháky“, kde si
mohou připomenout to, co se naučili.
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Rodiče již mnohdy učivo českého jazyka z 2. stupně základní školy zapomněli. Zde
ale mohou najít pomoc při zkoušení svých dětí z probírané látky, aniž by ji oni sami museli
nutně znát.
Učitelům se snažím poskytnout baterie testů, které jsou vyzkoušené na žácích se SPU
a které jsou tito žáci schopni zvládnout. Může to být vhodná pomůcka i na zkoušení
integrovaných žáků.
Žáci se SPU potřebují daleko větší množství pomůcek, materiálů a pomoci než běžná
populace. V tom se jim KamiNet snaží vyjít vstříc.
Stránky lze používat k procvičování ve škole i doma, jedná se totiž o bezplatnou
výuku, přístupnou odkudkoli a komukoli.
4.1. Vznik výukových stránek
KamiNet vznikl na konci roku 2002 a od tohoto roku ho pravidelně upravuji, doplňuji.
Nejprve vznikl jako nutnost. Pracovala jsem na speciální škole pro žáky 2. stupně základní
školy se SPU. Potřebovala jsem pro ně pomůcku k výuce jazyků.
V té době vstupoval do škol projekt INDOŠ (Internet do škol). V rámci tohoto
projektu byl zaveden do škol internet a přiděleno určité množství počítačů. Škola tak získala
zdarma připojení na internet, což byl jistě velký klad. Bylo možné začít využívat materiály
z webu a programy společnosti, která byla zapojena do projektu. Nevýhodou bylo, že nebylo
možné používat na počítačích získaných v projektu INDOŠ výukové programy od jiných
autorů.
Výhody však byly nesporné:
 ve škole byl internet přístupný ve vyučování, každý žák měl k dispozici počítač
 škola navíc stanovila dobu, kdy mohli žáci navštěvovat počítačovou učebnu mimo
vyučování zdarma a připravovat se zde na výuku
 mezi žáky se rychle šířilo používání počítačů doma, včetně připojení na internet
Nyní vím, že všechny tyto podmínky velmi ovlivnily vznik KamiNetu. Potřebovala
jsem prostě pomůcku, která by byla mým žákům dosažitelná.
Po zvážení všech podmínek jsem došla k závěru, že internet je pro mne a mé žáky
vhodným prostředím:
 žáci si nemusí kupovat další učebnici či pracovní sešit
 pokud budu psát KamiNet v html kódu, lze ho vypálit na CD, které mohou dostat žáci
s počítačem, ale bez připojení na internet
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Samozřejmě nic není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nejprve
jsem se musela naučit psát webové stránky v html kódu. Najít server, kde budu moci
bezplatně stránky zveřejnit. To vše samozřejmě zabralo nějaký čas. Také proto byla první část
KamiNetu spuštěna až koncem roku 2002, v průběhu školního roku.
4.2. Zveřejnění na serveru
Když jsem měla připravenou první verzi stránek, rozhodla jsem se ji zveřejnit na
serveru http://www.webzdarma.cz/ s koncovkou.wz.cz.
Samozřejmě nic není úplně zadarmo. Na webzdarma se to řeší tak, že na bezplatně
vystavených stránkách server uveřejňuje reklamu. Při zaregistrování domény jsem si mohla
vybrat, zda budu uveřejňovat reklamní proužek na každé stránce dole pod textem, nebo na
vstupní straně nahoře. Přes vstupní stranu všichni projdou, a tak bude reklama kazit první
dojem. Pokud bych však zvolila reklamu na každé stránce dole, mohlo by to rozptylovat
soustředění žáků, především na stránkách s testy. Zvolila jsem proto raději variantu
uveřejnění reklamy na první straně.
Usoudila jsem, že by stránky mohly být užitečné i žákům a učitelům na jiných
školách. Proto jsem odkaz na KamiNet přidala do katalogů známých serverů (Seznam,
Centrum, Atlas) a zadala jsem zde klíčová slova pro potřebu vyhledávání na webu.
V podmínkách webzdarma bylo, že pokud po dobu dvou měsíců nebude na stránkách
zaznamenán žádný přístup, budou smazány. První rok jsem se bála, že o prázdninách může
k takové situaci dojít a že v září nebude KamiNet existovat a moje práce s uveřejňováním
začne nanovo. Proto jsem se spojila se správcem serveru, vysvětlila mu situaci a požádala ho,
aby byl v tomto případě shovívavý. Vyhověl mi.
Podruhé jsem se s ním musela spojit v okamžiku, kdy jsem zjistila, že některé reklamy
nejsou vhodné pro žáky základní školy. I v této otázce byl ke mě vstřícný a zabezpečil, aby se
na těchto stránkách, věnovaných výuce, neobjevovaly nevhodné reklamy.
Nikdy jsem dosud nelitovala, že jsem zvolila právě webzdarma.
4.3. Vývoj KamiNetu
Školní rok 2002/3
Na prvních třídních schůzkách se mě rodiče ptali, jak mají pomoci svým dětem
s výukou jazyka, když na trhu jsou pouze učebnice psané anglicky a oni se učili jen rusky.
Anglicky neumí ani slovo. A tak to tedy začalo.

42

Zpočátku jsem stránky vytvářela výhradně pro potřebu svou a svých žáků. Postupně
jsem přidávala materiály, které jsem aktuálně potřebovala pro výuku. K prvnímu zveřejnění
stránek došlo v prosinci 2002. Nejprve jsem vypracovala česky psaný přehled anglické
mluvnice a začaly k ní vznikat jednoduché testíky. V části češtiny byly pouze měsíční plány
výuky pro mé žáky. Rodičům sloužily k tomu, aby věděli, co probíráme, případně jaké jsou
dlouhodobé úkoly, aby je nemuseli s dětmi řešit den před odevzdáním.
Školní rok 2003/4
V tomto školním roce jsem v podstatě dokončila anglickou gramatiku. Vznikl také
první slovníček, včetně přepisu výslovnosti, který měl i svou procvičovací verzi. Právě
slovníčky v anglických učebnicích, kde nebyly uvedeny české významy slov, byly největším
problémem v domácí přípravě žáků se SPU.
Školní rok 2004/5
V části češtiny se objevují testy z literárních pojmů a literární pojmy podle osnov
Obecná škola seřazené podle jednotlivých ročníků. Rozvíjí se část mluvnice. Vznikají testy ze
slovních druhů, skloňování, časování, stupňování, věty jednoduché, souvětí. K mluvnickým
testům přibývají taháky. V angličtině přibývá vysvětlení výslovnosti a rozšiřuje se slovníček.
V tomto roce jsem uskutečnila pokus s tvorbou a psaním písemných prací
prostřednictvím KamiNetu. Takovéto písemné práce byly příjemné při opravování, protože
jsem vše dobře přečetla. Přesto jsem od psaní v budoucnu upustila. Přeci jen se jedná
o bezplatný server, který ne vždy měl stoprocentní připojení. Pokud se připojení přerušilo,
nebyly testy odeslány, a veškeré výsledky tak byly ztraceny.
Na KamiNetu není část věnovaná pravopisu. Je to proto, že jsem našla na webu
stránky diktaty.ewa.cz, které má velmi pěkně zpracovány kolega Jiří Husa. Proto vznikla
stránka věnovaná odkazům, kam jsem odkaz na jeho web umístila. Stránka odkazů je malá a
odkazy jsou do ní vybírány velmi pečlivě, aby zde byly opravdu jen ty, které vyhovují žákům
se SPU.
Školní rok 2005/6
Na tento školní rok je připraveno rozšiřování testů ve všech oblastech. Procvičovací
testy již nestačí. Žáci se snaží obalamutit vyučujícího při zkoušení tím, že se tajně vracejí do
testů a opravují si chyby. Prostě podvádějí. Jak jim v tom zabráním?

43

Od tohoto okamžiku každý test existuje ve dvojím provedení. Modré testy zůstávají i
nadále procvičovací, ukazují, kde žáci udělali chybu. Nové jsou testy fialové - zkoušecí. Zde
už dostanou po vyplnění známku, aniž by jim výsledková tabulka ukázala, kde chybu udělali.
Také se nemohou vrátit do již vyplněného testu po jeho vyhodnocení. Odlišné pozadí je
použito i pro snadné odhalení pokusu o podvod.
V části angličtiny také přibylo několik dalších testů.
Školní rok 2006/7
V tomto roce jsem se více zaměřila na angličtinu. Abecedně řazený slovníček je
převeden na databázi a z ní vytvářím podle jednotlivých témat testy na procvičování slovní
zásoby. Tematicky řazené jsou proto, aby byly použitelné v jakémkoli ročníku a podle úrovně
znalostí žáků. Podobně jako databáze slov vzniká databáze nepravidelných sloves. Zároveň
s databází vytvářím i jednotlivé testy. Jako bonus vzniká hra.
Školní rok 2007/8
Před zahájením tohoto školního roku procházejí stránky velkou úpravou, která na
první pohled není vůbec vidět. Dochází k přeindexování stránek z html kódu do php systému.
Je to potřebné pro další vývoj stránek a umožňuje mi to například nabídnout uživatelům
možnost nastavení barevného schématu stránek pro čtení. Také jsem stránky optimalizovala i
pro jiné prohlížeče než je pouze Internet Explorer.
Po začátku školního roku dochází ke změně koncepce literatury také na základě
spuštění RVP ZV. Mění se taháky literárních pojmů, přecházejí z ročníků na abecední řazení,
dochází k rozšíření a navázání literární historie na testy a úplně nově vzniká část literárních
ukázek s mírně pravopisnými testy.
4.4. Jak psát web pro žáky se SPU
V rámci SIPVZ jsem se zúčastnila školení typu P zaměřeného na tvorbu webových
stránek. Informace o tom, jak psát webové stránky, jsem dále získávala například z webové
adresy http://jakpsatweb.cz - autor Janovský (2001).
Snažím se i o dodržování tzv. „webových standardů“. Weakley (2004) o nich říká, že
mohou pro různé lidi znamenat různé věci. Nicméně, web postavený na webových
standardech by podle něj měl být - v ideálním případě - jednoduchý, bezchybný, založený na
CSS, přístupný, použitelný a přívětivý k vyhledávačům.
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Podobně se vyjadřují autoři Algozzine, Bray, Flowers, Smith (2003), kteří popsali ve
své studii pravidla webových stránek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a také
nejčastější chyby a omyly, které se vyskytují na webových stránkách základních škol
z pohledu přístupnosti pro tyto žáky. Jednalo se o studii se širším zaměřením, ale myslím si,
že podobná pravidla i webové standardy by měl dodržovat i KamiNet.
Základní pravidla, která by měl dodržet web pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, rozdělují Algozzine, Bray, Flowers, Smith (2003) na část týkající se odborného
vzniku stránek a na část obsahu stránek a navigace. Podobně jako Weakly hovoří
o CSS stylech (kaskádové styly), přístupnosti, použitelnosti, jednoduchosti. Navíc poukazují
na to, co je důležité pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Uvádějí například tyto
zásady:
 vytvářet tabulky tak, aby se správně zobrazovaly v běžně používaných prohlížečích
 zajistit aktualizaci stránek tam, kde se jedná o časově citlivý obsah
 zabezpečit, aby stránky bylo možné prohlížet v různých prohlížečích, byly jim
přizpůsobené
 nespoléhat se jen na barvy (například jako označení odkazů)
 zajistit jasný navigační mechanismus
 zabezpečit, aby texty byly jasné a jednoduché
Pro vytváření stránek jsem nepoužívala MS FrontPage nebo dokonce Word, ani jiné
wysiwyg editory, ale naučila jsem se pracovat v html kódu. CSS soubor jsem zpočátku
používala jen v omezeném rozsahu. Tabulky používané na stránkách jsou relativně
jednoduché. Navíc, právě proto, že si je píšu sama v čistém kódu, nemám problémy s jejich
zobrazováním.
Zpočátku jsem stránky optimalizovala pouze pro prohlížeč Internet Explorer, který
jsem sama používala. Tuto informaci jsem ale uvedla na vstupní stranu češtiny i angličtiny,
což bývala běžná praxe. V současnosti jsou stránky navíc optimalizovány pro Firefox a bez
větších problémů je lze využívat i v ostatních běžných prohlížečích.
Požadavek nespoléhat na samotné barvy zatím nesplňuji. Tento požadavek, aby
odkazy v textu byly označeny i jinak než barvou, je důležitý z hlediska barvoslepých
uživatelů. Na KamiNetu je jen několik málo odkazů v textu. Přesto do budoucna uvažuji
o úpravě stránek podle tohoto požadavku.
Daleko větší důraz jsem kladla na to, aby KamiNet splňoval část pravidel týkajících se
obsahu a navigace.
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Vzhledem k tomu, že se jedná o výukové stránky, je samozřejmostí, že jsou psány
spisovným jazykem.
Velmi důležitý je požadavek na dobrý navigační mechanismus. Ten by měl být jasný,
čitelný, přehledný a dobře (nejlépe stále) dostupný. Proti tomuto požadavku však stojí potřeba
co nejméně žáky se SPU při práci rozptylovat nadbytečnými informacemi, tlačítky, grafikou a
tak podobně. Proto je na stránkách s testy, slovníčky i vysvětlujícími texty umístěno vždy jen
tlačítko „zpět“, které jim umožní postupný návrat o jeden krok zpátky.
Úplná navigace je tedy pouze na úvodních stranách webu. Na vstupních stránkách
češtiny a angličtiny jsou umístěna dvě okna. Jedno malé nahoře obsahuje odkazy na hlavní
části KamiNetu, v druhé tabulce jsou pojmenovány nejdůležitější části výuky jazyka. Snažila
jsem se o výstižné pojmenování - tyto stránky jsou tedy jakýmisi rozcestníky. Zde jsou
zveřejněny odkazy a minimum textu, který je nutný k provozu stránek. Obdobně je tomu i na
hlavní vstupní straně a na dalších informačních stránkách.
Odkazy jsou v celých stránkách uvedeny jednotně v modré barvě, pouze jako odlišení
zkoušecích testů se u odkazů objevuje barva fialová. Odkazy jsou umístěny na stránce
odděleně od textu, v jednom nebo ve dvou sloupcích. To dodržuji v celém KamiNetu. Odkazy
z textu se vyskytují zcela ojediněle, a to v případě bonusové hry, nebo pokud se jedná
o odkaz, který se již také vyskytuje ve sloupci a nyní se jen připomíná, například ve
vysvětlujícím textu mluvnice. Pro přehlednost a čitelnost je zvolena u odkazů jednotně větší
velikost písma. Kde je to nutné, je uveřejněn i popis, jak lze s jednotlivými částmi pracovat.
Zabezpečit, aby texty byly jasné a jednoduché, byl můj největší úkol. Snažila jsem se
zohledňovat nejčastější problémy žáků s dyslexií. Jde například o zvýšenou unavitelnost,
poruchy paměti, pozornosti a prostorové orientace. Žákům se SPU se čtou lépe větší písmena,
potřebují i mechanické procvičování stejného testu, pracovat ve dvojici. Pokud již pochopí
princip, dokáží ho používat stejně úspěšně jako žák bez poruchy učení. Informace o tom, jak
webové stránky přizpůsobit žákům se SPU, jsem získávala jak z odborné literatury, tak
z praxe zpětnou vazbou od mých žáků. Bylo mi jasné, že musím omezit velikost testů, že
všechny informace musí být přehledné, jednoduché, v angličtině je třeba mluvnici vysvětlit
česky, dodat tabulky časování sloves, tabulky nepravidelných sloves logicky provázat
s jednotlivými testy. Náročnost je nutné zvyšovat postupně.
Algozzine, Bray, Flowers, Smith (2003) zpracovali do přehledných tabulek nejčastější
chyby vyskytující se na školních webových stránkách. Jako největší chybu, která se
vyskytovala v 74%, uvedli výběr barevného kontrastu pozadí a popředí stránek. Na druhém
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místě bylo zveřejňování textů v nepodporovaném typu písma. Doporučují také nabídnout
stránky ještě v jiné barevné kombinaci.
Protože černá na bílé není kombinace barev, která se podle výzkumů nejlépe čte,
umožnila jsem na KamiNetu nastavení kombinace barev, kterou Krobotová (2001) uvádí jako
nejčitelnější. Jedná se o kombinaci černé na žluté. Přebarvení lze nastavit kromě titulní strany
též na vstupní straně češtiny a angličtiny. Od přebarvení se již všechny strany zobrazují ve
vybrané kombinaci barev. Odlišné barevné kombinace na stránkách používám jen omezeně,
například u testů, kde jimi označuji, zda se jedná o typ zkoušecí nebo procvičovací.
Snažím se udržovat stálou celkovou koncepci KamiNetu, stránky se ovšem průběžně
dále rozšiřují. Do budoucna chci například doplnit literární ukázky, na stránky české mluvnice
přidat výkladovou část, na kterou budou navazovat testy tak, aby se zde mohli učit žáci
samostatně. Ne vždy je tahák dostatečnou nápovědou.
V této kapitole jsem se pokusila ukázat, jak webové výukové stránky, se kterými budu
dále metodicky pracovat, splňují požadavky kladené na webové stránky pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Jak jsem je přizpůsobila a co a jak jsem dodržovala
z hlediska žáků se SPU, podrobněji shrnuji v kapitole 8 za popisem jednotlivých typových
stran KamiNetu.
4.5. Jak lze pracovat s KamiNetem
KamiNet je víceúčelová pomůcka, jak si ukážeme na příkladech vyučovacích hodin
(viz kapitoly 5, 6, 7). Lze ho používat při frontální výuce, při skupinové práci i pro
samostatnou práci individuálně integrovaných žáků se SPU. V neposlední řadě slouží pro
plnění domácích úkolů, procvičování probrané látky a přípravu na vyučování.
Přikládám alespoň přehled možností, které si následně ukážeme v příkladech
z jednotlivých hodin.
 individuální práce žáků v hodině
 frontální výuka při výkladu a použití dataprojektoru
 skupinová práce
 prověřování znalostí
 výuka vyhledávání v různých druzích slovníků
 procvičování orientace v textu a pochopení textu
 nácvik využívání internetové pomůcky
 nácvik individuálních výukových strategií při opakování a procvičování učiva
 domácí příprava
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V souvislosti s tím vždy popíšu, jak stránky, se kterými budu pracovat v ukázkové
hodině, vypadají. Následně zařadím ukázku hodiny a na závěr připojím, jaké kompetence žáci
v této hodině procvičují čí získávají, vyhodnocení a moje zkušenosti z takto odučené hodiny.
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5. Čeština na KamiNetu
5.1. Část mluvnice
Hlavní strana českého jazyka (obr. 3) se skládá ze dvou oken. V tom menším nahoře je
základní navigace, tedy odkaz na hlavní stranu a na vstupní stránku anglického jazyka.
Ve spodním, větším okně jsou odkazy rozdělené na učební plány, mluvnici a
literaturu. Učební plány se však týkají pouze žáků, které vyučuji.

Obr. 3. Vstupní strana na češtinu
Mluvnice je rozdělena do šesti kategorií: slovní druhy, skloňování, časování,
stupňování, věta jednoduchá a souvětí. Pod prvním odkazem lze najít určování jednotlivých
slovních druhů. Obsahem části skloňování je určování mluvnických významů u podstatných
jmen, přídavných jmen, zájmen i cizích podstatných jmen, časování obdobně obsahuje
slovesa a jejich mluvnické významy. Kapitola stupňování je zaměřena na přídavná jména a
příslovce. V testech zde uvedených žáci musí napsat správný tvar. V ostatních testech si jen
vybírají z možností. Věta jednoduchá a souvětí jsou věnované skladbě. Žáci určují jednotlivé
větné členy, druhy vedlejších vět, či poměry mezi větami hlavními. Všechny mluvnické
stránky jsou upraveny stejně. Obsahují takzvaný tahák, tedy stručné připomenutí a shrnutí
učiva (obr. 4). Tyto taháky jsou psány relativně malým typem písma. Stránka však současně
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vždy obsahuje odkaz na zvětšení těchto textů. Tahák psaný velkým typem písma se pak otevře
v novém okně.

Obr. 4. Tahák slovních druhů - nezvětšený.
V pravé části mluvnických stránek je uveden seznam testů, v současnosti jich je
celkem 112. Jedny jsou označené modrou barvou, druhé fialovou. Modré testy (obr. 5) jsou
určené

k procvičování.

U většiny

testů

si

žáci

vybírají

z nabídnutých

možností

prostřednictvím rozbalovacího okna. Při vyhodnocení žáci zjistí, ve kterých odpovědích
udělali chybu. Do vyplněného testu se mohou vrátit, chybnou odpověď opravit a znovu
zkontrolovat.

Obr. 5. Test určený k procvičování - vybírání odpovědí z nabídkového menu.
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Fialové testy (obr. 6) jsou s těmi modrými obsahově totožné, ale jsou určené ke
zkoušení. Mají jinak barevný podklad než testy procvičovací. To slouží především učiteli, aby
mohl snadno kontrolovat, zda žáci nepodvádějí. Při vyhodnocení žáci nezjistí, kde udělali
chybu. Pokud jednou zmáčknou tlačítko „vyhodnoť“, přijdou o údaje vyplněné do testu, zpět
se dostanou pouze do prázdného testu. Nelze zde tedy dodatečně opravovat.

Obr. 6. Test určený ke zkoušení.
V části skloňování a časování jsou dva typy testů. Na začátku jednodušší, vždy s deseti
otázkami. Po zvládnutí jednotlivých mluvnických významů nastupují testy, které již mají
procvičit propojení jednotlivých znalostí. V těchto případech již žáci určují všechny
mluvnické významy sloves (obr. 7).
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Obr. 7. Test propojující jednotlivé znalosti.
Jiným typem mluvnického testu je test na procvičení stupňování (obr. 8). Zde žáci
musí psát na klávesnici. Vpisují správné tvary přídavného jména nebo příslovce do
formulářových polí. Pokud jsou možná dvě řešení, program zná obě a hodnotí je jako správná.

Obr. 8. Stupňování přídavných jmen - vpisování do formulářových polí.
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5.1.1. Příklad vyučovací hodiny 1
Téma hodiny: Mluvnické kategorie u podstatných jmen - opakování učiva, seznámení
s novým pracovním prostředím, práce s chybou
Komu je hodina určena: specializovaná třída, 6. ročník, začátek školního roku
Forma výuky: individuální práce
Hodina začíná rozcvičkou podstatných jmen. Žáci mají za úkol napsat co nejvíce
podstatných jmen za 1 minutu. Po časovém limitu učitel společně se žáky zhodnotí, kdo jich
napsal nejvíce. Vzhledem k tomu, že žáci se SPU často správně neurčí podstatné jméno,
položí učitel nyní otázku, jak žáci poznají podstatné jméno. Teprve pak je žák, který napsal
nejvíce slov, přečte a ostatní žáci kontrolují, zda se jedná skutečně o podstatná jména.
Po této přípravě budou žáci pracovat s KamiNetem. Zadáme jim cestu - KamiNet čeština - skloňování - tahák. Vzhledem k tomu, že jde o žáky s dyslexií, je vhodné použít text
s větším písmem, tedy odkaz „zvětšení taháku“. Na začátku je třeba, aby se žáci soustředili na
práci a věděli, co mají dělat. Proto je vhodné jim položit několik otázek, na které mohou
odpovědi najít v taháku:
 Jaké mluvnické kategorie se týkají podstatných jmen?
 Jakou barvou jsou v taháku označené?
Potřebuje-li někdo něco připomenout, může se zeptat. Odpoví mu ostatní nebo učitel
(učitel pouze tehdy, když nikdo z žáků neumí poradit). Teprve potom žáci společně s učitelem
začnou vyplňovat jeden z testů, kde se určují mluvnické významy. Pracují v modrém testu.
Postupně určují mluvnické významy a zaznamenávají do testu všichni stejné odpovědi. Učitel
špatně zadané odpovědi nekoriguje. Po vyplnění odpovědí si žáci nechají test vyhodnotit
stisknutím tlačítka „Výsledky“. Ve vyhodnocovacím okně bude vypsáno i to, kde udělali
chybu.
Nyní si ukážeme, jak se dá s chybou pracovat. Modré testy žákovi nejenom sdělí, kde
má chyby, ale také mu umožní se do testu vrátit a opravit chybnou odpověď. Žáci často
chybují v určování pádu podstatného jména. Společně se podíváme na tahák, který si
otevřeme v sousedním okně, a porovnáme odpověď s možnostmi, které máme. Žáky je třeba
přimět k tomu, aby se zamysleli nad svou odpovědí. Zda jejich řešení skutečně odpovídá
patřičné pádové otázce. Žáci si tak připomenou pádové otázky a doplní správnou možnost.
Vedeme je k tomu, aby se učili pracovat s tabulkami, mluvnickými pravidly a vyhledávali
správná řešení.
Nyní se již mohou žáci pustit do samostatného procvičování testů. V tomto případě se
jedná o testy nazvané „Podstatná jména 1 - 2“. Na závěr hodiny učitel vybere jeden
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z procvičovaných testů a nechá žáky vyplnit jeho zkoušecí variantu - fialový test. V závěru
hodiny je třeba vyhodnotit práci žáků, ocenit jejich aktivitu v hodině a samozřejmě i výsledky
závěrečného testu (testů).
5.1.1.1. Kompetence a jejich uplatňování
Kompetence k učení
Žák se v tomto případě učí využít nejvhodnější strategie v učení - práce s tahákem,
oprava chyby.
Kompetence řešení problému
Zároveň se učí řešit problém - hledá podobné znaky, odlišnosti. Chce být úspěšný,
a proto zkouší různé strategie při vyplňování testů.
Kompetence pracovní
Pokud není zvyklý na práci s internetem, jedná se o adaptaci na změněné pracovní
podmínky. Žák se učí používat nové médium - internet, tentokrát za účelem vzdělávání a
sebevzdělávání.
5.1.1.2. Vyhodnocení
Hodnocení považuji za nedílnou součást hodiny. Žák by měl vědět, co se učil, jak mu
to šlo.
Známky, kterých žák dosáhne ve vyhodnocení jednotlivých testů, jsou samozřejmě jen
orientační a motivační. Doporučuji podle úrovně žáků při hodnocení brát v úvahu jen
dosažení jedničky, případně jedničky a dvojky.
V této hodině by mohl žák získat například hvězdičku. Hvězdičky uděluji za plnění
malých úkolů. Za získání 7 hvězdiček získá žák jedničku. U žáků se SPU považuji takovéto
odměny i na 2. stupni za nutnost. Potřebují častěji povzbudit než běžní žáci.
5.1.1.3. Zkušenosti
Při rozcvičce se často stává, že žák, který napsal nejvíce slov, nezvítězí, neboť psal i
jiná slova než podstatná jména. V takovém případě čtou slova další žáci. Na tomto cvičení je
dobře vidět to, že nejrychlejší nemusí být vždy vítězem, což je vhodné žákům připomenout.
Pokud se jedná o první hodinu vašich žáků v počítačové učebně pod vaším vedením,
můžete se setkat s nepředvídatelnými problémy.
V tomto případě se držím těchto pravidel: nepředpokládám u žáků žádnou znalost, vše
vysvětluji od počátku. Vždy je lepší postupovat krok za krokem a být mile překvapený, než
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považovat něco za samozřejmost. Neznalost žáků dokáže nepříjemně zaskočit a nabourat plán
hodiny.
5.1.2. Příklad vyučovací hodiny 2
Téma hodiny: Slovesa - opakování, příprava k přijímacím zkouškám
Komu je hodina určena: 9. ročník
Forma výuky: individuální práce žáků
V 9. ročníku potřebujeme rychle a efektivně zopakovat učivo, které již žáci probírali
v nižších ročnících. Každý z nich si pamatuje něco jiného, takže potřebují pracovat
individuálně. Na začátku hodiny žákům jasně vymezíme cíl - zvládnout zadané fialové
zkoušecí testy na známku 1 nebo 2. Známky jim zapisuje učitel do sešitu. Pokud budou
někteří žáci hotovi dříve, je na strategii učitele, jak je dále motivuje.
Mají zvládnout pouze 3 testy. Jeden test ze „sloves 1-4“ (je pro ně jednoduchý, osobu,
číslo a způsob si ještě pamatují), poté test „slovesa 5 nebo 6“ a jako poslední kterýkoli z testů
„slovesa - vid, třída a vzor 1 - 3“. Aby se neustále neptali, který test mají zrovna teď tvořit,
zapíší si do sešitu názvy testů, u kterých musí být na konci hodiny učitelem napsaná známka.
Jinak je hodnoceno nedostatečnou.
Zápis:
 slovesa 1 - 4
 slovesa 5 - 6
 slovesa - vid, třída a vzor
Nyní nastupuje individuální práce. Protože již práci na počítačích znají, volí každý
jinou strategii. Samozřejmě potřebují od učitele poradit, připomenout některé znalosti.
Někomu stačí pořádně si přečíst tahák, někdo potřebuje připomenout, jak určujeme rod. Lze
mu poradit a poslat ho, ať si nejprve udělá pouze test na rod. U toho žák zjistí, zda ho
pochopil, to mu pomáhá v další práci. Někdo se rovnou pustí do vyplňování testů na známky,
jiný začne procvičovacími testy. Každý už v této fázi ví, kdy dosahuje nejlepších výsledků.
5.1.2.1. Kompetence a jejich uplatňování
Kompetence k učení
V této hodině si žák skutečně vybírá pro efektivní učení pro něj nejvhodnější způsoby
procvičování, aby dosáhl co nejlepšího výsledku. Organizuje si vlastní učení.
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Kompetence sociální a personální
I když pracuje sám, je potřebná určitá míra ohleduplnosti k práci ostatních, aby je
nerušil.
5.1.2.2. Vyhodnocení
Vyhodnocení v této hodině obvykle neprovádím. Další hodinu začínáme tím, že si
zapíšeme získané hodnocení - průměr získaných známek. Probereme si, jaké strategie žáci
uplatňovali a zda se jim dařilo, nebo nedařilo dosáhnout uspokojivého výsledku. Probereme,
co komu nešlo a co si kdo potřebuje zopakovat. Navzájem si radíme.
5.1.2.3. Zkušenosti
Žáci se SPU integrovaní v běžné třídě dostali možnost vypracovat fialové zkoušecí
testy na známku, která jim vyhovuje, a mohli stihnout menší počet testů.
Při první hodině tohoto typu si žáci myslí, že to hravě zvládnou. Pokud máte
nadprůměrně nadanou třídu, musíte jistě nároky zvýšit. Moje zkušenosti však praví, že žáci
velmi rychle vystřízliví. Za každý nevypracovaný test dostanou nedostatečnou, a ta zhoršuje
celkový průměr známky, kterou za tuto hodinu získají.
Tato hodina patří mezi velmi náročné pro učitele. Neustále chodí po učebně, pomáhá,
radí, zapisuje známky, hlídá, aby žáci neporušovali pravidla. Poradit si mohou, ale ne ve fázi,
kdy již vyplňují fialový test.
Jako motivace žáků v 9. ročníku se mi nejvíce osvědčil systém: kdo bude mít práci
hotovou v požadované kvalitě, může si dělat „co chce“. Vidina volné chvilky ve vyučovací
hodině dokáže dělat divy. Na mně je, abych zvolila dostatečně náročné úkoly pro každého
žáka, aby odměna byla dosažitelná, ale třeba jen 5 posledních minut z hodiny.
Na začátku hodiny, ve které chci procvičovat použití strategií učení, zadám úkoly,
které mají v této hodině zvládnout. Dostanou seznam úkolů a současně jim sdělím, ať si
vyberou, čím chtějí začít, a že na konci hodiny vyberu jeden ze zadaných testů, který pak
splní na známku. Známka jim v tomto případě ukazuje, zda byli ve zvolené strategii úspěšní,
či nikoli.
Žáci volí různé strategie. Někteří začnou prvním procvičovacím testem v seznamu a
systematicky pokračují dál. Někteří si testy prohlédnou a začnou testem, ve kterém dělali
nejvíce chyb při procvičování. Další si otevřou ještě jedno okno a používají tahák, který je
uvedený na vstupní straně do testů. Jiní začnou pro ně nejlehčím testem. Na konci hodiny
zadám jeden z testů k vyplnění. Známku z tohoto testu si zapíšeme do sešitu k seznamu úkolů.
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V následující hodině si vyměníme zkušenosti. Každý ze žáků řekne, čím začínal a proč.
Zjistíme také, jaké měl výsledky, zda jeho strategie byla pro něj dobrá. Pokud dostal známku,
která mu nevyhovuje, doporučím mu, aby příště zvolil jinou strategii, která mu může lépe
vyhovovat.
Pravdou je, že pokud jsem s žáky neprobrala alespoň některé příklady strategie učení,
nevěděli si rady. Vedla jsem je k tomu, aby vyzkoušeli více strategií, aby poznali, která je pro
ně nejefektivnější. Učila jsem je, že by sice neměli rušit okolí, ale poradit se se sousedem není
nic zakázaného. Také učitel je zde, aby poradil. Zdůraznila jsem ale, že zde učitel není proto,
aby jim říkal správné odpovědi, ale že je může navést na použití taháku, připomenout učivo,
které procvičují... Úkolem učitele je být poradcem těch, kteří tápou a nevědí si rady.
Žáci se SPU potřebovali pravidelné procvičování volby strategií alespoň dva měsíce osm vyučovacích hodin, aby byli schopni zvolit pro ně nejvhodnější strategii.
Naučit žáky se SPU plánovat své učení, volit vhodnou strategii a organizaci učení je
dlouhodobým úkolem, neboť je třeba, aby si tito žáci své strategie uvědomovali a chápali je.
5.2 Část literatury
5.2.1. Pojmy a historie
V literatuře vycházím ze své zkušenosti, že to, co nám připadá naprosto běžné a
základní, jako například orientace v literárních pojmech, bývá pro žáky se SPU neznámý svět.
Teprve po zvládnutí pojmů mohou přikročit ke skutečnému pochopení díla, ať už
dramatického, lyrického či epického. Proto jsem do KamiNetu zařadila slovníček
90 literárních pojmů.
Pojmy jsou zde řazeny podle abecedy (obr. 9). V horní části strany je uvedena
abeceda. Po kliknutí na jednotlivé písmeno se objeví stránka pouze s pojmy začínajícími tímto
písmenem. Na jedné stránce tak není příliš mnoho textu, ve kterém by se žáci se SPU velmi
obtížně orientovali. Informace jsou uváděny zjednodušeně, pro snadné porozumění. Je
připojen i odkaz na slovník literárních pojmů, kde mohou najít více. Pojmy si žáci často
tisknou a lepí do svých sešitů, mají je pak po ruce, když něco zapomenou.
Vpravo vedle abecedně řazených pojmů jsou ještě odkazy na epiku, lyriku, drama a
žurnalistiku. Jednotlivé odkazy obsahují pojmy rozdělené podle žánru.
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Obr. 9. Seznam abecedně řazených literárních pojmů.
Literární testy (obr. 10), kterých je zatím 16, mají svou vlastní stranu. Na stranu testů
vede odkaz přímo z hlavní strany češtiny. Další přístup je ze stránky abecedně řazených
pojmů.
Literární testy, ať už z pojmů nebo z historie, mají deset otázek. V menším okně na
obrazovce se objeví vždy pouze jedna otázka a k ní dvě možné odpovědi. Žáci mají za úkol
vybrat tu správnou a označit ji kliknutím na šipku před vybranou odpovědí. Opět je zvolený
velký typ písma.
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Obr. 10. Vstupní strana testů z literárních pojmů a jeden z testů - výběr z možností.
Přehled literatury (obr. 11) je podobně jako literární pojmy navázán na testy. Nejedná
se o ucelený výklad literární historie (spíše lze mluvit o průřezu českou i světovou literaturou
od nejstarší dochované literatury až do 20. století), ale o pomůcku k testům zveřejněným na
KamiNetu. Tato stránka obsahuje názvy období, zatím jich je 14, které jsou označeny modrou
barvou jako odkaz a podobně i fungují. Při kliknutí na název se pod ním objeví - tzv.
„rozbalí“ - přehledné informace, které lze používat po vytištění i jako zápis do sešitu.
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Obr. 11. Přehled literatury.
5.2.2. Literární ukázky

Obr. 12. Navigace v literárních ukázkách a výklad, jak se zde pohybovat.
V této části začíná vznikat soubor ukázek jednotlivých literárních žánrů. Z hlavní
strany češtiny se dostanou do stránky (obr. 12), která vysvětluje, jak se má v této části
pracovat a umožňuje vybrat si vstupní test podle literárního žánru a podle typu doplňovacích
testů. Buď doplňují délky samohlásek k některým slovům v textu, nebo pravopis i/y (obr. 13).
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Obr. 13. Literární ukázka s doplňováním délek.
Jedná se o současně první zběžné seznámení s textem, důležité pro žáky se SPU.
Odtud se teprve lze kliknutím na „text s úkoly“ dostat do vlastní literární ukázky. Zde je
znovu uvedena stejná ukázka a pod ní otázky. Ty jsou zaměřeny na pochopení textu a
následně na jeho jednoduchý rozbor. Pokud si žáci s rozborem nevědí rady, mohou se podívat
do výkladu (obr. 14) nebo do literárních pojmů. Jedná se o nově vznikající část KamiNetu, ve
které se počítá s rozšiřováním literárních ukázek.

Obr. 14. Výklad literárních pojmů.
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5.2.3. Příklad vyučovací hodiny 1
Téma hodiny: Divadlo - seznámení s divadelními pojmy
Komu je hodina určena: 6. ročník - specializovaná třída
Forma výuky: práce ve skupinách
V rámci přípravy na hodinu je třeba z KamiNetu vytisknout literární pojmy - drama. Je
vhodné použít stránku zvětšených pojmů, které jsou dobře čitelné a neobsahují další
nadbytečné informace. Listů má být tolik, kolik bude skupin, a mají být rozstříhány buď na
nepravidelné tvary, aby je bylo možno složit jako puzzle, nebo tak, aby od sebe byly odděleny
jednotlivé pojmy a jejich vysvětlení.
Pak bude potřeba ještě jeden výtisk - výhodné je použít stejné okno, ale s jinak
nastavenými barvami. Takto připravený materiál bude před hodinou umístěn viditelně ve
třídě.
Na začátku hodiny se žáci rozdělí do skupin. Každá skupina dostane jednu sadu
rozstříhaných pojmů a informaci, že text mají správně složit. Pro ty, kteří si nevědí rady, je
určen zmíněný nerozstříhaný výtisk ve třídě. Žáci se mají domluvit, jak co nejlépe znázorní
jednotlivé pojmy. Mohou vytvořit obraz, sehrát scénku. Na vše mají 15 minut, poté začnou
jednotlivé skupiny scénky předvádět.
Učitel si v tento okamžik může poznamenat, jak postupovalo dělení do skupin,
a pozoruje jejich současnou práci. Dělá si poznámky k práci jednotlivých skupin pro
závěrečné hodnocení.
Po stanoveném limitu společně se žáky zkontrolujeme, zda všechny skupiny složily
text správně. Skupiny začnou předvádět obrazy a scénky, které si vymyslely. Ostatní hádají,
o jaký pojem se jedná. Pokud je scénka či obraz čitelný a ostatní žáci ho poznají, získá
skupina bod. Body lze zaznamenávat jednotlivým skupinám třeba na tabuli. Bod by měla
skupina získat i za složení textu.
Na závěr hodiny je potřeba zhodnotit postup práce jednotlivých skupin.
Za domácí úkol dostanou žáci zopakovat si pojmy, neboť příští hodinu budou na
KamiNetu psát test.
Příští hodina tedy musí začínat kontrolou domácího úkolu, tudíž vyplněním testu
Divadelní pojmy na KamiNetu. Pak lze přistoupit k ukázce vhodného divadelního textu.
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5.2.3.1. Kompetence a jejich uplatňování
Kompetence komunikativní
Žák se potřebuje domluvit ve skupině, musí tudíž naslouchat spolužákům, formulovat
své myšlenky a nápady na organizaci práce, na sehrání scének nebo sestavení obrazů.
Obhajuje své názory. Při vytváření obrazů používá řeč těla jako komunikační prostředek.
Kompetence sociální a personální
Diskutuje v malé skupině, spolupracuje ve skupině, učí se efektivně rozdělit práci.
5.2.3.2. Vyhodnocení
Vzhledem k tomu, že se jedná o 6. ročník, bude ještě potřeba připomenout nejčastější
chyby při práci ve skupině. Zde je potřeba, aby učitel spolu se žáky zhodnotil práci každé
skupiny. Pokud se jednalo o zásadní chybu při její práci, může jim body odejmout. Může se
totiž stát, že skupina s největším počtem bodů může klesnout ve svém hodnocení kvůli
chybám ve spolupráci.
Body získávají za:
 správné přiřazení vysvětlení k pojmům
 za čitelné znázornění pojmů
 za spolupráci ve skupině
 za práci v klidu bez pokřikování, dohadování a chování, které by rušilo ostatní skupiny
 za zapojení všech členů skupiny
 za splněný časový limit
Protože jsou žáci často zvyklí na známkování, je vhodné převést jim jejich výsledky i
na známky. Hodnocení si zapíšou do žákovské knížky nebo do svých portfolií.
5.2.3.3. Zkušenosti
Vyplatilo se mi být na začátku hodnocení přísná. Dát si záležet na vyhledávání a
konkrétním vyjmenování chyb. Častou chybou bývá zpočátku nerozdělení práce ve skupině
všem členům. Veškerou práci udělají jen ti „dobří“. Když zjistí, že je to důvod k odejmutí
bodu, snížení známky, dávají si příště pozor a i tomu nejslabšímu dají úkol, který zvládne.
Postupně se učí spolupracovat i s těmi, se kterými si třeba úplně nerozumějí.
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5.2.4. Příklad vyučovací hodiny 2
Téma hodiny: Báje jako literární žánr, nácvik rozboru literárního díla
Komu je hodina určena: 6. ročník - běžná třída s integrovaným žákem se SPU
Forma výuky: zvlášť pracuje integrovaný žák, zvlášť zbytek třídy
V čítance pro 6. ročník (Styblík, SPN) je uvedena báje o Orfeovi. Na KamiNetu
v literárních ukázkách je pak její část. Žáku se SPU vysvětlíme postup jeho práce. Nejprve
doplňuje délky samohlásek. Tím se poprvé seznamuje s textem, obvykle ho ještě příliš
nevnímá, spíše se soustředí na rozluštění toho, co má vybrat z nabízených možností. Potom
může, ale není to nutné, udělat i druhý test na doplňování i/y v textu. Po splnění těchto úkolů
přejde na „text s úkoly“ a může si konečně přečíst text, aniž by ho rušilo doplňování.
Ostatní žáci ve třídě si zatím samostatně čtou text Orfea. Po přečtení celého textu
příběh žáci za pomoci učitele převyprávějí, čímž se s celým příběhem seznámí i integrovaný
žák. Nyní je již možné přikročit k řešení jednotlivých úkolů.
Pro efektivní využití času se zde naskýtá více možností.
1. Integrovaný žák má velmi pomalé pracovní tempo. V tomto případě zřejmě doplní pouze
jeden z doplňovacích testů. Měl by plnit ten, který více odpovídá jeho poruše. Jestliže u něj
přetrvávají i na druhém stupni časté chyby v délkách, bude vybírat délky samohlásek.
Pokud se jedná o žáka s dysortografií, který má stále problémy s aplikací pravopisných
pravidel, bude doplňovat i/y.
2. Jedná se o žáka s rychlým pracovním tempem. Ti ale většinou velmi chybují. V tomto
případě bude vyplňovat oba testy a u jednoho z testů můžete mít stanoveno, jaké procento
úspěšnosti bude považováno za splněný úkol. Pokud by přesto byl hotový dříve, než
ostatní přečtou Orfea v čítance, může pokračovat do textu s úkoly. Zde si má znovu přečíst
text a odpovědět na otázky. První část otázek je zaměřena na vyhledávání informací v textu
a jejich zapamatování. Další úkoly jsou poté zaměřené na počáteční nácvik rozboru textu.
Ani pro splnění těchto úkolů nemusí mít téměř žádné znalosti, neboť informace může
vyhledat v pomocném textu nazvaném výklad.
Pokud se dostane až sem, může se snadno zapojit do společného řešení rozboru textu,
ať už bude zvolena frontální nebo skupinová výuka. Může být o krok napřed, což zvyšuje
možnost jeho uplatnění ve skupině, úspěch, a to má vliv na jeho sebevědomí a motivuje ho to
k další práci.
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5.2.4.1. Kompetence a jejich uplatňování
Kompetence k učení
S pomocí učitele volí žák pro sebe vhodné způsoby učení, učí se řídit vlastní učení,
vyhledává informace v textu.
Kompetence k řešení problémů
Tím, že samostatně postupuje krok za krokem při práci s textem, učí se zároveň hledat
a volit vhodné způsoby řešení zadaných úkolů.
Pokud učitel zvolí následně práci ve skupině, rozvíjí také kompetenci sociální a
personální a komunikativní tím, že žáci spolupracují ve skupině, kde naslouchají druhým a
snaží se o zapojení do diskuse.
5.2.4.2. Vyhodnocení
K vyhodnocení dochází již při doplňování délek nebo pravopisu i/y. Program
zaznamenává procento úspěšnosti, takže žák průběžně vidí, jak se mu práce daří.
Učitel pracující frontálním způsobem by měl ohodnotit ty, kteří se aktivně zapojili do
plnění úkolů - vypravování obsahu textu, rozbor textu.
Pokud žáci pracují ve skupinách, je dobré výsledky všech skupin veřejně přednést a
zhodnotit a společně si ukázat, v čem se lišily a v čem se shodovaly. Mnohdy se tím učí
navzájem, což považuji za efektivnější způsob učení.
5.2.4.3. Zkušenosti
Většinou jsem měla ve třídě, kde jsem učila, více než jednoho integrovaného žáka se
SPU. Klidně jsem je nechala, aby společně doplňovali, ať už délky nebo pravopis i/y,
a spolupracovali přitom. Pokud integrovaní žáci četli celý text stejně jako ostatní, brzy je to
unavilo a snadno pak své úsilí vzdávali s vysvětlením, že se nebudou snažit, když celý text
stejně nepřečtou včas. Tady však měli jen ukázku, navíc jiné úkoly než ostatní, a to je zaujalo.
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6. Angličtina na KamiNetu
Hlavní strana anglického jazyka (obr. 15) se skládá, stejně jako hlavní strana českého
jazyka, ze dvou oken. V tom menším nahoře je odkaz na hlavní stranu a na vstupní stránku
českého jazyka.
Ve spodním okně jsou hlavní odkazy anglické části. První odkaz vede na mluvnici a
její testy, dále je zde přístup do procvičování slovní zásoby a tvarů sloves. Pod těmito odkazy
jsou pak odkazy na výslovnostní znaky používané na stránkách a dále na abecedně řazený
slovníček česko-anglický i anglicko-český.
Vlevo dole na stránce je (stejně jako na vstupní straně a na hlavní stránce češtiny)
umístěn žlutý pruh, kde si žáci mohou nastavit výraznější barevné rozlišení.

Obr. 15. Vstupní strana na angličtinu.
6.1. Anglická mluvnice a testy
Stránka mluvnice a testů se skládá ze dvou sloupců odkazů (obr. 16). Mezi nimi je
text, který popisuje, co jednotlivé, čísly označené, mluvnice a testy obsahují. Velikost písma
na obrázku neodpovídá skutečnosti, obrázek je zmenšen, aby bylo vidět, jakým způsobem je
prováděna navigace. Každé mluvnici odpovídají totiž stejným číslem označené testy.
Skutečná velikost písma je stejná jako u obr. 15.

Obr. 16. Navigace v anglické mluvnici a testech.
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V šestnácti lekcích mluvnice jsou česky vysvětlené kapitoly gramatiky (obr. 17).
Jedná se jen o úplné základy. Vycházím ze zkušeností, že žáci se SPU potřebují často
opakovat pravidla, teprve potom mohou přidávat výjimky. Zde si mohou základy opakovat
sami kolikrát potřebují. Mnoho informací z mluvnice je uváděno pro větší přehlednost
v tabulkách. Doplňující text se pak nachází pod tabulkami. Ke zdůraznění je používáno tučné
písmo.
Texty mluvnice je možné číst i v jiném barevném nastavení, pokud to žáci potřebují.
To platí pro všechny stránky KamiNetu, zde je to však důležitější vzhledem k tomu, že se
jedná o relativně delší souvislý text, navíc s potřebou soustředění na pochopení výkladu.

Obr. 17. Výklad anglické mluvnice.
Aby si žáci mohli pochopení učiva vyzkoušet, je ke každé mluvnici vytvořeno několik
velmi jednoduchých testů. V současnosti je jich 62. Každý test má pouze deset otázek, které
se objevují v menším nově otevřeném okně (obr. 18). Zobrazena je vždy jen jedna otázka
s dvěma možnými odpověďmi. Žáci mají zvolit správnou a označit ji kliknutím na šipku.
Pokud označí správnou možnost, dostanou bod. Na konci testu se dozvědí, jakou známku by
dostali. Pokud by měli dostat pětku, je ve vyhodnocení připsáno, že to dnes nebylo dobré, ať
test zkusí znovu.
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Obr. 18. Test prověřující pochopení anglické mluvnice - výběr ze dvou možností.
6.1.1. Příklad vyučovací hodiny
Téma hodiny: Předpřítomný čas, jeho tvoření - výklad nové mluvnice
Komu je hodina určena: 8. ročník - specializovaná třída
Forma výuky: frontální výuka kombinovaná se samostatnou prací žáků na počítačích
Předpřítomný čas tvoříme pomocí tvarů slovesa „to have“ a 3. tvaru sloves, tzv.
příčestí minulého. Proto je vhodné nejprve zopakovat časování slovesa „to have“. Žáci najdou
„to have - časování“ pod odkazem Test 2. Mají jednu minutu na to, aby získali jedničku
z tohoto testu. Učitel měří čas, žáci si stoupnou, pokud již jedničku získali. Po minutě má
učitel přehled, zda je nutné zopakovat pravidla vztahující se k tvarům slovesa „to have“, či
nikoli. Pokud více žáků zapomnělo, doporučuji znovu připomenout především pravidlo pro
tvoření 3. osoby čísla jednotného a test nechat napsat znovu.
Teprve potom lze postoupit dál a zopakovat si 3. tvary sloves. Nejprve si žáci
prohlédnou tabulku pravidelných sloves - odkaz je v Mluvnici 13 - a zopakují si pravidelné
tvoření 3. tvaru pomocí koncovky -ed. Pak se podívají na nepravidelná slovesa, která najdou
tamtéž. Projdou si společně pouze 1. tabulku a hned navážou v Testu 13 testem „3. tvar
sloves 1“. Jedná se o test, který tabulku procvičuje. Nyní už žáci vědí, jak mohou postupovat,
znají strategii, a tak mohou dostat určitý čas na opakování 3. tvarů sloves.
Po procvičení 3. tvarů sloves je možné konečně vyvodit tvoření předpřítomného času,
to naleznou v Mluvnici 13. Zde si společně přečtou výklad a zorientují se v první tabulce.
Žáci budou tvořit věty v jednotlivých osobách. Pak se podívají na druhou tabulku a pokusí se
aplikovat získané vědomosti - měnit osobu a k ní přizpůsobit správný tvar slovesa.
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Zda žáci pochopili tvoření předpřítomného času, lze ověřit v testu „předpřítomný
čas 1“ v kapitole Test 13. Tím se zároveň zhodnotí, zda společné úsilí o zvládnutí tvoření
předpřítomného času bylo úspěšné. Je dobré na závěr zopakovat, jak postupovali - postup si
žáci zapíší do sešitu. Snadněji si pak doma při opakování postup vybaví.
1. Zopakovat časování slovesa „to have“
2. Zopakovat 3. tvary sloves
3. Přečíst si v Mluvnici 13 tvoření předpřítomného času
4. Prověřit si pochopení tvoření předpřítomného času v Testu 13 - předpřítomný čas 1
6.1.1.1. Kompetence a jejich uplatňování
Kompetence k učení
Žák se učí plánovat postupné kroky a organizovat svoje učení. Učí se hledat - zde za
pomoci učitele - vhodné způsoby pro efektivní učení. Prověřuje si, zda pro něj tato strategie
byla efektivní.
Kompetence sociální a personální
Žák se podílí na vytváření příjemné atmosféry, tentokráte ve skupině celé třídy. Čím
klidnější atmosféra, tím více práce třída jako skupina udělá. Učí se brát ohledy na druhé,
pomoci v případě nepochopení.
Kompetence komunikativní
Pracuje zde s různými typy textů a učí se je využívat.
6.1.1.2. Vyhodnocení
K vyhodnocení dochází hned v první a druhé části, kdy žák často zjistí, že si časování
slovesa „to have“ nebo 3. tvarů sloves pamatuje, a získá za test jedničku. Hodnocení získává
od nezávislého zdroje - počítačového programu. Nebojte se, že jedna minuta na test je příliš
krátká. Stačí k opakovanému vyplnění testu. Navíc potřebujete pouze zjistit, zda si žáci
vybavují již probrané učivo.
K dalšímu hodnocení dochází na konci hodiny, kdy opět počítačový program
zhodnotí, zda žák pochopil a správně vyplnil test zaměřený na tvoření předpřítomného času.
Nezaměnitelnou úlohu zde však má učitel, který by měl zhodnotit práci třídy jako týmu,
včetně toho, jak výsledky práce vidí on.
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6.1.1.3. Zkušenosti
Osvědčilo se mi psát na konci hodiny postup, který jsme absolvovali, ať už jsme se
dostali do kterékoli fáze práce. Někdy mají žáci tzv. „svůj den“ a sebelépe připravená hodina
neprobíhá podle plánu. Prostě se nemůžeme hnout z místa. Pak většinou volím radši variantu,
kdy nestihneme veškerou přípravu, než abychom zdánlivě udělali všechno, ale žáci se nic
nenaučili. Druhý den se totiž většinou velice rychle zopakuje to, co již bylo zvládnuto jakoby se to uleželo - a obvykle se již snadno dostanou do cíle. To, že něco konečně chápou,
že něco umí, je nejlepší motivace k dalšímu postupu. Zjistí, že se ničeho nového nemusí bát,
protože to přeci zvládnou. Teprve poté, co umí mechanicky utvořit předpřítomný čas,
přidávám jeho použití, neboť to je pro žáky se SPU podle mých zkušeností daleko složitější.
6.2. Procvičování slovní zásoby a sloves

Obr. 19. Procvičování slovní zásoby podle jednotlivých tématických okruhů.
Dalším z bloků přístupných ze vstupní anglické stránky na KamiNetu je procvičování
slovní zásoby (obr. 19). Je rozděleno tematicky do 39 testů. Slovíčka jsou v každém testu
(obr. 20) napsána ve dvou sloupcích vedle sebe. Jsou psána česky, vedle je má žák psát
anglicky. Jedná se o nácvik psaní anglické slovní zásoby. V tabulce se lze pohybovat
tabulátorem nebo myší. K vyhodnocení testu slouží tlačítko „Hotovo“ nebo klávesa „Enter“.

Obr. 20. Dny v týdnu a měsíce - vpisování do formulářových polí.
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Jak je z obr. 20 patrné, i velikost písma je uzpůsobena potřebám žákům se SPU. Do
políčka vedle zadaného slova vpisují správný tvar.
Pro žáka se SPU je výhodné nejen to, že může psát na počítači, ale i systém
vyhodnocování testu. Po vyplnění slovíček a vyhodnocení textu se mu totiž objeví jeho verze
- napsaná tučně, v porovnání se správnou verzí - napsanou šedě, aby viděl, jakou ve slovíčku
udělal chybu, nebo zda ho napsal zcela nesprávně (obr. 21). Často se tím odstraní argument,
že „to ale přeci napsal dobře“. Může si odpovědi porovnat. U nevyplněných slovíček se objeví
jejich znění v angličtině, aby se je mohl naučit.
Není vůbec nutné, aby žák vyplnil celý test. Záleží na učiteli, jaké množství mu
stanoví. Může zde uplatnit individuální přístup v množství a případně může uznat slovíčko
jako správné, pokud se jedná pouze o druh specifické dyslektické chyby.
U správných odpovědí se objeví smajlík, správně napsané slovo a jeho výslovnost
(obr. 21).

Obr. 21. Dny v týdnu a měsíce - vyhodnocení
A ještě něco na hraní. V testíku nazvaném hra (obr. 22) mají žáci napsat na zobrazené
klávesnici anglicky slovo, které se objeví česky. Jedná se o náhodně vybraná slova ze
slovníku uvedeného na KamiNetu, obsahujícího přes 2 500 slovíček. Testík také procvičuje
jejich trpělivost. Vždy musí chvíli počkat než se objeví písmenko, které napsali, a teprve pak
mohou pokračovat. Tento test procvičuje trpělivost a soustředění, které žákům se SPU často
chybí. Pokud slovíčko neznají, mohou kliknout na tlačítko „další slovo“, a dostat se tak dál,
nebo zkoušet náhodně další písmena na klávesnici.
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Obr. 22. Hra
Obdobné uspořádání, jako procvičování slovní zásoby, má procvičování pravidelných
a nepravidelných sloves. Nepravidelná slovesa jsou rozdělena do osmi testů, pravidelná do tří.
Navíc je uveden test, který obsahuje náhodně volená slovesa z celé použité databáze.
Slovesa jsou v testech uvedena ve sloupci, vedle žák píše jejich tvary anglicky. V testu
se pracuje stejně jako u slovní zásoby. Žáci s dyslexií a zvláště žáci s dysgrafií zde mohou
procvičovat psaní anglických tvarů sloves pro jednotlivé časy. Je pro ně výhodné, že mohou
psát na počítači. Po vyplnění a vyhodnocení testu se zobrazí jejich text v porovnání se
správnou verzí. Správné anglické znění se zobrazí i u nevyplněných tvarů sloves, aby si je
mohli připomenout.
Ani zde není nutné, aby žák vyplnil celý test. Použití testu je variabilní. Lze vyplnit
např. jen první sloupec, když se žáci učí anglická slovesa, nebo první dva sloupce, když
začnete s minulým časem. Ve třetím sloupci pak vyplňují minulé příčestí. Navíc lze opět
uplatnit individuální přístup v množství, případně uznávat specifické dyslektické chyby.
Každý test odpovídá jedné sadě 10 sloves z mluvnice.
6.2.1. Příklad vyučovací hodiny
Téma: Slovesa, pravidelné i nepravidelné tvary sloves v minulém čase - prověřování
získaných znalostí
Komu je hodina určena: 7. ročník
Forma výuky: individuální práce žáků na počítačích
Pokud se učitel chce přesvědčit, zda jeho žáci zvládli pravidelné i nepravidelné tvary
sloves v minulém čase, může si naplánovat hodinu, kdy znalosti prověří. Na začátku hodiny
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žákům rozdá seznam úkolů, za které mají získat známku. Pak už mohou pracovat samostatně.
Seznam je seřazen od nejjednoduššího k nejtěžšímu úkolu, ale oni mohou zvolit jinou strategii
a začít jinde. Na konci hodiny však za každý nevypracovaný test dostanou pětku. Všechny
známky se poté sečtou a vypočítá se jedna známka - hodnocení.
Seznam úkolů:
KamiNet - angličtina - mluvnice a testy
1. Test 7 - pravidelná slovesa 1
2. Test 7 - pravidelná slovesa 2
3. Test 7 - nepravidelná slovesa 1
4. Test 7 - nepravidelná slovesa 2
5. Test 7 - nepravidelná slovesa 3
6. Test 7 - nepravidelná slovesa 4
KamiNet - angličtina - procvičování sloves - zvol si pouze 1 z testů
7. Pravidelná slovesa 1 - 2 - 3
8. Nepravidelná slovesa 1 - 2 - 3 - 4
Základní pravidla:
1. Známky píše učitel. Kdo má hotový test, dá to najevo tím, že vstane. Jde o to, aby nerušil
ostatní.
2. Za každý nevypracovaný test do konce hodiny dostane žák nedostatečnou.
3. Výhodné je brát zpočátku jakoukoli známku, kromě pětky. Pokud zbude čas, může si žák
opravit tolik testů, kolik stihne.
4. V bodě 7 a 8 mají žáci psát pouze 1. tvar - překlad slovesa a 2. tvar - minulý čas. Celkem
tak mohou získat maximálně 20 smajlíků za správné odpovědi.
Hodnocení:
0 - 4 smajlíky

pětka

5 - 8 smajlíků

čtyřka

9 - 12 smajlíků

trojka

13 - 16 smajlíků

dvojka

17 - 20 smajlíků

jednička

Před vyplňováním testů v bodě 7 a 8 se žáci mohou podívat na správné odpovědi, ale
nesmí mít při psaní otevřené (ani na liště!) druhé okno s vyhodnocením. Pravidla by měla být
již procvičena. Nemělo by se jednat o nic nového, o žádné nové a neznámé podmínky práce.
Učitel zaznamenává známky do přehledů jednotlivým žákům. Ve specializované třídě
to jde, protože maximální počet zde má být 14 žáků (Vyhláška 62/2007). Ke konci hodiny už
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si mnozí žáci některé výsledky, se kterými nejsou spokojeni, opravují. Výpočet průměru
známek a zhodnocení celé hodiny, včetně probrání, jaké strategie kdo použil a jak přitom byl
úspěšný, je z časových důvodů třeba nechat na další hodinu.
6.2.1.1. Kompetence a jejich uplatňování
Kompetence k učení
Žák vybírá vhodné strategie k tomu, aby jeho výsledek byl co nejlepší. Učí se
postupovat od jednoduššího ke složitějšímu.
Kompetence komunikativní
Využívá informační a komunikační technologie.
Kompetence k řešení problémů
Učí se uvědomovat si zodpovědnost za výsledky své práce, kriticky je hodnotí.
6.2.1.2. Vyhodnocení
První vyhodnocení proběhne na konci hodiny, kdy si žáci vymění informace o tom,
jak kdo byl úspěšný, zda vše stihl, či nestihl, a učitel je uklidní s tím, že si vše proberou
v klidu příští hodinu.
Celkovému vyhodnocení pak věnuje následující hodinu, kdy si žáci vypočítají průměr
ze svých známek a většinou zjistí, že to není tak strašné, jak jim to třeba připadalo na konci
minulé hodiny. Je důležité probrat s nimi jednotlivé strategie práce, které použili, a jejich
úspěšnost.
6.2.1.3. Zkušenosti
Podle mých zkušeností se vyplatí udělat podobnou hodinu tak zvaně na zkoušku, třeba
úplně stejnou, aby žáci věděli, co je vlastně čeká. Jsou pak jistější, případně příště vyzkouší
jinou strategii práce, pokud se jim poprvé nedařilo.
Schválně zařazuji jednoduché testy založené na možnosti výběru z nabídky. Jejich
množství převažuje, protože jsou pro žáky se SPU jednodušší. Na nich získají lepší známky,
tím se zbavují stresu a lépe pak zvládají náročnější testy v bodě 7 a 8. Při práci v běžné třídě
používám tyto úkoly pro integrované žáky, ostatním dávám pouze testy typu úkolů 7 a 8 a
přidávám úkoly další. Také známkování je u běžných žáků třeba upravit.
Příklad úkolů pro běžné žáky vychází i z použití části odkazů, která bude popsána
dále:
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KamiNet - angličtina - procvičování sloves - zvol si pouze 1 z testů
1. Pravidelná slovesa 1 - 2 - 3
2. Nepravidelná slovesa 1 - 2 - 3 - 4
KamiNet - odkazy - HOTPOT - sloupec B (Testy na HOTPOT zaznamenávají procenta)
3. Slož větu A-10
4. Minulý čas
KamiNet - odkazy - HOTPOT - sloupec C
5. Nepravidelná slovesa 1
6. Minulý čas
Jejich úkolem je jich stihnout co nejvíce. Na odkazu HOTPOT se již pohybují pouze
v cizojazyčném prostředí. Mohou používat i slovníky na webu nebo tabulky nepravidelných
sloves na KamiNetu. Důležité je, zda si dokáží poradit se vzniklou situací a řešit ji, ne pouze
to, zda se všechno naučili.
6.3. Slovníček a výslovnost
Podle mne nesmí na stránkách tohoto typu chybět ani slovníček. Součástí KamiNetu je
proto abecedně řazený slovníček (obr. 23) nejběžnější slovní zásoby obsahující cca
2 500 slov. Lze se v něm učit vyhledávat. Žáci se SPU mají problém se zapamatováním si
abecedy. Zde mají v horní části celou abecedu stále na očích a zároveň jim každé písmeno
slouží jako odskok na správné místo internetového slovníku. Musí ale ještě skutečně trochu
vyhledávat, ne jako v internetových slovnících, kde napíší slovo a vyhledají se všechny
možné významy daného slova. Mám zkušenost, že pokud se žáci naučili vyhledávat v tomto
slovníku, nedělal jim již knižní slovník žádné potíže.

Obr. 23. Abecedně řazený slovníček
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Nakonec jsou zde zařazeny i základní fonetické znaky a jejich výslovnost (obr. 24).

Obr. 24. Použité znaky a jejich výslovnost.
6.3.1. Příklad vyučovací hodiny
Téma hodiny: Práce se slovníčkem - vyhledávání a rychlá orientace
Komu je hodina určena: 7. ročník - běžná třída s integrovanými žáky
Forma výuky: nejprve frontální práce se třídou, navazuje práce ve dvojicích
1. Zopakování anglické abecedy, pak učitel říká jednotlivá písmena abecedy a žáci mají co
nejrychleji vymyslet slovo, které tímto písmenem začíná.
2. Orientace ve slovníčku - kdo najde nejrychleji na KamiNetu slovíčka, která říká učitel
(dřez, příborník, trouba, pračka, záclona...). Přitom by se měl snažit zadávat slovíčka, která
žáci ještě neznají.
3. Nyní učitel zveřejní slova, která mají žáci správně a co nejrychleji najít a opsat do sešitu
(střecha, klika, koupelna - známé slovíčko, které dělá problémy při psaní).
4. Dále budou pracovat ve dvojicích. Každá dvojice obdrží svůj prázdný papír. Jejich úkolem
je sestavit co nejdelšího hada z anglických slov ve stanoveném čase. Slova se nesmí
opakovat a musí začínat na poslední dvě písmena předcházejícího slova. Dvojice musí
spolupracovat, protože nejde o to, kdo dřív nezvládne vytvořit navazující slovo, ale
o společné sestavení dlouhého hada. Musí dávat pozor, aby se nedostali do slepé uličky.
Pokud se jim to stane, mohou poslední slovo vyměnit. Psát musí čitelně, jinak jim práci
učitel neuzná. Slova nemusí všechna znát, mohou je vyhledávat ve slovníčku na
KamiNetu.
5. Po uplynutí stanovené doby si dvojice hady vymění. Nyní jde o to, aby hada rozdělili na
jednotlivá slova a ta přeložili. Opět za pomoci slovníčku.
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Příklad:
actorangentlemanorak
actor - orange - gentleman - anorak
herec - pomeranč, oranžový - džentlmen - teplá bunda
Na závěr hodiny učitel zhodnotí práci dvojic, ocení nejlepší. Snaží se vést žáky
k tomu, aby sami dokázali říci, co se učili či naučili. Zda se naučili nějaké nové slovíčko,
procvičili si vyhledávání slov ve slovníku, procvičili si abecedu...
6.3.1.1. Kompetence a jejich uplatňování
Kompetence komunikativní
Při práci ve dvojici musí žák vnímat (naslouchat), co říká a píše ten druhý, aby mohl
správně navázat. Při rozkladu hada na jednotlivá slova a jejich překladu se učí rozumět
jednomu z typů textů.
Kompetence k učení
Vyhledává informace a třídí je podle zadané instrukce. Zhodnotí výsledky své práce svého učení.
Kompetence sociální a personální
Spolupracuje v malé skupině - dvojici - a svou prací ovlivňuje kvalitu společné práce.
Kompetence pracovní
Používá bezpečně a účinně materiály - zde počítač a konkrétní webové stránky.
Dodržuje vymezená pravidla.
6.3.1.2. Vyhodnocení
Vyhodnocování probíhá několikrát za hodinu.
V 1. úkolu může žák, který nejrychleji vymyslí slovo, získat třeba bod. Stejně tak
může učitel přistoupit k hodnocení úkolů 2 a 3. Zde je dobré body spočítat a udělat první
společné vyhodnocení.
Na závěr hodiny je potřeba zhodnotit práci dvojic - jak žáci spolupracovali, zda se
nehádali, nebyli příliš hluční a nerušili ostatní, jak dlouhého hada vytvořili a jak dlouhého
hada přeložili. Zda všichni stihli udělat práci celou. Žáky je vhodné vést k tomu, aby si
uvědomovali, zda strategie někoho jiného by pro ně nebyla lepší, aby si o strategiích povídali.
Třeba byli neúspěšní jen proto, že si neuměli zorganizovat práci.
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6.3.1.3. Zkušenosti
Protože se jedná o běžnou třídu s integrovanými žáky, doporučuji dát pozor na to, aby
se ve dvojici nesešli dva integrovaní žáci. Podle mých zkušeností je lepší, když dvojice žáků
stanoví učitel podle jejich schopností tak, aby jednotlivé dvojice byly vyvážené a zdánlivě
spolu mohly soutěžit, i když se zde o soutěž přímo nejedná. Pokud se vám to podaří, budou
mít i hadi podobnou délku a čas ukončení práce jednotlivých skupin také nebude příliš
rozdílný. Pokud necháte sestavení dvojic na žácích, doporučuji připravit si doplňkové úkoly
pro ty dvojice, které budou hotové příliš brzy.
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7. Odkazy na KamiNetu
Nejmenší částí KamiNetu určenou žákům je stránka odkazů (obr. 25). Zde svým
žákům doporučuji některé cizí webové stránky, které mohou využívat. V přidávání do odkazů
jsem velmi obezřetná. Mám na paměti, že méně je někdy více. Důležité podle mne není
množství odkazů, ve kterých se pak žáci nevyznají, ale správný výběr takových, které
zvládnou poznat a zapamatovat si, co kde mohou najít. Samozřejmě i já ve výuce zařazuji
práci s těmito odkazy.
Stránka je pro lepší orientaci opět rozdělena na část češtiny a angličtiny. Úplně dole
jsem ještě přidala odkaz na internetový časopis, který se zajímá o výuku jazyků. Tento odkaz
je určen učitelům jako přístup k aktuálním informacím ve výuce jazyků.
Odkazy jsou napsány tučně. Na této stránce již není žlutý pruh pro možnost
přebarvení, aby si žáci nemysleli, že si mohou nastavit jinou barvu i na cizích stránkách.
Samotná stránka je však samozřejmě v barvách, jaké si v předchozích stránkách nastavili.

Obr. 25. Vstupní strana odkazů.
O stránkách http://hotpot.wz.cz/ jsem se dozvěděla na přednášce Mgr. Baladové
z VÚP Praha na konferenci věnované výuce anglického jazyka, která se konala v roce 2006
v Kutné Hoře. Stránky jsem prostudovala. Testy se mi velmi líbí, ale bylo mi jasné, že v jejich
seznamu moji žáci nic nenajdou, protože byl příliš nepřehledný (příliš mnoho informací, malá
písmena, anglický text...). Rozhodla jsem se tedy vytvořit vlastní stránku (obr. 26) s přímými
odkazy na vybrané testy, kde jednotlivé odkazy pojmenuji česky a rozdělím podle stupně
obtížnosti. Zvolila jsem pouze tři stupně obtížnosti. Ve stupni A jsou umístěné převážně
obrázkové testy doplněné nejjednoduššími testy. Ve stupni B jsou jednoduché doplňovací
testy, chápání smyslu vět a skládání vět ze slov ve správném pořadí. Najdou se zde testy
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s použitím převážně přítomného a minulého času. Stupeň C obsahuje již předpřítomný čas,
těžší texty v čase minulém a další rozvíjení slovní zásoby.

Obr. 26. Strana odkazů přizpůsobená žákům se SPU.
7.1. Příklad vyučovací hodiny
Téma: Divadlo Járy Cimrmana
Komu je hodina určena: 9. třída - specializovaná
Forma výuky: práce ve dvojicích nebo samostatně
Žáci se SPU mají podle mých zkušeností ještě i v 9. ročníku problémy s orientací
v textu, proto považuji za důležité jim poměrně často zadávat úkoly na vyhledávání. Vždy je
však přitom nutné dávat pozor na to, aby pro ně byl zadaný počet úkolů na jednu hodinu
zvládnutelný.
Učitel si připraví pro každou dvojici lístek s informacemi, podle kterých mají
pracovat, a seznam otázek, na které mají odpovědět. Na začátku hodiny seznámí žáky
s pravidly a úkoly. Sami se mají rozhodnout, zda budou pracovat ve dvojici nebo samostatně.
Poté dostanou instrukce.
Příklad instrukcí a otázek:
Jděte na KamiNet - odkazy - www.cimrman.at. Najdete zde mnoho informací
o Divadle Járy Cimrmana. Vyhledejte v nich odpovědi na následující otázky. Pomocí
k hledání na stránkách vám mohou být i klíčová slova obsažená v otázkách. Odpovědi na
otázky pošlete za dvojici nebo sami za sebe na můj e-mail. Nezapomeňte se podepsat a
vyplnit předmět.
1. Kolik stojí odpolední číslo?
2. Jak často Cimrmanův zpravodaj vychází?
3. V historii divadla najdete, jak vzniklo, kdo se na vzniku podílel. Napište svými slovy.
4. Kde se nachází domovská scéna Járy Cimrmana?
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5. Fenomén Cimrman - jeho stopy nacházíme v nesčetných zemích téměř všech kontinentů.
Vypište alespoň dvě.
6. Jakému povolání se věnuje, když cestuje všemi kouty naší vlasti?
7. Co se bude hrát v Divadle Járy Cimrmana v . . . . . (doplňte aktuální měsíc). Vypište
všechna představení.
7.1.1. Kompetence a jejich uplatňování
Kompetence k učení
Aby žák mohl odpovědět na otázky, musí se zorientovat ve velkém množství textu,
obrazového materiálu, musí ho pochopit, porozumět, propojit, být pozorný. Informace
vyhledává i třídí, aby je mohl efektivně použít.
Kompetence k řešení problémů
Žák řeší problém, zda bude pracovat ve dvojici nebo sám, co mu víc vyhovuje. Co
bude dělat, když ten, se kterým chtěl pracovat, se rozhodl pracovat s někým jiným. Bude
pracovat sám, nebo osloví někoho jiného, i když to třeba není jeho nejlepší kamarád? Zde se
také projevuje kompetence sociální a personální. Podle mých zkušeností je toto pro některé
žáky se SPU ještě i v 9. ročníku problém.
Kompetence komunikativní
Kromě toho, že používá internet jako komunikační médium, má za úkol napsat a
poslat e-mail. To také znamená, že již zvládl pravidla zasílání e-mailu. Snaží se zde o kvalitní
komunikaci s okolním světem.
Kompetenci pracovní prokáže tehdy, když dodržuje vymezená pravidla práce.
7.1.2. Vyhodnocení
Vyhodnocení probíhá většinou až následující hodinu. Žáci totiž mají co dělat, aby
stihli odpovědět na všechny otázky. Do příští hodiny lze vytisknout e-maily a společně
hodnotit nejen správnost odpovědí na otázky, ale i úroveň psaní e-mailových zpráv.
Doporučuji hodnotit zvlášť zvládnutí pravidel psaní e-mailu a zvlášť odpovědi na otázky.
7.1.3. Zkušenosti
Během této hodiny musím vždy procházet mezi dvojicemi žáků a pomáhat jim, pokud
neví jak postupovat dál. Pro některé žáky se SPU jsou totiž tyto stránky, obsahující velké
množství textu, skutečně nepřehledné. Nicméně většinou získáme kvalitní zápis do sešitu,
neboť vytištěné e-maily si nalepíme, a tak jsou k přečtení (důležité zvláště u žáků s dysgrafií).
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Pokud chci, aby se učili ze zápisků v sešitě, musím jim je napsat na počítači a nechat nalepit.
Také pomáhá, když mají v sešitě nalepené otázky a k nim pouze vyhledávají odpovědi. Musí
tak psát minimum textu a zvlášť když vědí, že se odpovědi budou hodnotit, dají si záležet.
Když po sobě zápis nepřečtou, musí odpovědi na otázky znovu vyhledat. A to je zbytečná
práce navíc. Tomu už v 9. ročníku rozumí každý z nich.
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8. Přizpůsobení webových stránek KamiNet žákům se SPU
Přehlednost a stereotyp jako pomoc v orientaci
Žáci se SPU často trpí poruchou orientace a určitý stereotyp jim pomáhá snadněji se
ve stránkách orientovat. Proto jsou vstupní stránky na češtinu i angličtinu koncipovány
stejným způsobem - v okně na pozadí jemného bílo šedého vzorku. Stejně tak jsou všechny
stránky určité oblasti vytvořeny ve stejné úpravě. Například v části mluvnice najdou žáci vždy
vlevo připomenutí, tak zvaný tahák, ve kterém si mohou osvěžit procvičované učivo. Pro ty,
u kterých převažuje krátkodobá pamět, je tahák dobrý k připomenutí již probrané látky. Lépe
se jim pak pracuje, neboť ví, co se od nich vlastně chce. Odkazy na jednotlivé stránky jsou
uvedeny v celých stránkách stejnou barvou a jsou vždy vyznačeny tučně.
Velikost písma a užití tabulek
Ve stránkách se vyskytuje několik velikostí písma. Největší typ je používán v testech,
aby byly dobře čitelné i pro žáky s těžkou formou dyslexie. Pro přehlednost jsou testy
uváděny nejčastěji v tabulkách nebo sloupcích. O něco menší je písmo odkazů na jednotlivé
testy. Běžným typem písma jsou psány taháky a ostatní text. Ten však jde ve většině
výkladových stránek zvětšit kliknutím na „zvětšení“. To, že velikost písma ovlivňuje i u žáků
na druhém stupni základní školy porozumění, potvrzuje práce Gósyové (1998), která
zkoumala vzorek náhodně vybraných žáků základních škol. Jednalo se o žáky osmileté,
jedenáctileté a čtrnáctileté. V závislosti na velikosti i typologii písma zjistila statisticky
významné rozdíly v porozumění dokonce i u čtrnáctiletých, kde to již nepředpokládala.
S tímto výzkumem se shoduje i mé pozorování u žáků se SPU. Proto je na KamiNetu
používáno čtrnáctibodové a dvanáctibodové písmo, jen vyjímečně je používána kurzíva, která
je podle mých zkušeností pro žáky se SPU čitelná nejobtížněji.
Minimum rozptylujících prvků
Žák se SPU pracující na testu se potřebuje co nejvíce soustředit na výkon. Nesmí být
pokud možno ničím rozptylován. Proto na stránkách testů není žádná jiná navigace, kromě
tlačítek „Zpět“ a „Vyhodnoť“. Vyhnula jsem se i obrázkům, velkým nadpisům, neobvyklým
typům písma, přehnané barevnosti a rovněž reklamním banerům v zápatí všech stránek.
Nastavitelnost barev a kontrast textu s pozadím
Kombinace barev s verbálním textem patří podle Krobotové (2001) k nejsložitějším
složkám stylistiky. Barevným řešením lze ucelené texty integrovat i dezintegrovat. Ve své
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práci uvádí stupnici, která naznačuje, jak jednotlivé dvojice barev podporují viditelnost a
čitelnost textu. Podle této stupnice je na 1. místě uváděno černé písmo na žlutém pozadí.
British Dyslexia Asociation (2007) pro žáky s dyslexií doporučuje používat jakoukoli barvu
kromě bílé, u papíru konkrétně krémovou nebo šedobílou. U webových stránek hovoří o tom,
že žáci s dyslexií upřednostňují tmavý text na světlém pozadí, ale preference barev jsou u nich
různé.
Ve stránkách je použito několik barevných kombinací - jiné pro výkladovou část, jiné
pro zkoušení. Text je psán tmavou barvou na světlém pozadí. Stránky lze přebarvit do
černého textu na žlutém pozadí. Z mého pozorování vyplývá, že černé písmo na žlutém
pozadí při práci využívají žáci se středním a těžkým stupněm dyslexie. Žáci s lehčím stupněm
dyslexie většinou pracují v základním nastavení barev - černé písmo na světlemodrém pozadí.
Pomůcky pomáhající při procvičování učiva
Žáci se SPU se často potřebují vracet k učivu, které je probráno již v minulých letech.
Proto jsem do stránek zařadila pomůcky, které jim pomáhají k pohotovému a snadno
přístupnému opakování. Je to například vysvětlení literárních pojmů, výklad k úkolům
jednotlivých literárních ukázek nebo základy anglické mluvnice vysvětlené česky.
Zaměření testů na jednu dovednost
Často vytvářím testy, které procvičují pouze jednu dovednost, jeden algoritmus. Žáci
se SPU totiž k zapamatování učiva potřebují podstatně více opakování než žáci bez poruchy
učení. Podle mých zkušeností potřebují především víckrát opakovat vždy jednu konkrétní
dovednost. V okamžiku, kdy pochopí nebo si připomenou již naučenou látku, dokážou být
stejně úspěšní jako žáci bez poruchy.
Jednoduchost?
Mohlo by se zdát, že testy jsou příliš jednoduché. Moje zkušenost však ukazuje, že i
když žákům se SPU zařazeným do specializovaných tříd zadám jako domácí přípravu
procvičit například testy věnované slovesům, nedostanou při zkoušení samé jedničky.
Známky se pohybují po celé škále hodnotící stupnice. Při zkoušení mám na výběr nejméně ze
dvou testů, a to již obvykle stačí.
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Postupné zvyšování náročnosti
Nesnažím se vytvářet testy co nejjednodušší. První ze stejné sady testů obvykle bývá
sice velmi jednoduchý, ale ten poslední má již náročnost na úrovni znalostí daných doposud
osnovami pro základní školu.
Rozsah testů a výběr odpovědí
Na stránce testu obvykle najdeme deset úkolů, při procvičování mluvnických významů
maximálně 21. Tato velikost se mi osvědčila, v tomto rozsahu se i žáci s těžkým stupněm
poruchy dokáží soustředit a podávat výkony. Delší testy měly za následek ztrátu motivace
k práci, zdály se mým žákům nad jejich síly. Zřejmě se projevuje i vliv rychlejší unavitelnosti
a potřeby střídat práci. Žáci s dyslexií nemusí číst dlouhé texty, žáci s dysgrafií a dysortogarfií
oceňují, že v těchto testech nemusí psát, pouze si vybírají z nabídnutých možností. Na takto
dlouhé cvičení se zvládají soustředit všichni. Při vyhodnocování a překlikávání na další test si
jejich pozornost může odpočinout.
Motivace
S rozsahem úzce souvisí i motivace. Žáci se SPU mají radost, pokud se jim test podaří,
uvolní se a pobaví skákajícím zeleným míčkem. Při výkladu nového učiva se mi osvědčilo
probrat jeden z testů frontálně a poté všichni žáci zkoušeli pochopení na dalších podobných
testech. Žáky se SPU integrovanými v běžné třídě je možné nechat procvičovat testy, zatímco
ostatní žáci ze třídy budou psát zápis z učiva. Považuji za samozřejmost, že žákům se SPU
učitelé připravují texty k nalepení.
Výběr z odpovědí a dopisování na klávesnici do formulářových oken
Dodnes mě zaráží, s jakou chutí žáci se SPU vyplňují testy zaměřené na stupňování,
ve kterých vpisují do formulářového okna text, a jak je prožívají. Líbí se jim psát na
klávesnici, neboť jejich obě ruce mají pohyb. Jenže v dopisování se skrývají mnohá úskalí.
Nejčastěji se jedná o vynechávání některých písmen, případně jejich záměna. Při vyhodnocení
se pak žáci strašně rozčilují, protože stupňovat přeci umí, a program jim jejich odpovědi
nechce uznat. Najednou hledají, kde vynechali jaké písmenko. Nechávám je při hledání
spolupracovat ve dvojicích, pomáhat si. Protože na pozornost je tento test nejnáročnější,
zvolila jsem opět pouze deset úkolů.
V části angličtiny podobně procvičují psaní anglické slovní zásoby a sloves. Nikdy by
mě nenapadlo, že zrovna žáci se SPU budou tento typ testů dělat rádi.
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9. Analýza vývoje návštěvnosti a využívání KamiNetu z hlediska žáků se SPU
9.1. Zdůvodnění šetření
Níže uvedené šetření jsem zaměřila na uživatele internetových stránek KamiNet.
Chtěla jsem zjistit, zda a jak je KamiNet využíván a zároveň, jestli ho využívají ti, kterým je
určen, tedy žáci se SPU.
Zajímalo mě, zda má cenu vytvářet specializované stránky pro žáky se SPU a pokud
už takové stránky existují, jestli jsou jim užitečné, zda je potřebují a využívají. Pokud vím,
žádné takové šetření dosud neproběhlo, a tak bych ráda přispěla alespoň malou měrou
k objasnění užitečnosti specializovaných stránek pro žáky se SPU. Domnívám se, že čím více
poznatků bude k této problematice shromážděno, tím lépe mohou být přizpůsobovány
internetové stránky žákům se SPU.
9.2. Cíle šetření
Hlavním cílem šetření je analýza vývoje návštěvnosti a využívání KamiNetu
z hlediska žáků se SPU.
Mezi dílčí cíle patří zjištění návštěvnosti v jednotlivých hodinách, dnech, měsících i
letech od počátku sledování návštěvnosti v roce 2003. Dále pak zjištění složení uživatelů,
využívání jednotlivých částí, kde a kdy se na KamiNetu žáci učí a v neposlední řadě také,
proč se zde učí. To vše z hlediska žáků se SPU i běžných žáků.
9.3. Nejčastější otázky k využití a návštěvnosti
Současně se vznikem výukových stránek jsem se začala zajímat o to, zda je někdo
bude používat a pokud ano, tak kdo. Zpočátku jsem byla velmi nejistá, domnívala jsem se, že
stránky nebude používat nikdo jiný než já a moji žáci se SPU ve výuce. Hlavou se mi honily
různé otázky, na které jsem neznala odpověď:
1. Má cenu takovéto výukové stránky tvořit a zveřejňovat na internetu?
2. Budou KamiNet používat i jiní uživatelé internetového prostředí?
3. Budou KamiNet používat ve vyučování i jiní učitelé?
4. Budou ho používat žáci k přípravě na vyučování?
Rozhodla jsem se, že svým pochybnostem se nejlépe postavím tak, že si budu
skutečnost zjišťovat. A tak již od roku 2003 sleduji návštěvnost pomocí programů volně
přístupných na internetu.
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Dále mě zajímaly informace o tom, kdo, kde, co a proč na stránkách využívá. Proto
jsem sestavila dotazník, který jsem uživatelům zadala, kde jsem zjišťovala následující
informace:
5. Složení uživatelů KamiNetu, především jaký podíl tvoří žáci se SPU, ale i rozdělení
například podle pohlaví.
6. Odkud se uživatelé o KamiNetu dozvěděli.
7. Kterou část KamiNetu používají - zda češtinu, angličtinu nebo odkazy.
8. Zda se jim KamiNet líbí či nikoli.
9. Zda považují KamiNet za užitečný.
10. Jak je to s využitím jednotlivých částí češtiny a angličtiny.
11. Kde KamiNet používají, zda doma nebo ve škole.
12. Proč se na KamiNetu učí.
9.4. Vývoj návštěvnosti
9.4.1. Předpokládané výstupy z této části šetření
Měření probíhá již 4 roky, a tak jsem získala dostatek údajů ke zpracování. Vzhledem
k velkému množství získaných dat jsem si nejprve stanovila, na co budu hledat odpovědi.
Domnívám se, že mohou ověřit pravdivost těchto tvrzení:
1. Lze očekávat, že výukové webové stránky zaujmou žáky i učitele a ti je budou používat.
2. Domnívám se, že žáci budou používat KamiNet nejen ve škole, ale i doma.
9.4.2. Použité programy na sledování návštěvnosti
Na internetu vznikají služby, které nabízejí zdarma či za poplatek zapojení do
programu sledování návštěvnosti.
Jednu z možností nabízí www.pocitadlo.co.cz. Toto počítadlo nezaznamenává přístupy
po jednotlivých hodinách, ale započítá pouze jeden přístup z jedné IP adresy denně. Umístila
jsem ho na vstupní straně KamiNetu. Lze nastavit zasílání informačního e-mailu po určitém
počtu uskutečněných přístupů, což jsem udělala. To byly první informace o návštěvnosti
KamiNetu.
Další z možností nabízí server Na vrcholu. Využívám ho dosud, ale pouze ty služby,
které nabízí bezplatně. Každý měsíc jsem zaznamenané informace stáhla do svého počítače,
protože server nezajišťuje bezplatně jejich hromadění a po dvou měsících informace
vymazává. Měřila jsem pouze dvě strany KamiNetu. Vstupní stránku češtiny a vstupní
stránku angličtiny. Vycházela jsem zde z předpokladu, že se v obou případech nejedná o první
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stranu, a tudíž se zde bude vyskytovat menší procento náhodných návštěvníků, tzv. „klikačů“,
než na první vstupní straně KamiNetu. Měřicí systém zaznamenává jeden vstup za hodinu
z určité IP adresy.
Orientační bylo i sledování vývoje návštěvnosti a umístění na žebříčku sledovanosti
přímo na serveru Na vrcholu nebo na žebříčku, který uveřejňuje server webzdarma.
Na základě těchto informací jsem zjistila, že návštěvnost na KamiNetu předčila moje
původní očekávání a nepotvrdily se mé obavy.
9.4.3. Charakteristika vzorku
Informace ze serveru Na vrcholu nabízené bezplatně jsem každý měsíc stáhla téměř
všechny. Jednalo se o tyto informace:
 množství zobrazených vstupních stránek v jednotlivých dnech v měsíci
 množství návštěvníků v jednotlivých dnech v měsíci
 množství návštěv v jednotlivých dnech v měsíci
 přístupy z různých IP adres v jednotlivých dnech v měsíci
 konkrétní IP adresy, ze kterých se na KamiNet vstupovalo, a jejich četnost za celý měsíc
 návštěvnost na stránkách po hodinách jeden týden v měsíci - vždy první celý týden.
Pro účely této práce jsem nepoužila všechny stažené informace a také jsem nepoužila
informace získané z www.pocitadlo.co.cz, neboť by to přesáhlo rozsah a zaměření této práce.
Sledovala jsem pouze:
 přístupy v jednotlivých hodinách
 přístupy v jednotlivých dnech týdne
 přístupy v jednotlivých měsících
 přístupy v jednotlivých sledovaných letech
To vše vždy zvlášť pro vstupní stránku češtiny, zvlášť pro vstupní stránku angličtiny.
9.4.4. Výsledky šetření
Veškeré výsledky jsem zpracovávala zvlášť pro vstupní stránku češtiny, zvlášť pro
vstupní stránku angličtiny. Takto zpracované výsledky měření mi mohly dát odpověď na
otázku, kterou část KamiNetu budou uživatelé využívat víc. Poté jsem výsledky sečetla a
vytvořila jsem přehledy celkové.
Měření jsem vždy převáděla na průměr a teprve tyto průměrné hodnoty se objevují
v grafech. Na ose x grafu jsou uvedeny hodiny, dny nebo měsíce. Na ose y jsou průměrné
hodnoty přístupů.
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Hodiny
Sledování návštěvnosti v jednotlivých hodinách (graf 1) probíhalo vždy jeden celý
týden v měsíci. Zvolila jsem vždy první ucelený týden daného měsíce. Jedná se tak o vzorek
cca 1/4 z každého měsíce v roce v průběhu čtyř let. Odlišila jsem od sebe:
 všední dny ve školním roce
 soboty ve školním roce
 neděle ve školním roce
 prázdniny
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Graf 1. Průměrné přístupy po hodinách v jednotlivých letech.
Graf č. 1 ukazuje průběh návštěvnosti stránek během dne. Jde o součet přístupů na
českou i anglickou vstupní stránku bez rozlišení, o jaký den se jedná - tedy průměrné hodnoty.
Na ose x grafu jsou uvedeny hodiny od 0 do 23. Na ose y jsou průměrné hodnoty přístupů.
Údaje vynesené v grafu jsou rozlišeny různými barvami podle jednotlivých měřených
školních roků (včetně prázdnin), viz legenda pod grafem.
Graf ukazuje, že v roce 2006/7 výrazně stoupl počet přístupů mezi 8. a 12. hodinou
oproti minulým rokům a je nejvyšší v 8 hodin ráno. Větší pokles zaznamenává až po
12. hodině. Pokles ustává po 15. hodině, kdy je zaznamenáván pozvolný nárůst do 18. hodiny
a na tomto vrcholu se návštěvnost udržuje do 20 hodin. Pak opět klesá.
V minulých letech nebyl rozdíl mezi 8. hodinou ranní a 20. hodinou večerní tak
výrazný. Pohyboval se v rozmezí 5 - 15 průměrných přístupů.
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Hodiny ve všední den - celkem
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Graf 2. Průměrné přístupy po hodinách v jednotlivých letech - pouze všední den.

Hodiny v sobotu - celkem
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Graf 3. Průměrné přístupy po hodinách v jednotlivých letech - pouze sobota.
Porovnáme-li přístupy ve všední den (graf 2) a v sobotu (graf 3), jsou již na první
pohled patrné rozdíly mezi průměrnými hodnotami přístupů. Například maximální hodinové
přístupy jsou ve všední den až pětkrát větší. Také časovým rozložením se grafy liší. Ve všední
den zaznamenáváme maximum mezi 8. a 12. hodinou, v sobotu mezi 14. a 15. hodinou a poté
v 19 a 21 hodin. Víkendové přístupy příliš neovlivňují průběh celkového grafu.
V odpoledních a večerních hodinách je přístup přibližně vyrovnaný. Minimální přístupy
v sobotním a nedělním dopoledni pouze snižují průměrné hodnoty přístupů za celý týden
oproti všedním dnům (porovnání grafu 1 a 2). To je nejlépe vidět na hodnotě maxima
v 8 hodin, kde je například rozdíl v hodnotách pro rok 2006/7 cca 15 průměrných přístupů.
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Zajímavé bylo zjištění, že v češtině je jasný vrchol v 8 hodin ráno, pak v 9 hodin
návštěvnost prudce klesne, aby opět stoupala až do 12 hodin. Na angličtině je průběh trochu
jiný. Nástup k vrcholovému stoupání začíná v 8 hodin a nejvyšších hodnot dosahuje mezi 9. a
10. hodinou. V roce 2004/5 byl vrchol zaznamenán v 10 hodin, v roce 2005/6 v 11 hodin.
Může to být ovlivněno rozdílným obsazením češtiny a angličtiny v rozvrzích škol, které
KamiNet používají, v jednotlivých sledovaných letech. Naopak odpolední vrcholy v češtině i
angličtině se ve všech sledovaných letech nacházejí mezi 18. a 19. hodinou.
Zřejmě se tedy učitelé naučili KamiNet používat ve vyučování. Je málo
pravděpodobné, že by každý všední den v osm hodin průměrně 50 žáků, kteří jsou nemocní,
usedlo ke KamiNetu k učení. Myslím si, že i odpolední nárůst přístupů je ovlivněn tím, že čím
dále více pedagogů využívá tyto výukové stránky a rovněž je doporučuje pro domácí přípravu
svým žákům.
Dny
Pro vyhodnocení návštěvnosti v jednotlivých dnech jsem použila naměřené hodnoty za
všechny dny v měsíci. Všude se opět jedná o součty přístupů z angličtiny a češtiny. Opět lze
porovnat přístupy v jednotlivých dnech o prázdninách a ve školním roce.
Proto jsem zvlášť vyhodnotila:
 dny ve školním roce
 dny o prázdninách
Podle tohoto měření bylo brzy jasné, že v době kaminetích prvních prázdnin na webu
nebudou stránky smazány. Moje obavy se nenaplnily, neboť již o těchto prázdninách se
celkové průměrné přístupy pohybovaly rámcově mezi 18 a 45 přístupy denně.
Vzhledem k tomu, že průběh návštěvnosti během prázdnin je vždy vcelku vyrovnaný,
liší se součtový graf (pro školní rok + prázdniny) od grafu dále uvedeného (graf 4) jen
poněkud nižšími absolutními hodnotami průměrů v jednotlivých pracovních dnech.
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Graf 4. Průměrný počet přístupů v jednotlivých dnech týdne.
Z grafu 4 je patrný pozvolný nárůst přístupů od roku 2003/4 do současnosti. Podstatné
je zde však především porovnání hodnot v jednotlivých dnech týdne. Tento graf ukazuje
velký rozdíl v používání KamiNetu ve všedních dnech a v sobotu a neděli. Především
v sobotu je patrné jednoznačné minimum. Nedělní mírný nárůst by podle mého názoru bylo
možno vysvětlit tím, že se na stránkách žáci připravují do školy, plní úkoly, případně někteří
pedagogové připravují výuku na další týden. Vrcholy v jednotlivých dnech se v průběhu
jednotlivých let liší tak, jak se každý rok mění rozvrhy. Podobně je tomu v grafech, které
porovnávají přístupy na češtinu a angličtinu. Maxima se liší v jednotlivých letech. Jedná se
o různé dny, ale vždy je to samozřejmě ve všední den.
Výrazné rozdíly
 mezi všedními dny školního roku a sobotou a nedělí
 a mezi využitím KamiNetu v době prázdnin, kdy se například v posledním sledovaném
roce maximální čísla pohybují kolem 50 přístupů denně, oproti školnímu roku, kdy
dosahují hodnot až nad 350 průměrných přístupů denně
potvrzují můj předpoklad, že se pedagogové naučili používat KamiNet ve vyučování.
Měsíce
Pro vyhodnocení průběhu návštěvnosti v jednotlivých měsících roku jsem sečetla
přístupy ve všech dnech v daném měsíci v jednotlivých sledovaných částech KamiNetu
samostatně a poté i celkem. Protože je rozdílný počet dní v jednotlivých měsících, jsou
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v grafu (graf 5) vyneseny průměrné denní počty přístupů, nikoli součtové hodnoty přístupů za
celý měsíc.

Graf 5. Průměrný počet přístupů v jednotlivých měsících.
Uvádím opět pouze součtový graf (angličtina a čeština). Na ose x jsou uvedeny
měsíce. Jsou však řazené od září do srpna tak, jak probíhá školní rok i s prázdninami. Toto
zobrazení jsem zvolila pro lepší orientaci ve vývoji přístupů během školního, nikoli
kalendářního, roku. Na ose y jsou opět průměrné denní přístupy. Z grafu 5 by mohlo být
patrné školní čtvrtletí v listopadu, především podle jednoznačného propadu návštěvnosti po
tomto období. Ten je jistě způsoben i menším počtem dnů školního vyučování v prosinci. Bez
ohledu na to, který z těchto důvodů převažuje, však lze vyvodit, že návštěvnost je úměrná
intenzitě výuky ve školách. V druhém pololetí se vrcholy objevují od února (v roce 2004/5)
do dubna (v roce 2006/7). Otázkou zde však zůstává, proč dochází k těmto posunům. Měsíce
březen a duben by ukazovaly na zvýšené procvičování před přijímacími zkouškami na střední
školy nebo z důvodu čtvrtletního hodnocení. Nicméně na takové otázky by mohl odpovědět
pouze jiný typ šetření.
Průběhy grafů z jednotlivých částí - češtiny a angličtiny - se od sebe příliš neliší.
Například v roce 2006/7 mají grafy pro češtinu a angličtinu vrcholy v listopadu a v dubnu.
Ve všech třech grafech - souhrnném (graf 5), češtiny, angličtiny - je vidět zásadní
pokles návštěvnosti v období školních prázdnin. To opět potvrzuje domněnku, že je KamiNet
přednostně využíván pro výuku ve školním roce.
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Roky
Ze sečtených hodnot přístupů za jednotlivé měsíce jsem získala údaje o návštěvnosti
jednotlivých částí KamiNetu za každý celý školní rok. Průměrné denní přístupy
v jednotlivých letech jsou vyneseny v grafu (graf 6).
Roky
300
250
200
150
100
50
0
2003-4

2004-5
celkem

2005-6
čeština

2006-7

angličtina

Graf 6. Průměrný počet přístupů v jednotlivých letech a porovnání části angličtiny a češtiny.
Z grafu 6 je na první pohled patrné, že celková návštěvnost na KamiNetu roste. Velký
skok jsem zaznamenala mezi rokem 2005/6 a rokem 2006/7. Meziroční nárůst v předchozích
letech činil cca 40 denních přístupů (součet obou částí stránek). Zde však došlo k nárůstu
téměř o 90 přístupů.
Pokud porovnáme počet přístupů na angličtinu v roce 2005/6 a v následujícím roce,
uvidíme nejvyšší skok v návštěvnosti, který část angličtiny za svou existenci zaznamenala.
Návštěvnost se zvýšila o víc než 100%. Na toto zvýšení by podle mého názoru mohla mít vliv
i velká změna v části angličtiny. O prázdninách jsem připravila databázový slovníček
obsahující cca 2 500 slov a k němu v php systému generované testy procvičující slovní zásobu
po jednotlivých tematických celcích a obdobný systém určený k procvičování nepravidelných
sloves uvedených v mluvnici.
V části češtiny dochází k postupným změnám, čímž si vysvětluji i plynulejší nárůst
jejího využívání.
Informace o celkových přístupech na sledované stránky jsou v absolutních hodnotách
uvedeny v tabulce 1. Je z ní opět patrný postupný, ale značný nárůst návštěvnosti, ať už
budeme sledovat stránky jako celek, nebo když se zaměříme na jeho jednotlivé části. Celkově
vzrostla návštěvnost v roce 2006/7 oproti roku 2003/4 více než třikrát. Za stejné sledované
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období se zvýšila návštěvnost češtiny rovněž více než 3x a angličtiny dokonce více než 4x.
Viz též graf 6.
roky
2003-4 2004-5 2005-6 2006-7
celkem
10 579* 41 330 55 806 84 759
čeština
7 582* 28 543 41 067 55 902
angličtina
2 997* 12 787 14 739 28 857
* údaje za 5 měsíců - od počátku sledování do konce prázdnin
Tabulka 1. Počet přístupů v jednotlivých letech a porovnání části angličtiny a češtiny.
9.4.5. Zhodnocení předpokládaných dílčích výstupů
Na základě výsledků šetření byly ověřeny předpokládané výstupy týkající se používání
KamiNetu - výukových stránek pro žáky se SPU.
1. Lze očekávat, že výukové webové stránky zaujmou žáky i učitele a ti je budou používat.
Uvedený předpoklad se v mém šetření potvrdil. Dokazují to velké rozdíly v počtech
přístupů v době prázdnin a školního roku, rozdíly v počtu přístupů v jednotlivých dnech
v týdnu - pracovní dny vs. soboty a neděle a samozřejmě rozdíl mezi jednotlivými hodinami
dne. To, že zaujmou učitele a ti je budou používat ve výuce, potvrzuje počet přístupů
v dopoledních hodinách (8-12), který je výrazně vyšší než odpoledne. Vyhodnocení výsledků
je uvedeno v grafech 4-5.
Na začátku jsem měla pochyby, zda takovéto stránky bude vůbec někdo využívat.
Nyní jsem se svých pochyb zcela zbavila a tyto výsledky mne motivují k další práci. Jen za
poslední rok jsem zaznamenala téměř 88 000 přístupů. Jsem přesvědčena o tom, že má cenu
vytvářet a zveřejňovat na internetu výukové stránky typu KamiNet. Podrobněji viz graf 6.
2. Domnívám se, že žáci budou používat KamiNet nejen ve škole, ale i doma.
Tato domněnka se potvrdila zčásti. Určité, i když ne příliš velké, procento žáků
skutečně používá KamiNet i v odpoledních a večerních hodinách, kdy lze předpokládat, že
neprobíhá běžná výuka. Jedná se o dobu mezi 17. a 21. hodinou. Pokud by žáci KamiNet
doma nepoužívali, měla by návštěvnost stránek klesnout téměř na nulu, respektive na hodnoty
srovnatelné s přístupy o prázdninách, kdy může být návštěvnost dána jen náhodnými přístupy.
To se však nikdy v průběhu sledovaných čtyř let nestalo. Také návštěvnost stránek v sobotu a
neděli potvrzuje tuto moji domněnku. Podrobněji jsou výsledky patrné z grafů 1-4.
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9.5. Dotazníkové šetření
Sledování počtu přístupů je pouze jeden ukazatel vývoje návštěvnosti. Kromě toho,
zda a kdy budou stránky navštěvovány, mě zajímalo i to, jestli je budou používat ti, komu
jsou určeny, jak a k čemu je budou používat a jak s nimi budou spokojeni. Proto jsem
sledování vývoje návštěvnosti doplnila dotazníkovým šetřením.
9.5.1. Předpokládané výstupy z dotazníkové části šetření
1. Lze předpokládat, že určité procento uživatelů budou žáci se SPU.
2. Uživatelé se o KamiNetu dozvědí spíš od učitele jazyka, než jinou cestou, což bude platit
pro žáky se SPU i pro běžné žáky stejnou měrou.
3. Žáci se SPU budou více využívat část věnovanou češtině, neboť při výběru cizího jazyka
mají možnost volby - nejčastěji mezi německým a anglickým jazykem.
4. Domnívám se, že žáci se SPU budou sice stránky shledávat užitečné, ale nebudou se jim
líbit.
5. Domnívám se, že na otázku, proč se na KamiNetu učí, bude u žáků se SPU dominantní
odpověď, že je někdo nutí. Vycházím ze své praxe, kdy se právě žáci se SPU učí neradi.
9.5.2. Charakteristika vzorku
Celkový vzorek respondentů se skládá ze dvou částí. V první části se jedná o záměrný
výběr, v druhé o výběr náhodný. Všichni však museli splňovat společné kritérium:
 znalost KamiNetu
Záměrně byli vybráni žáci ze ZŠ Ohradní. Jedná se o školu, která se věnuje žákům se
SPU a která má vedle běžných tříd i specializované třídy. Ve škole jsem zadala 115 dotazníků
a pouze 3 žáci se do šetření nezapojili. Do šetření se zapojili jak žáci se SPU, tak běžní žáci.
Náhodný výběr byl proveden mezi samotnými uživateli na internetu. Po dobu jednoho
měsíce byl na KamiNetu na vstupní stránce češtiny i na vstupní stránce angličtiny zveřejněn
dotazník týkající se využití těchto webových stránek. Každý, kdo ho vyplnil, automaticky
splňoval podmínku znalosti KamiNetu, nebo alespoň to, že o něm věděl. Dotazník vyplnilo
181 účastníků šetření.
Celkem jsem tedy získala vzorek 293 odpovědí.
9.5.3. Provedení šetření
Dotazníkové šetření proběhlo ve dvou fázích. Nejprve jsem dotazníky (viz příloha
č. 1) zadala žákům na ZŠ Ohradní.
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Dotazník zde dostali:
 všichni žáci se SPU, které jsem v té době učila, a tudíž jsem věděla, že KamiNet používají
minimálně v mých hodinách
 žáci tříd, kde jsem věděla, že kolegyně KamiNet používají, ať už se jednalo o běžné třídy
s integrovanými žáky se SPU nebo o specializované třídy
 žáci tříd (běžných i specializovaných), kde jsem sama učila v předchozích letech, a kteří
jsou tudíž s KamiNetem seznámeni
Dotazník nedostali všichni žáci 2. stupně proto, že nešlo v šetření o zjištění, kolik žáků
na této škole KamiNet používá.
Šetření proběhlo během posledního týdne v dubnu 2007. Protože jsem zastáncem toho,
že každý by se měl dozvědět výsledky šetření, do kterého se zapojil, ukázala jsem všem svým
žákům výsledky té části šetření, kterého se sami zúčastnili. Žáky jsem zároveň poučila, že na
webu se objeví stejný dotazník, a požádala jsem je, aby ho již podruhé nevyplňovali.
Kolegyně jsem požádala, aby učinily totéž.
Na KamiNetu byl dotazník zveřejněn v květnu 2007 po celý měsíc. Přístup k němu byl
z hlavní stránky češtiny a z hlavní stránky angličtiny a byl pro tuto příležitost zvýrazněn. Při
vyplňování jsem zamezila, aby respondenti vyplňovali a odesílali nesmyslné odpovědi. Pokud
například v otázce č. 3 zaškrtli, že využívají pouze český jazyk, nemohli již v otázce č. 7
vybírat z částí angličtiny, které používají. Pokud na angličtinu pouze zapomněli, mohli se
vrátit k otázce č. 3 a změnit svou odpověď.
Dotazník na webu vyplnilo 181 účastníků šetření. Po ukončení a vyhodnocení šetření
jsem na stejném místě na webu uveřejnila výsledky šetření a poděkovala jsem všem
zúčastněným. Své žáky jsem již pouze upozornila na zveřejnění celkových výsledků na webu
a zeptala jsem se, zda někdo z nich přeci jen nevyplňoval dva dotazníky. Jeden na webu a
druhý ve škole. Dostala jsem záporné odpovědi. Pokud to tedy někdo z mých žáků udělal,
nepřiznal to.
Celkem jsem tak získala 293 odpovědi.
9.5.4. Výsledky šetření z hlediska žáků se SPU
Nejprve jsem zpracovávala vzorek, který jsem získala ze ZŠ Ohradní, poté samostatně
vzorek z webu. Nakonec jsem oba vzorky sloučila a vytvořila jeden celkový pohled na
využívání KamiNetu.
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Složení uživatelů KamiNetu
Z hlediska složení účastníků šetření jsem se dozvěděla, že tyto internetové výukové
stránky používá téměř shodné procento chlapců (49%) a dívek (51%). Složení uživatelů
stránek z hlediska specifických poruch učení (graf 7) - 29% z nich udává, že jsou žáci se SPU.
To, že je na ZŠ Ohradní 47% uživatelů KamiNetu se SPU mě nepřekvapilo, vždyť se jedná
o školu, kde se společně vzdělávají žáci se SPU i bez nich. Zajímavější se mi jeví zjištění, že
mezi respondenty, kteří vyplnili dotazník na webu, je 18% žáků se SPU. Pokud tedy vyjdu
z údajů o výskytu SPU v naší populaci, která se udává od 2% do 5,6% (viz kapitola 1.4.), pak
mezi uživateli KamiNetu je toto procento cca 3,2x-9x vyšší než v celé populaci, KamiNet
tedy skutečně přednostně využívají ti, kterým je primárně určen.
Pokud by nás zajímal i poměr pohlaví mezi žáky se SPU, tak KamiNet navštěvuje
73% chlapců se SPU a pouze 27% dívek se SPU (graf 7). Podobné zastoupení pohlaví - 2:1 až
3:1 - uvádějí Matějíček (1993) a Selikowitz (2000). Výsledek šetření však může být ovlivněn
i tím, že chlapci tíhnou více k technice, a tudíž i k práci s počítačem. Z hlediska mé práce
však není důležité rozložení respondentů podle pohlaví, ale to, zda žáci se SPU KamiNet
využívají.

Graf 7. Procentuální rozložení návštěvníků - žáků se SPU a bez SPU.
Doma nebo ve škole
Na otázku, kde používají KamiNet, mohli žáci volit pouze jednu z možných odpovědí.
Celkově nejvíc žáků používá KamiNet jen ve škole. O dvacet respondentů méně udává, že ho
používá doma i ve škole a pouze 20% respondentů používá KamiNet pouze doma. Nicméně
povzbuzující je, že 55% z celkového počtu uživatelů doma KamiNet používá.

98

Paradoxně se objevilo na ZŠ Ohradní pět žáků, kteří KamiNet používají pouze doma.
Přitom vzorek žáků předpokládal, že vyučující, kteří dotazník zadávali, s KamiNetem
pravidelně pracují. Tento fakt lze vysvětlit tím, že dotazník dostali žáci, kteří do vybraného
vzorku žáků nepatřili. V rámci hodiny, kdy se dotazník zadával, ho dostali i žáci, kteří do
dané třídy nepatřili. Šetření probíhalo v období dělení tříd z důvodu velké nepřítomnosti
učitelů. S jistotou však nemohu tvrdit, že se jednalo právě o tyto žáky, neboť vyplňování
dotazníku bylo anonymní.
Na webu najdeme na rozdíl od ZŠ Ohradní 27% uživatelů se SPU, kteří používají
KamiNet jen doma. Mohlo by to znamenat, že ne všichni uživatelé se ke KamiNetu dostali
přes svého vyučujícího, nebo alespoň to, že pedagog svým žákům KamiNet doporučí, ale sám
s ním v hodinách nepracuje.
Od koho se uživatelé o KamiNetu dozvěděli
Jako odpověď na to, od koho se uživatelé o KamiNetu dozvěděli, naprostá většina
udává, že od vyučujícího (graf 8). Malá část si ho našla sama, poradil jim spolužák, nebo se
o něm dozvěděla jinak. I mezi žáky se SPU však celých 21% udává, že se o něm nedozvěděli
od vyučujícího. Mám radost z toho, že znalost internetových stránek KamiNet mezi uživateli
se SPU není závislá pouze na učiteli, že se o něm dozvídají i z jiných zdrojů, ať už je to
odkudkoli. V této otázce není pozorovatelný velký rozdíl mezi uživateli se SPU a ostatními.
Pro mne to znamená, že má cenu informovat o KamiNetu jak na školeních a
konferencích pořádaných pro pedagogy, tak například v internetovém a tištěném časopise
Jazyky - magazín o jazykovém vzdělání, studiu a práci v zahraničí. Těm, kteří si tyto stránky
mají najít sami, pak mohu pomoci tím, že dobře zadám klíčová slova do vyhledávačů
jednotlivých serverů.
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Graf 8. Od koho se žáci se SPU dozvěděli o KamiNetu.
Využití jednotlivých částí
Celkově využívá část češtiny i angličtiny stejný počet respondentů (graf 9). Liší se
však od sebe využívání jednotlivých částí na ZŠ Ohradní a na webu. Na webu více uživatelů
používá část češtiny, kdežto na ZŠ Ohradní část angličtiny. Na webu toto nemohu nijak
ovlivnit, na ZŠ Ohradní se ve výsledku odrazilo to, že se mi pro práci s KamiNetem podařilo
získat spíše kolegy a kolegyně vyučující anglický jazyk než češtináře. Podstatně menší
využitelnost pozorujeme v části odkazy, což je pro mne jistě příjemné, neboť to znamená, že
žáci nepoužívají KamiNet pouze jako rozcestník k jiným výukovým stránkám na webu.
U žáků bez SPU je však využívání odkazů relativně častější. Nejzajímavější je pro mne
samozřejmě zjištění, jak je to s využitím jednotlivých témat v části češtiny a angličtiny.
V části češtiny (graf 10) žáci nejvíce využívají mluvnické testy, dále udávají
mluvnické taháky a na třetí místo řadí literární testy. I výsledky šetření u žáků bez SPU toto
rozložení v podstatě kopírují, kdežto žáci se SPU využívají všechny tři zmíněné části stejně.
V části angličtiny (graf 11) podle výsledků šetření žáci nejvíce využívají mluvnické
testy. V těsném závěsu se nachází procvičování slovní zásoby a sloves. Tentokrát toto pořadí
uvádějí jak žáci se SPU, tak ostatní. Pouze žáci se SPU na stejnou úroveň, jako je
procvičování slovní zásoby a sloves, ještě kladou i přehled mluvnice. Domnívám se, že je to
proto, že se mnohem častěji musí vracet k již probranému učivu a zopakovat si ho. Navíc je
zde mluvnice vysvětlována česky, což je podle mých zkušeností právě pro ně důležité.
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Graf 9. Využití jednotlivých částí KamiNetu.

Graf 10. Využití částí češtiny jednotlivými skupinami žáků.
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Co využívám v části angličtiny?
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Graf 11. Využití části angličtiny sledovanými skupinami žáků.
Líbí x nelíbí
Když už chci od žáků informace o tom, co z KamiNetu využívají, chtěla jsem se také
od nich dozvědět, zda se jim líbí. (I když ve skutečnosti touto otázkou sleduji spíše zjištění,
jestli je pro jejich práci uspořádání a prostředí stránek vhodné.) Moji žáci si totiž často
stěžovali na to, že je KamiNet málo barevný, nevyskakují na ně žádné příšerky, nejsou tam
obrázky. Jejich požadavky jsem jim nesplnila, pouze jsem se jim snažila vysvětlit, že právě
takovéto věci mají neblahý vliv na jejich soustředění na práci a já chci od nich ty nejlepší
výsledky.
Přes všechny tyto výtky, které jsem slýchávala od svých žáků, pouze 13% účastníků
šetření uvedlo, že se jim KamiNet nelíbí. Rozdíl v počtu záporných odpovědí na tuto otázku
mezi částí češtiny a angličtiny jsou jen 3%. U žáků se SPU je procento těch, kteří uvádějí, že
se jim stránky nelíbí, dokonce ještě menší (10%).
Proč se na KamiNetu žáci učí
Na tuto otázku mohli žáci vybrat více než jednu odpověď. Také toho relativně často
využívali, dokonce se objevilo značné procento těch, kteří označili, že je někdo nutí se na
KamiNetu učit, ale zároveň byla zaškrtnutá odpověď, že jsou pro ně stránky užitečné nebo že
zde lépe pochopí učivo. (Přiznám se, že mi takovéto kombinace odpovědí udělaly největší
radost.) Celkově nejvíce odpovědí (více než od poloviny respondentů) bylo, že jsou jim
užitečné, a to je pro ně důvodem k učení se na těchto stránkách (graf 12). Na druhém místě,
ale s celkem značným odstupem, se umístila odpověď, že je někdo nutí. To, že stránky žáky
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zaujaly a líbí se jim a že na nich lépe pochopí učivo, mělo téměř shodné množství označení.
U žáků se SPU je poměr jednotlivých odpovědí poměrně vyvážený. Také u nich je nejvíce
odpovědí, že jsou jim stránky užitečné. Na druhém místě se shodným výsledkem jsou
odpovědi „někdo mě nutí“ a „lépe pochopím učivo“. Musím říci, že toto rozložení názorů
mezi žáky se SPU mě velmi potěšilo, neboť mě utvrzují v přesvědčení, že stránky jsou pro ně
správně koncipovány.

Graf 12. Důvody, které vedou k tomu, že se žáci učí na KamiNetu.
9.5.5. Zhodnocení předpokládaných dílčích výstupů
1. Lze předpokládat, že určité procento uživatelů budou žáci se SPU.
2. Uživatelé se o KamiNetu dozvědí spíš od učitele jazyka, než jinou cestou, což bude platit
pro žáky se SPU i pro běžné žáky stejnou měrou.
První dva předpoklady se potvrdily. 29% uživatelů KamiNetu udává, že jsou žáci se
SPU. 79% z nich pak dodává, že se o KamiNetu dozvěděli od vyučujícího jazyka. Pouze
21% žáků se SPU se o webových výukových stránkách dozvědělo jiným způsobem. Tento
výsledek potvrzuje navíc i domněnku č. 1 z vývoje návštěvnosti, že zaujmou učitele a ti je
budou využívat. Vždyť, pokud by učitelé nebyli stránkami osloveni a nepoužívali by je, těžko
by je žákům v takovéto míře doporučovali.
3. Žáci se SPU budou více využívat část věnovanou češtině, neboť při výběru cizího jazyka
mají možnost volby - nejčastěji mezi německým a anglickým jazykem.
Tento předpoklad se nepotvrdil. Zajímavé je, že u běžných žáků by tento předpoklad
platil. Ti využívají z větší části češtinu. Žáci se SPU však dávají přednost angličtině, i když
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rozdíl není příliš velký. V celkovém pojetí se využití obou částí vyrovnává. Na tomto
výsledku se však do značné míry podílí výběrový vzorek žáků ze ZŠ Ohradní, kde je
KamiNet využíván především ve výuce angličtiny.
4. Domnívám se, že žáci se SPU budou sice stránky shledávat užitečné, ale nebudou se jim
líbit.
5. Domnívám se, že na otázku, proč se na KamiNetu učí, bude u žáků se SPU dominantní
odpověď, že je někdo nutí. Vycházím ze své praxe, kdy se právě žáci se SPU učí neradi.
Obě domněnky se potvrzují pouze částečně. Žáci se SPU se na stránkách nejvíce učí
proto, že jsou jim užitečné. Zajímavé je ale zjištění, že pouze 10% žáků se SPU se stránky
nelíbí.
To, že se žáci se SPU na KamiNetu učí, protože je někdo nutí, se potvrzuje částečně.
Toto tvrzení se společně s tvrzením, že lépe pochopí učivo, objevuje na druhém místě.
Zajímavé jistě je, že dokáží objektivně připustit, že jim stránky pomáhají. Při vyhodnocování
dotazníků mě překvapil fakt, že pokud se objevila označená odpověď, že je někdo do učení
nutí, byla s ní zároveň uváděna i druhá odpověď, že lépe pochopí učivo nebo že jsou jim
stránky užitečné.
9.6. Diskuse
Shrnu-li výsledky, které jsem získala z dotazníkového šetření i sledování návštěvnosti,
mohu se pokusit odpovědět na otázky, které jsem si kladla, zjistit, zda jsem své šetření
postavila správně a zda šetření splnilo cíle.
Návštěvnost za čtyři sledované školní roky vykazuje stálou stoupající tendenci, a to
jak v části češtiny, tak v části angličtiny. Otázkou zůstává, jakou to má příčinu. Jednou z nich
může být fakt, že se učitelé se stránkami naučili pracovat, používají je a zřejmě i mezi sebou
si je doporučují. Na to může mít navíc vliv i to, že stránky postupně rozšiřuji, a dávám tak
více možností k jejich využití. Dalším důvodem může být to, že se o stránkách snažím
referovat na různých setkáních učitelů českého jazyka.
Poprvé jsem dílčí informace o vývoji návštěvnosti zveřejnila na Mezinárodní
konferenci, která se konala 14. 4. 2006 na téma: Tradiční a netradiční metody a formy práce
ve výuce českého jazyka na základní škole. Pořádala ji Katedra českého jazyka a literatury
PdF UP v Olomouci. Příspěvek jsem nazvala Internetové stránky věnované výuce českého
jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ. V této přednášce jsem
vyhodnotila informace o návštěvnosti stránek získané z www.pocitadlo.co.cz.
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Menší část žáků si KamiNet našla sama. Přesto se jedná o nezanedbatelné procento
žáků, takže se domnívám, že i zadání správných klíčových slov do nejčastějších vyhledávačů
je správná cesta, jak informovat o vzniku výukových stránek.
Z analýzy návštěvnosti v jednotlivých hodinách, dnech, měsících a letech jsem se
dozvěděla, že výukové stránky jsou v daleko větší míře využívány mezi 8. a 12. hodinou
všedních dnů, kdy na základních školách probíhá vyučování. Podle dotazníkového šetření
55% respondentů používá KamiNet doma. Vzhledem k tomu, že v odpoledních hodinách
najdeme vrchol obvykle mezi 18. a 21. hodinou večerní, předpokládám, že to je doba, kdy se
zde zřejmě žáci připravují na vyučování. Rozdíly mezi prázdninami a školním rokem také
poukazují na využívání stránek ve vyučování.
Uveřejněním dotazníku na webu jsem získala možnost nahlédnout do myšlenek svých
uživatelů. Svými odpověďmi mi poskytli alespoň orientační přehled o tom, kdo výukové
stránky KamiNet používá. Jsem ráda, že se potvrdil můj předpoklad, že tyto stránky budou
využívat žáci se SPU. Překvapuje mě však, že je využívá i velké množství běžných žáků,
kterým není prvoplánově určen. Možná je láká práce na počítači, na internetu, i oni se
vyjadřují v tom smyslu, že jsou jim stránky užitečné, že zde lépe pochopí učivo.
Na základě těchto výsledků si dovoluji tvrdit, že je užitečné vytvářet webové výukové
stránky pro žáky se SPU, neboť jsem prokázala, že žáci se SPU je využívají, jsou jim
užitečné, lépe na nich pochopí učivo.
Dalo mi však šetření odpovědi na všechny otázky?
Na otázku, zda budou žáci KamiNet používat k přípravě na vyučování, lze odpovědět
kladně. Vzhledem k tomu, že 55% dotázaných žáků používá webové stránky doma (ať už
uvádějí, že pouze doma, nebo doma i ve škole), je jasné, že se s jejich pomocí připravují na
vyučování.
Na otázku, zda budou KamiNet využívat i jiní uživatelé internetového prostředí,
musím dát také kladnou odpověď. Současné počty uživatelů KamiNetu vyplývající z mého
sledování návštěvnosti značně převyšují počet žáků, na které bych já mohla mít přímý či
zprostředkovaný vliv.
Vzhledem k tomu, že největší množství přístupů vykazují dopolední hodiny ve
školním roce, dovoluji si tvrdit, že učitelé KamiNet ve vyučování používají.
Složení uživatelů mě velmi mile překvapilo, neboť si tyto stránky našli i žáci se SPU,
na které nemám přímý vliv. Pozitivní je i to, že jsou stránky užitečné i pro další uživatele.
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Odpověď na otázku, odkud se uživatelé o KamiNetu dozvěděli, mě přesvědčuje o tom,
že je dobré do budoucna pokračovat v šíření informací o KamiNetu mezi pedagogy, neboť ti
tvoří největší podíl na informovanosti žáků.
To, že obě části KamiNetu jsou navštěvovány přibližně stejně, může svědčit o tom, že
se mi daří vyvažovat obsah obou částí. Do budoucna se chci zaměřit také na to, co uváděli
žáci v dotazníku o tom, co se jim líbí, a zvážit další úpravy v podobném směru. To, že nejvíce
používají testy v obou částech a že z analýzy návštěvnosti vyplývá, že přístupy kulminují
v dopoledních hodinách, kdy je vyučování, svědčí o tom, že právě testy jsou patrně ve školách
při vyučování využívány, což bylo mým záměrem při jejich vytváření.
Podle výsledku měření jsem očekávala více odpovědí, že žáky k používání KamiNetu
někdo nutí. Tento můj předpoklad se nepotvrdil. Překvapilo mě zjištění, že jsou naši žáci
schopni kriticky zhodnotit přínos, který pro ně práce na stránkách má, i když se jim do práce
třeba nechce.
Často poslouchám stesky svých žáků, že KamiNet není dostatečně „IN“. Nejsou plné
skákacích okýnek, her, animací a podobně. Snažím se jim vysvětlit, že to je v zájmu jejich
soustředění na práci, že se nesmí ničím rozptylovat, mají-li dosáhnout dobrých výsledků, .
Proto mě překvapilo, že pouze 10% žáků se SPU udalo, že se jim webové stránky KamiNet
nelíbí. Třeba pochopili důvody, smířili se s tím, více neočekávají. Já se jim naopak snažím
vyhovět alespoň drobnostmi. S úspěchem se setkává uveřejňování informace, za jak dlouhou
dobu budou prázdniny. V některých typech testů mají alespoň za správné odpovědi, za splnění
testu na jedničku různé druhy smajlíků. Ty mohou najít i v bonusové hře, která slouží
zábavnému procvičení slovní zásoby. Hru jsem tvořila se záměrem učit je trpělivosti, nejde
v ní totiž pracovat příliš rychle. Tato hra dokáže krásně uvolnit nahromaděné emoce, ale to už
by patřilo někam jinam.
Považuji za velmi přínosné to, že se pozornost obrací na žáka, jeho schopnosti kompetence, které bude v životě skutečně potřebovat. Pomožme mu v tom všemi dostupnými
prostředky a žádný dopředu nezavrhujme.

106

Závěr
Již od roku 2003 zařazuji do výuky jazyků práci s KamiNetem. Za tu dobu jsem
získala mnoho zkušeností, pozitivních i negativních. Mnohdy se mi práce nedařila tak, jak
bych chtěla. Musela jsem se zamýšlet a hledat jiný způsob práce. Vyzkoušela jsem za tu dobu
mnoho forem a metod výuky při využití těchto stránek. Ve své práci jsem popsala ty metody,
kterými dosahuji u svých žáků se SPU nejlepších výsledků. Jak jsou rozdílní jednotliví žáci,
tak i každému učiteli vyhovují jiné formy a metody práce. Proto je dobré ke každé hodině
přistupovat tvořivě, hledat nové možnosti, které výukové webové stránky mohou poskytnout.
Z pohledu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je práce zaměřena
na žáky se SPU na 2. stupni základní školy. Snaží se nahlédnout problematiku specifických
poruch učení a jejich vliv na výuku jazyků. Výuka jazyků, komunikace a práce s digitálními
technologiemi jsou v současnosti preferovanými oblastmi v rámci Evropské Unie. To se
projevuje velkou pozorností, kterou věnuje Rada Evropy na svých zasedáních a ve svých
usneseních osmi klíčovým kompetencím, mezi nimiž najdeme komunikaci v mateřském a
cizím jazyce a práci s digitálními technologiemi.
Ve své práci jsem se pokusila rozkrýt problematiku internetových stránek pro žáky se
SPU. Zaměřila jsem se na nejčastější problémy žáků se SPU ve vyučování jazyků na 2. stupni
základní školy a na to, zda a jak jim lze výukovými webovými stránkami pomoci. Snažím se
ukázat, jak lze k webovým stránkám KamiNet přistupovat ve vyučování, jak je lze využívat,
čím jsou těmto žákům přizpůsobené, jak jim mohou pomáhat ve výuce jazyků. Proto je
hlavním obsahem mé práce metodická část, která pojednává o průběhu konkrétních
vyučovacích hodin, ve kterých jsou výukové stránky KamiNet využívány. Popisuje skutečný
průběh hodiny, rozbor klíčových kompetencí stanovených pro základní vzdělávání
v RVP ZV, které v této konkrétní hodině žáci mohli podle mého názoru získávat, následuje
vyhodnocení a mé zkušenosti. Zaměřuji se na výstupy vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace. Z průřezových témat má práce zahrnuje téma Mediální výchova.
Žáci čím dál více času tráví u svých počítačů, naše společnost jim nabízí mnoho
možností výuky přes internet, ať už placené či zdarma. Pokud na KamiNetu žáci pravidelně
pracují, seznamují se s jedním typem stránek, jsou schopni odhalit jejich komunikační záměr,
a tudíž poté mohou srovnávat s dalšími materiály na webu. To je také jednou ze součástí
průřezového tématu Mediální výchova. Snažím se také upozornit na některá úskalí, která
práce s internetem a webovými stránkami přináší.
Abych se dozvěděla, zda mé výukové webové stránky zaměřené na žáky se SPU
najdou širší uplatnění mezi uživateli internetu, sledovala jsem jejich návštěvnost. Analyzovala
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jsem vývoj návštěvnosti od roku 2003 do roku 2007 a výsledky tohoto šetření jsem se snažila
v práci vyhodnotit. Na to, zda a které části budou žáci se SPU využívat, jsem se zaměřila
v dotazníkovém šetření provedeném v období duben - květen 2007.
Sledování návštěvnosti podle mého jednoznačně prokázalo, že výukové webové
stránky zaujaly žáky i učitele a ti je při výuce používají. Usuzuji tak na základě toho, že větší
návštěvnost mají stránky v dopoledních hodinách oproti době po 12. hodině. Návštěvnost
obou částí KamiNetu stoupá. Dotazníkové šetření ukázalo, že KamiNet našel své uplatnění
především mezi žáky se SPU, kterým je přednostně určen. Přesto je zřejmé, že ho navíc
používá i velké množství běžných žáků.
Pro mne, jako autorku KamiNetu, je toto vše obrovskou motivací do další práce.
Webové stránky KamiNet totiž nejsou uzavřené. Pracuji na nich dál. V současnosti jsem se
v části češtiny zaměřila na literární ukázky, protože je potřeba naučit i žáky se SPU vnímat
literární text, chápat ho, dokázat z něj získat potřebné informace. Výhodné je ale pracovat
s kratšími ukázkami než je zvykem v čítankách.
Ráda bych se také pokusila o rozšíření mluvnické části češtiny. Chtěla bych zde
žákům nabídnout pomůcky k pochopení některých složitějších mluvnických jevů.
Sledování návštěvnosti KamiNetu pokračuje. Jistě by bylo zajímavé třeba za další
čtyři roky porovnat výsledky a zopakovat, případně rozšířit dotazníkové šetření. Již dnes vím,
že bych v některých částech dotazník mírně upravila a ráda bych také získala širší vzorek
respondentů. Bylo by jistě zajímavé pokusit se o cílenou zpětnou vazbu zaměřenou na
pedagogy.
Rodiče žáků by ocenili podobné volně přístupné webové výukové stránky věnované
matematice a dyskalkulii, což však není oblast mé specializace. Mohla by to být výzva pro
některého z absolventů studia matematiky a speciální pedagogiky.

108

Shrnutí
Dnes je zřejmé, že rozvíjení komunikativních dovedností v rámci výuky mateřského i
cizího jazyka je pro žáky důležité vzhledem k jejich budoucímu uplatnění na trhu práce ve
sjednocené Evropě. Pro žáky se specifickými poruchami učení to platí tím více, že je pro ně
výuka jazyků velmi obtížná. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání v České
republice vychází z nové evropské strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence,
jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí v praktickém
životě. V části D pamatuje také na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi které
patří i žáci se specifickými poruchami učení.
Jazykové vyučování má žáka vybavit znalostmi a dovednostmi umožňujícími správně
vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim. Žáci se specifickými poruchami učení na druhém
stupni základní školy se často potýkají se stále ještě nedostatečnou schopností techniky čtení.
To se jeví jako největší problém ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích vycházejí ze Společného referenčního
rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. V rámci základní školy
směřují k dosažení úrovně A2. Nicméně je možné pro každého žáka se specifickými
poruchami učení vypracovat individuální vzdělávací program a do něj zakomponovat to,
o čem lze předpokládat, že v rámci výuky zvládne. Z metod a forem výuky pak zvolit ty, které
žákovi vyhovují nejvíce, získává jimi nejlepší výsledky.
Ve své práci jsem se tedy zaměřila na výuku českého a anglického jazyka žáků se
specifickými poruchami učení a využila jsem vlastních webových stránek KamiNet, které
vznikaly z potřeby přizpůsobit výuku právě těmto žákům. Uvedla jsem pravidla tvorby
webových stránek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvedla jejich uplatnění
dále na žáky se specifickými poruchami učení. Ukázala jsem, jak KamiNet těmto žákům
přizpůsobuji, a to jak podle pravidel uváděných v literatuře a dalších zdrojích, tak především
na základě zpětné vazby od svých žáků, kteří tyto stránky používají. Z toho vychází i v práci
popisovaný několikaletý vývoj webových stránek KamiNet.
V nejdůležitější části své práce ukazuji metodiku osmi typů vyučovacích hodin
založených na práci s KamiNetem. Uvádím zde různé typy hodin, jak z hlediska forem výuky,
tak z hlediska použitých metod. Rozpracované hodiny jsem doplnila i o jejich výstupy ve
smyslu rozvíjení jednotlivých kompetencí, o vyhodnocení a zkušenosti, které jsem získala při
vyučování. Snažila jsem se přitom o vyvážené zastoupení jednotlivých částí KamiNetu.
Z analýzy vývoje návštěvnosti a využívání KamiNetu jsem zjistila, že návštěvnost za
čtyři sledované roky vykazuje stálou stoupající tendenci, a to jak v části češtiny, tak v části
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angličtiny. Vývoj návštěvnosti v jednotlivých hodinách, dnech i měsících potvrzuje
domněnku, že KamiNet je využíván především ve vyučování.
Dotazníkové šetření prokázalo, že žáci se specifickými poruchami učení používají
KamiNet nejen ve škole, ale i doma při přípravě na vyučování, nejčastěji se o stránkách
dozvěděli od učitele. Žáci se na KamiNetu nejčastěji učí proto, že je jim užitečný. Část
češtiny i část angličtiny využívá téměř stejný počet respondentů. Ukázalo se, že je užitečné
vytvářet webové výukové stránky pro žáky se specifickými poruchami učení, neboť je
přednostně skutečně využívají ti, kterým jsou primárně určeny, jsou jim užitečné a lépe na
nich pochopí učivo.
Žáci čím dál více času tráví u svých počítačů. Pokud na KamiNetu žáci pracují
pravidelně, seznamují se s jedním z typů stránek, jsou schopni odhalit jejich komunikační
záměr, a tudíž poté mohou srovnávat s dalšími materiály na webu, což úzce souvisí i
s průřezovým tématem Mediální výchova.
Ve své práci jsem popsala ty výukové metody, kterými dosahuji u žáků se
specifickými poruchami učení nejlepších výsledků. Jak jsou rozdílní jednotliví žáci, tak i
každému učiteli vyhovují jiné metody a formy práce. Proto je dobré ke každé hodině
přistupovat tvořivě, hledat nové možnosti, které výukové webové stránky KamiNet mohou
poskytnout.
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SUMMARY
It is evident nowadays, that cultivation of communicative skills during learning
motherly and foreign language is important for pupils to their prospective exercise at job
market in integrated Europe. It is valid better for pupils with specific learning disabilities,
learning of languages is very difficulty for them. General education program for primary and
secondary school in the Czech Republic emanate from new European strategy of education,
which accent key competences, their interface with education contents and exercise of
acquired knowledge in real life. Pupils with Special Education Needs are also mentioned in
part D, which pupils with specific learning disabilities belong in.
Language education has to provide pupil with knowledge and skills to make possible
to perceive different language communication properly, to understand them. Pupils with
specific learning disabilities in secondary school often have deficient competence of reading
techniques. This is the greatest problem in education part Language and language
communication.
Demands on education in foreign languages emanate from Common European
Framework of Reference for Languages, which describe different levels of language
competency. Pupils lead up to level A2 in the first foreign language. It is posibble to elaborate
individual education program for pupil with specific learning disabilities and integrate to it
precondicion, which the pupil handle in scope of learning.
The presentation is aimed to education of czech language and english language of
pupils with specific learning disabilities. I used my own web sites KamiNet, which has
developed from needs to adapt learning right to these pupils. I give principles of creation of
web sites for pupils with Special Education Needs and I expanded their usage to pupils with
specific learning disabilities. I showed, how I adapted KamiNet fot these pupils both by rules
presented in literature and other sources and by feedback from my pupils, who use these sites.
Narrated several-year progress of web sites KamiNet emanates from them too.
I show methodology of eight types of lessons based on work with KamiNet in
the most important part of my presentation. I present different types of lessons, by point of
view both of learning forms and of using methods. I added the output of the lessons in
the meaning of cultivation of individual competitions, evaluation and practises, which I got
during the lessons. I made an effort to balanced representation of individual parts of KamiNet.
Analysis of progress of monitoring and using of KamiNet, shows that freqwency of
attendance increases both in part of czech language and in part of english language. Progress
of attendance in individual hours, days and month validates the presumption, that KamiNet is
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used especially in lessons. Questionnaire examination proved, that pupils with specific
learning disabilities do not use KamiNet only at school, but they also use it in home
preparation for school. Pupils know the sites mostly from their teachers. Pupils, who often use
KamiNet in learning, find these sites usefull. Czech language part is used by as many
respondents as english language part. It was proved, that web learning sites for pupils with
specific learning disabilities are useful, because these pupils really use them. KamiNet is
useful for them, because it helps them understand the curriculum better.
Pupils spend more time at their computers. If they work with KamiNet regularly, they
acquaint with certain type of web sites, they can expose their communication purpose and
then they can confront them with other materials on the web. It is closely connected to Medial
education theme.
I described the teaching methods, which I am achieving the best results at pupils with
specific learning disabilities with. The individual pupils are different as well as methods and
forms of teaching that suits every teacher. It is good to approach each lesson creatively, to
find new possibilities of learning, which web learning sites KamiNet can provide.
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Příloha 1.
Dotazník k využití KamiNetu
Dobrý den,
ráda bych se dozvěděla, kdo a jak používá internetové stránky KamiNet. Proto jsem
vytvořila následující dotazník.
Dotazník nepodepisuj. Odpovědi na otázky jsou anonymní. Na otázky lze podle tvého
uvážení odpovědět zaškrtnutím i několika možných odpovědí. Pokud na otázky odpovídat
nechceš, odevzdej úplně prázdný dotazník. Vše závisí pouze na tvém rozhodnutí.
1. Informace o tom, kdo vyplňuje dotazník
a/ jsem kluk
b/ jsem holka
c/ je mi více než 15 let
d/ jsem žák s dyslexií, dysgrafií, dysortografií či jinou poruchou učení
2. Jak jsem se o KamiNetu dozvěděl
a/ sám jsem ho našel
b/ upozornil mě náš vyučující jazyka
c/ upozornil mě na něj spolužák
d/ dozvěděl jsem se o něm jinak
3. Kterou část KamiNetu využíváš
a/ anglický jazyk
b/ český jazyk
c/ odkazy
4. Která část se mi líbí v češtině
a/ týdenní plány
b/ literatura - přehledy literárních pojmů
c/ literatura - testy
d/ mluvnice - taháky
e/ mluvnice - testy
f/ češtinu nevyužívám
g/ nelíbí se mi
5. Která část se mi líbí v angličtině
a/ mluvnice - přehled
b/ mluvnice - testy
c/ procvičování slovní zásoby
d/ procvičování sloves
e/ vyhledávání ve slovníčku
f/ angličtinu nevyužívám
g/ nelíbí se mi

6. Kterou část nejvíce využiji z češtiny
a/ týdenní plány
b/ literatura - přehledy literárních pojmů
c/ literatura - testy
d/ mluvnice - taháky
e/ mluvnice - testy
f/ češtinu nevyužívám
7. Kterou část nejvíce využiji z angličtiny
a/ mluvnice - přehled
b/ mluvnice - testy
c/ procvičování slovní zásoby
d/ procvičování sloves
e/ vyhledávání ve slovníčku
f/ angličtinu nevyužívám
8. KamiNet používám
a/ jen ve škole
b/ jen doma
c/ doma i ve škole
9. Na KamiNetu se učím, protože
a/ mě k tomu někdo nutí
b/ mě zaujal, líbí se mi
c/ považuji stránky za užitečné
d/ zde lépe pochopím učivo

Děkuji za vyplněný dotazník.
Mgr. Kamila Balharová - autorka KamiNetu
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