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Abstrakt 

 

Název práce: Výuka angličtiny u dyslektických žáků 2. stupně základní školy v České 

republice a Norsku 

 

Cíle práce: Experimentální ověření efektivity metod výuky angličtiny u dyslektických 

dětí v České republice a v Norsku a porovnání výsledků rychlostního čtení. 

 

Metoda: Pro hodnocení úrovně vybraných složek čtenářských dovedností byla použita 

metoda rychlostního čtení. Speciální trénink proběhl u dyslektických žáků 2. stupně 

základní školy v Bernarticích u Trutnova v České republice pomocí tradičních 

vyučovacích metod a na 2. stupni základní školy v Gjoviku v Norsku pomocí 

alternativních vyučovacích metod. K hodnocení byly použity jednotné testy 

v angličtině. Testovaní žáci se zúčastnili speciálního tréninku v rozsahu čtyř měsíců, 

každá lekce probíhala 2x týdně v rozsahu 30ti minut. 

 

Klíčová slova: specifické poruchy učení - dyslexie – reedukace – školní úspěšnost -  

rychlostní čtení - vzdělávací systémy – výuka cizího jazyka – tradiční metody – 

alternativní metody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Thesis:  English teaching of dyslexic children at primary school in the Czech Republic and in 

Norway 

 

The drift of Thesis: Elaboration of some methods for English teaching to dyslexic children in 

the Czech Republic and in Norway and results confrontation of pupils rate of reading tests.  

 

Key words: specific learning defects - dyslexia – rate of reading – effective learning - systems 

of education  - teaching of foreign language -  traditional methods - alternative methods  
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1.  ÚVOD 

 

Předložená práce se zabývá specifickými poruchami učení se zaměřením na poruchy čtení 

v angličtině. Jedná se o jedno z nejčastějších postižení, s nímž se učitelé u svých žáků 

setkávají. Tato diplomová práce nabízí komplexní pohled na praxi, ale i nezbytnou teorii ve 

spolupráci české základní školy s norskou. Proto je práce doplněna zkušenostmi speciálních 

pedagogů získanými  na školení v Norsku, které se týkají nejen základních tematických 

okruhů, jako jsou příčiny a projevy poruch učení zvláště pak čtení, terminologie, diagnostiky 

a reedukace dyslexie, ale toto studium je doplněno aktuálním tématem a to problematikou 

spojenou s výukou žáků s poruchami čtení v cizím jazyce. Výsledkem by měla být 

doporučení učitelům všech typů základních i středních škol, studentům pedagogiky, 

pracovníkům poradenských zařízení a rodičům. 

Ve své diplomové práci posuzuji některé praktické metody, které by měli používat 

učitelé cizího jazyka na základních i středních školách pro výuku žáků  se specifickými 

poruchami učení zvláště pak s  poruchami čtení. V kapitole 4 jsem se zaměřila na 

specifikaci všeobecného problému, kde teoreticky rozebírám specifické poruchy učení, 

jejich projevy a příčiny, dále poruchy a chyby při dyslexii a její příčiny a projevy, školní 

úspěšnost a diagnostická doporučení. V této kapitole diagnostikuji čtenářské dovednosti, 

poskytuji doporučení pro výuku dyslektiků a také se zaobírám výukou cizích jazyků 

v evropském školním vzdělávacím systému a komparací českého a norského školního 

vzdělávacího systému. V kapitole 5 popisuji svůj výzkum čtenářských dovedností se 

zaměřením na Zkoušku čtení, který jsem praktikovala s žáky Základní školy v norském 

Gjoviku a s žáky Základní školy v Bernarticích u Trutnova v České republice. Kapitola 9 

zahrnuje příklady žákovských prací a texty použité při zkoušce rychlostního čtení. 
Jako učitelka anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a i jako studentka angličtiny 

vím, že někteří žáci mají velké problémy se naučit vyslovit slovo v anglickém jazyce, 

neslyší rozdíly ve zvuku nebo špatně čtou. Pokud má dítě problémy se čtením nebo 

vyslovováním ve svém mateřském jazyce, je pochopitelné, že tyto problémy bude mít při 

studiu cizího jazyka, ba dokonce i těžšího rázu. Čtení i psaní je základním předpokladem 

vzdělání. Pokud tedy žák nezvládá tyto základy, ovlivní to celou jeho osobnost, má 

omezený přísun informací, není schopen prostřednictvím čtení získávat nové poznatky, 

učit se. To vše může vést k neprospěchu v určitých předmětech ve vyšších ročnících, 
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k traumatizaci žáka a i k nevhodnému chování vůči rodičům a učitelům. Bude následovat 

selhání žáka, které většinou má negativní vliv zvláště na jeho sebehodnocení.  

Na druhé straně by nebylo přípustné žákům odepřít přístup do oblastí školních osnov, 

protože by to mohlo ovlivnit jejich komunikaci do budoucna s kolegy a přáteli z cizí 

země nebo by jim to znemožnilo být zaměstnán v cizině. Proto tedy musí být nalezeny 

způsoby, které nabídnou žákům se specifickými problémy učení nějaké východisko.  

Tyto problémy jsou nadále celoživotní nevýhodou. Dítě z nich nevyroste, ale jen svým 

úsilím a s velkou pomocí pedagogů a rodičů dokáže tyto problémy zmírnit. Je zde otázka, 

jak moderně vyučovat cizí jazyky děti s poruchami učení a pokud tyto žáky cizí jazyk 

učit, jak jim proces učení usnadnit. 

Protože sama vyučuji spoustu dyslektických dětí a zúčastnila jsem se několika 

vzdělávacích seminářů a školení zaměřených na tuto problematiku, rozhodla jsem se, že 

se této tématice budu věnovat blíže.  

Navíc jsem podstoupila školení v Norsku pod vedením speciálních pedagogů, který byl 

zaměřen na ukázku netradičních metod používaných při výuce žáků s poruchami čtení. 

Vznikl tu zájem zjistit odpověď na otázku: „Čím to je, že děti s poruchami čtení studující 

anglický jazyk v Norsku, mají větší zájem o samotné studium a jejich výsledky jsou  

lepší než u dyslektických dětí v České republice?“ 
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2.  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

1. Cíle práce 

 

Hlavním cílem této práce je rozpracovat některé metody pro výuku angličtiny u 

dyslektických dětí v České republice a v Norsku a porovnat výsledky testů rychlostního čtení 

dle používaných metod. Cílem práce je zjistit, které metody vedou k lepším výsledkům 

v učení se v předmětu anglický jazyk a zvyšují zájem o daný předmět. 

 

 

2. Úkoly práce 

 

 1. Studovat literaturu a další materiály, ve kterých je zpracována problematika 

dyslexie. Zaměřit se na literaturu, která se zabývá výukou angličtiny pro dyslektické děti. 

2. Vytvořit na základě nasbíraných informací, které se týkají změn v učebním procesu 

u dětí s poruchami čtení v anglickém jazyku, seznam metod vedoucích ke zkvalitnění výuky 

a zlepšení učení se v již jmenovaném předmětu. 

3. Sledovat vliv používaných vyučovacích metod na zlepšení se ve čtení v angličtině  

u dyslektických žáků na základní škole v České republice a v Norsku. 

 4. Provést experiment rychlostního čtení, který prokáže účinnost používaných metod. 

5. Provést vyhodnocení výsledků porovnáním rychlostního čtení.  
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3. HYPOTÉZA 

 

Na základě rozboru literatury a vlastních praktických zkušeností jsem si stanovila následující 

hypotézu:  

 

      H1: Předpokládám, že úroveň rychlostního čtení u dyslektických žáků vyučovaných 

alternativními metodami v norské škole bude vyšší než úroveň rychlostního čtení u 

dyslektických žáků vyučovaných běžnými metodami v české škole.  
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4.  TEORETICKÁ ČÁST 

 

V souvislosti s dyslexiemi se v odborné literatuře setkáváme s termínem „specifické 

poruchy učení“. Pojem specifických poruch učení je širší než pojem vývojové dyslexie a 

vývojovou dyslexii v sobě zahrnuje (Matějček, 1995). Všechny dyslexie jsou nutně 

specifickými poruchami učení, přičemž všechny poruchy učení nejsou dyslexiemi. 

 

4.1  Definice specifických poruch učení 

 

Specifické poruchy učení jsou poruchami v jednom nebo více psychických procesech, 

které se účastní v porozumění řeči nebo v užívání mluvení i psané řeči (Matějček, 1995).  

Specifické poruchy učení představují diagnostickou kategorii sloužící k souhrnnému 

označení takových výukových problémů, které nejsou způsobeny postižením zraku, 

sluchu, motoriky, mentální retardací či jinou psychickou poruchou nebo nepříznivými 

vlivy prostředí (Vágnerová in Valenta, 2004). Tyto poruchy učení vznikají jako důsledek 

dílčích dysfunkcí, které jsou potřebné pro osvojení výukových dovedností. Mohou se 

projevovat v nedokonalé schopnosti naslouchat, myslet, mluvit, číst, psát nebo počítat 

(Matějček, 1995). Zahrnují stavy jako je např. narušené vnímání, lehká mozková 

dysfunkce, dyslexie, vývojová dysfázie atd. 

Je tedy zřejmé, že specifické poruchy učení nejsou poruchami organickými, ale 

poruchami funkčními (Žáčková, 2003). U poruch organických tvoří základ poškození 

smyslového orgánu (např. oka, ucha), ale u funkčních poruch je narušena funkce nervové 

soustavy a jsou porušeny základní funkce důležité pro schopnost naučit se číst, psát, 

počítat.  

Poruchy učení se uvádí ve spojitosti s dysfunkcí centrálního nervového systému a to 

proto, že jsou podmíněny poruchami v procesech, kterými se získávají a zpracovávají 

informace. Stále více se mluví o tom, že základnou poruch učení je dysfunkce centrální 

nervové soustavy, ale to neznamená, že diagnostika je výhradně věcí medicínskou 

(Drnková in Matějček, 1995). Např. mnozí pacienti s dětskou mozkovou obrnou , která je 

zjevnou dysfunkcí centrální nervové soustavy, vůbec nemusí mít poruchy učení. 

Specifické poruchy učení se člení podle toho, jakou oblast výuky postihují (např. 

poruchy čtení, psaní atd.). Skrývají v sobě odborné výrazy jako dyslexie, dysgrafie, 
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dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie a dysmúzie. Tento termín označuje „...heterogenní 

skupinu obtíží, které se projevují při osvojování řeči, čtení, psaní, naslouchání a 

matematiky. Tyto obtíže mají individuální charakter a vznikají na podkladě již 

vypsaných dysfunkcí centrální nervové soustavy“ (Gilger in Zelinková, 2003). 

 

 

4.1.1  Základní pojmy specifických poruch učení 

 

V této podkapitole rozebírám základní pojmy specifických poruch učení (dále jen SPU)  

jako předponu dys-, dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii a dyspraxii. 

 

1. Předpona dys – 

Tato předpona charakterizuje z vývojového hlediska funkci neúplně vyvinutou. V tomto 

uvedení znamená nedostatečný, nesprávný vývoj dovednosti.  

 

2. Dyslexie 

Je nejznámějším pojmem z této skupiny a charakterizuje poruchu osvojování čtenářských 

dovedností. Úroveň čtení je nižší než schopnosti a výkon dítěte.  

 

3. Dysgrafie 

Jedná se o poruchu osvojování psaní, kdy je postižena grafická stránka písemného 

projevu, čitelnost a úprava. 

 

4. Dysortografie 

Tento odborný název v sobě nese poruchu osvojování pravopisu. „Porucha se projevuje 

v oblasti tzv. specifických dysortografických jevů. Osvojování a aplikace gramatických 

pravidel je postižena druhotně“ (Zelinková, 2003). 

 

5. Dyskalkulie 

Projev poruchy osvojování matematických dovedností má za následek obtíže 

v pochopení číselných pojmů a matematických operací. 
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6. Dyspraxie 

„Dyspraxie je porucha, která postihuje osvojování, plánování a provádění volních 

pohybů. V zahraniční literatuře je užívána řada jiných označení, např. vývojová verbální 

dyspraxie, vývojová artikulační dyspraxie, cerebelární deficit, minimální mozková 

dysfunkce, vývojové poruchy koordinace, senzomotorická dysfunkce a další.“ (Ripley in 

Zelinková, 2003) 

 

4.1.2  Příčiny specifických poruch učení 

 

Podle Frithe (1997) lze příčiny specifických poruch učení rozdělit do třech částí: 

biologicko-medicínské, kognitivní a behaviorální. 

 

1. Biologicko-medicínský pohled na příčiny SPU 

 

A) Genetika jako příčina SPU 

 

Základní otázka, která je kladena, se týká toho, co je vlastně geneticky přenášeno. Je 

zcela zřejmé, že geneticky mohou být přenášeny všechny poruchy a dysfunkce (Pokorná, 

1997). Stejně tak mohou být geneticky přenášeny i některé netypické vlastnosti funkce 

centrální nervové soustavy. 

Genetickou výbavu člověka tvoří 30 – 50 tisíc genů. Z toho přibližně 30 % genů 

ovlivňuje vývoj mozku a mozkové aktivity přímo a 70 % se účastní v jiných tělesných 

systémech a procesech (Davis, 2003). Co se týká vědeckých výzkumů, je dokázáno, že 

různé vývojové poruchy, jako např. dyslexie, jsou ovlivněny geny (Pollock, 1994). 

Avšak není jeden gen způsobující dyslexii, je jich více, které snižují čtenářské 

dovednosti. 

Pozitivní je zjištění, že děti dyslektických rodičů, kteří své obtíže kompenzovali, mají 

větší šanci, že se jim podaří obtíže kompenzovat, než děti těch rodičů, kteří dyslexii 

kompenzovat nedovedli (Zelinková, 2003). 
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B) Struktura a fungování mozku jako příčina SPU 

 

Mozek jedince s dyslexií se liší strukturou i funkcí od mozku jedince bez této poruchy. 

Vědci objevili velké anatomické rozdíly a odlišnosti na úrovni buněk a spojů mezi nimi, 

které odpovídají funkčním rozdílům (Davis, 2003). Tyto rozdíly způsobují odlišné učení. 

Dále vědci odhalili více malých neuronů v talamu, které tvoří centrum mozku a je 

místem, kde jsou převáděny informace ze smyslových orgánů z oka a ucha k vyšším 

procesům mozkové kůry. Tyto neurony mohou narušit přesné načasování, které je nutné 

pro účinné předávání informací mozkovou sítí (Gilger, 2003). 

 

C) Hormonální změny jako příčina SPU 

 

Dle výzkumů může být zvýšená hladina testosteronu, hormonu ovlivňujícího vývoj 

sekundárních pohlavních znaků a zároveň omezujícího vývoj některých znaků dalších, 

jednou z příčin dyslexie (Pollock, 1994). Proto jsou těmito poruchami více postiženi 

chlapci. 

 

D) Cerebellum (mozeček) jako příčina SPU 

 

Mozeček je tvořen dvěma hemisférami. Podílí se na kontrole pohybů končetin především 

v rychlých cílených pohybech. S poruchami mozečku souvisí poruchy rovnováhy a 

postojů, ztuhlost končetin, ztráta napětí, poruchy koordinace a automatizace pohybů. 

Pan R. Nicolson a A. Fawcett (1999)  se mozečkovou problematikou zabývali deset let a 

výzkumný program rozdělili do tří etap. 

V první etapě se zaměřili na výkony ve stoji na obou nohách, na jedné noze a v chůzi a 

posuzovali rovnováhu nejprve samostatně, potom při plnění dalších úkolů. Jedinci 

s dyslexií dosahovali v komplexních úkolech horší výsledky. Nedošlo ani 

k zautomatizování jednoduchých rovnovážných postojů a chůzi. 

Ve druhé etapě měli dyslektičtí jedinci obtíže při kognitivních dovednostech jako při 

dovednostech fonologických, při sekvenční analýze, rychlém jmenování předmětů a při 

rychlém poznávání (čtení) slov (Jenkins in Zelinková, 2003). Rovnováha je tedy spojena 

s funkcí mozečku a stejně tak motorické dovednosti a automatizace. 

Třetí etapa byla spojená otázkou, že příčinou dyslexie může být cerebelární postižení.  
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2. Kognitivní pohled na příčiny SPU 

 

V této rovině poznávacích procesů byly prokázány deficity: fonologický, vizuální, 

v oblasti řeči a jazyka, v procesu automatizace, v oblasti paměti, v časovém uspořádání 

ovlivňující rychlost kognitivních procesů a kombinace deficitů. Všechny deficity jsou 

následně rozebrány.  

 

A) Fonologický deficit jako příčina SPU 

 

Většina jedinců s dyslexií vykazuje deficit ve fonologických procesech (Zelinková, 

2003). Závislost mezi čtením a některým z fonologických procesů uvádějí mezi prvními 

Bradley a Bryant (1978). Tito pánové zjistili, že děti s dyslexií byly horší v rýmování než 

mladší děti, které dosahovaly stejnou úroveň ve čtení. 

Další studie se zabývaly účinností tréninku v rýmování a poznávání první hlásky ve 

slovech u předškoláků a jeho vlivem na čtení, který byl pozitivní (Pollock, 1994) . Dále 

se tu ukázal i pozitivní vliv na matematiku. 

Spousta výzkumů věnující se problematice dětí s dyslexií, které trpí poškozením 

fonemického uvědomění, což způsobuje obtíže v dekódování a osvojení dalších 

dovedností podmiňující nácvik čtení (Zelinková, 2003), je uvedena v podrobném 

přehledu výzkumů od Shankweilera a kolektivu (1995). 

 

 

B) Vizuální deficit jako příčina SPU 

 

Často zaměňovaná písmena ve slovech byla už v roce 1896 popsána Pringle Morganem a 

označena jako slovní slepota. Mnoho čtenářů si dodnes stěžuje, že se jim písmena na 

stránce pohybují  a že nemohou zachytit jejich správný tvar a pořadí (Zelinková, 2003). 

Pokud přiblížíme písmenka c a l, vypadají jako d. Nejspíš to bude tím, že oči dyslektiků 

se nekontrolovaně pohybují po stránce při fixaci slova. 

Souvislost by se mohla najít mezi přenosem smyslových informací, který je zajištěn 

paralelně dvěma systémy (Stein, 2001). Jeden ze systémů se podílí na vnímání detailů a 

barev a druhý shromažďuje informace z celého vizuálního pole a je důležitý pro oční 

pohyby v průběhu čtení. 
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Výzkumy ukázaly, že dyslektici potřebují mnohem delší interval pro vnímání dvou 

podnětů. Potřebují více času k tomu, aby získaly čistý obraz druhého písmene , a když 

toto písmeno identifikuje, přesune se k třetímu písmenu, které je však zacloněno 

písmenem předcházejícím (Torleiv in Zelinková 2003). Rozpoznání písmen je tedy 

pomalé a nastávají i problémy se zapomínáním, kdy si dotyčný nevybaví již přečtenou 

část slova nebo větu. 

Deficitem v oblasti očních pohybů se zabýval George Pavlidise. V jeho výzkumech měli 

dyslektici více tzv. skoků, kterými se oko pohybuje po řádce a více zastavení nebo-li 

fixací v průběhu čtení než běžní čtenáři.  

Dle Jiřího Jošta (1997-1998) oční pohyby souvisí nejen s čtenářským výkonem, ale také 

se školní úspěšností, sebehodnocením, sebepojetím a řečí. Angličanka Helen Irlen přišla 

na to, že někteří čtenáři mají problém při čtení černobílého textu. Písmena se pohybují, 

jsou rozmazaná, bílý papír se leskne, oči slzí (Zelinková, 2003). Uvedené obtíže lze 

odstranit pomocí zabarvených skel brýlí, ale této metodě není kladen takový důraz 

z nedostatku průkazných výzkumů. 

 

 

C) Deficity v oblasti řeči a jazyka jako příčiny SPU 

 

Dyslexie je řadou autorů považována za poruchu postihující mluvenou a psanou řeč. 

Častými projevy je též snížená schopnost rychle jmenovat písmena, barvy, předměty na 

obrázku, hledat slova, která se rýmují (Pollock, 1994), což může mít spojitost s malou 

slovní zásobou, s vyjadřovacími obtížemi, s nižším jazykovým citem a artikulační 

neobratností. 

 

 

D) Deficit v procesu automatizace jako příčina SPU 

 

Proces učení probíhá zpočátku bez problémů, ale dovednosti nejsou tak zautomatizovány 

a nastávají obtíže. Je tedy vhodné se zaměřit na automatizaci dílčích dovedností, aby byly 

zvládnuty úkoly složitější. 

„Život dyslektika je životem jedince v cizí zemi, kde se sice umí chovat adekvátně, ale za 

cenu ohromného úsilí a koncentrace“ (Zelinková, 2003). Z toho se dá odvodit, že jedinci 

s dyslexií mají problém udržet svou pozornost a jsou rychleji unavitelní než běžná 
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populace. V jejich chování chybí automatizace (Hornsby, 1995), která způsobuje, že 

běžné dovednosti jsou lehce prováděné, bez přemýšlení, soustředění, bez zvýšeného úsilí, 

které vyčerpává. Samuels v roce 1985 rozlišoval z hlediska automatizace čtení slov 

známých a neznámých. Známá slova jsou čtena jako celek. Jedná se tedy o automatické 

čtení. Neznámá slova jsou čtena po písmenech. Není tu tedy rozvinuta automatizace.  

 

 

E) Deficity v oblasti paměti jako příčiny SPU 

 

Poruchy paměti krátkodobé mohou vést k obtížím při zapamatování pokynů, úkolů, ale i 

slovíček, pokud má být zopakováno slyšené slovo před několika sekundami. Tato paměť 

má velmi úzký vztah k pracovní paměti (Žáčková, 2003), která je důležitá při řešení 

úkolů, např. diktáty, kde je nutné si vybavit gramatická pravidla z různých oblastí 

(vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, psaní velkých písmen).  

 

 

F) Deficity v časovém uspořádání ovlivňující rychlost kognitivních procesů jako 

příčiny SPU 

 

Už v roce 1976 byl objeven Martou Dencla a Ritou Rudel problém v rychlém jmenování 

po sobě následujících podnětů včetně podnětů neřečových, jako jsou barvy.  

Rychlé jmenování předmětů se stalo jedním z úkolů v testování dyslexie od předškolního 

věku po dospělost (Zelinková, 2003). Bylo též dokázáno, že deficit postihuje rychlost 

procesů nejen vizuálních, ale též auditivních, motorických a řečových.  

 

 

G) Kombinace deficitů jako příčina SPU 

 

Marianne Wolf a Beth O´Brien zjistily, že kromě deficitu ve fonologickém systému může 

nezávisle existovat deficit v rychlém označování předmětů, číslic, barev. Z toho vyplývá, 

že: 

- hlavní příčinou je fonologický deficit bez obtíží v rychlém jmenování (Zelinková, 

2003), který se často spojuje s deficitem v porozumění čtenému textu nebo 
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- projevuje se především deficit v oblasti rychlého jmenování bez obtíží ve 

fonologickém systému a je narušena zejména rychlost a plynulost čtení nebo 

- oba deficity se vyskytují společně  

 

 

3. Behaviorální pohled na příčiny SPU 

 

Tato část se zaobírá rozborem procesu čtení a psaní a též rozborem chování při čtení, 

psaní a při běžných denních činnostech. 

Výzkum čtení u jedinců s poruchami čtení na základní škole v Bernarticích u Trutnova 

v České republice ve srovnání s dyslektiky na základní škole v Gjoviku v Norsku je 

popsán v praktické části této diplomové práce. Závěry z výzkumů přinášejí cenné 

podněty pro zkvalitnění výuky čtení, které by mělo ovlivnit celou populaci včetně 

jedinců s rizikem dyslexie. 

 

  

4.1.3 Projevy specifických poruch učení 

 

1. Vnímání a motorika jako projev SPU 

 

Všechny mozkové funkce jsou při narození přítomny jen potenciálně. Vývoj se děje od 

jednoduchého ke složitému. Dítě např. reaguje na zvukové podněty, teprve později je 

začne rozlišovat a chápat jejich význam. Vyzrávání mnohých funkcí je typický pro určitý 

věk. Pokud se v určitém věku funkce nerozvine, nazýváme to jejím opožděním.  Toto 

opožďování, především v oblasti intersenzorické a senzomotorické integrace a 

koordinace, je jedním z projevů specifických poruch učení (Černá, 2002). Kvalita, 

úroveň, struktura a rozložení jednotlivých funkcí je u každého člověka individuální, proto 

teprve komplex obtíží, projevujících se na úrovni intersenzorické a senzomotorické 

integrace a koordinace, je příznačným znakem specifických poruch učení (Davis, 2003). 

Čím více funkcí je postiženo, tím závažnější bude porucha. E. Somorová (1974) 

prokázala, že děti se specifickými poruchami učení dosahují ve zkouškách zaměřených 

na intersenzorickou integraci mnohem horších výkonů než jiné děti. Tvrdí, že nejde o 

ztrátu funkce nebo schopnosti, ale spíše o její retardaci (Černá, 2002). Je známo, že 

některé obtíže – dysfunkce přetrvávají  po celý život. Projevují se ve složitějších 
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činnostech vyžadující koordinaci řady funkcí. Jindy mohou obtíže spočívat v oblasti 

pojmové. Jiný druh obtíží spočívá v nedokonalé funkci analyticko – syntetické. Obtíž 

může být jak v analýze, tak v syntéze.  

 

 

2. Pozornost jako projev SPU 

 

Pozornost působí dvojím způsobem: 

 

1. Zvyšuje vnímavost organismu vůči podstatným podnětům. 

 

2. Přitlumuje ty podněty, které jsou z hlediska subjektu vedlejší. 

 

Jde tedy o regulaci založenou na souhře podráždění a útlumu. Pozornost chrání jedince 

před přemírou podnětů, které by rušily účelnou činnost a vyčerpávaly by jej (Černá, 

2002). První problém, se kterým se setkáváme u dětí se specifickými poruchami učení, je 

únava pozornosti, která je indikátorem únavy CNS. Ta u těchto dětí rychle stoupá, takže 

se dříve unaví a pozornost brzy upadá. Mluvíme o nesoustředěnosti. Platí to zvláště, 

pokud je duševní činnost zásobena podněty statickými, jako jsou třeba písmenka a slova 

na stránce (Žáčková, 2003). Podněty v pohybu jako např. film poutají pozornost snáze a 

déle. Děti se specifickými poruchami učení jsou neschopné zaměřit pozornost na 

podstatné podněty a situace, neboť neumí utlumit vlivy nežádoucí a vedlejší. Jedná se o 

nadměrnou pozornost ke všem podnětům bez rozdílu. Mluvíme o jakési hyperaktivitě, 

nesoustředěnosti z nadbytku soustředění (Černá, 2002). 

Ulpívání je další známkou dětí se specifickými poruchami učení. Projevuje se tím, že 

dítě, které svou pozornost na věci upjalo, nedovede ji včas odpoutat a přenést k dalším 

podnětům. 

Často se setkáváme s projevy impulzivity, překotnosti u dětí se specifickými 

poruchami. Tyto děti „dříve jednají než myslí“. Je to způsobeno oslabením útlumových 

mechanismů a zvýšenou reaktivitou (Hornsby, 1995). Dítě reaguje na přicházející 

podněty bezprostředně, překotně, zbrkle, ukvapeně, nedomyslí rizika a důsledky, jedná 

s nepřiměřenou prudkostí a intenzitou.   
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3. Myšlení a řešení problémů jako projev SPU 

 

U dětí s SPU nejde o snížení rozumových schopností, nýbrž o drobné zvláštnosti a 

nápadnosti v některých jejich vlastnostech. V tomto smyslu rozlišují psychologové při 

vyšetřování intelektu několik úrovní. Především zjišťují aktuální výkon dítěte. Psycholog 

se snaží usoudit na základě výkonu, jaká je nejspíš výkonnost dítěte a jaká je jeho 

kapacita rozumových schopností (Černá, 2002). U dětí s SPU nápadně kolísá výkonnost. 

Rovněž pamětní funkce se vyznačují zvláštnostmi. Nesnáze jsou spojené s nedostatky 

v ukládání a systematizaci získaných informací a jejich vybavování.  

Řeč je důležitým nástrojem myšlení a prostředek komunikace. Porozuměním řeči dítěte 

chápe pocity a stavy druhých, dokáže se vcítit do pocitů druhých. Díky řeči získává o 

sobě mnoho významných poznatků a hodnocení. Řeč u dětí s SPU nemusí být opožděná 

(Hornsby, 1995), ale liší se od řeči okolí. Jen s obtížemi analyzují děti hlubší smysl 

sdělení, těžko hledají klíčové informace a hůře se jim vyvozují potřebná obecná pravidla 

(Žáčková, 2003). Dítě s SPU nedovede druhým přiblížit svůj vnitřní stav, nechápe, co mu 

druzí sdělují. Jeho řeč, jak aktivní, tak pasivní bývá jako řeč cizince, který jazyk sice 

ovládl, ale nevnikl do jeho ducha, nemá ten pravý jazykový cit (Černá, 2002). 

Myšlení a inteligence jsou důležitými činiteli v procesu učení, v němž dítě získává, ale 

také se vyrovnává se světem, zasahuje do něho, přetváří jej a samo se také v průběhu 

učení a při řešení problémů, jež mu život klade, mění a rozvíjí. Učení probíhá na základě 

zkušenosti, opakováním některých situací, spojováním některých způsobů chování s jeho 

důsledky. Dítě s SPU reaguje na podněty zprudka, bez výběru, s tendencí ulpívat na 

nedůležitých prvcích situace. 

 

4. Osobnost a emocionalita jako projev SPU  

 

Děti s SPU až příliš často zakouší, že se jim nedaří, co by měly či chtěly dokázat. 

Prožívají chvíle zklamání, jsou vystaveny frustracím, napětí, nejistotou, úzkostí. Jejich 

odolnost vůči nezdarům při oslabené nervové soustavě rychle klesá, děti se tomu brání, 

vytvářejí si obranné mechanismy, aby se vyhnuly novým negativním zážitkům 

(Matějček, 1995). Opakované nezdary i zkušenost záporného hodnocení druhými ústí 

v nedůvěru ve vlastní schopnosti, pocity méněcennosti, negativní postoje k sobě samému 
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i druhým lidem (Černá, 2002). Je narušen proces, ve kterém dítě objevuje samo sebe, 

svou identitu. Výrazným a častým rysem dětí s SPU je jejich značná citová labilita. 

Chovají se typicky jako děti mnohem mladší. Snadno se vztekají, jsou agresivnější a 

negativně reagují. 

 

 

5. Regulace a integrace chování jako projev SPU 

 

Výrazným a velmi častým jevem u dětí s SPU jsou obtíže plynoucí z poruchy dynamické 

rovnováhy základních psychických procesů podráždění a útlumu. Dítě je zprvu 

impulzivní, podrážděné k činnosti, ale tato prvotní a fyziologická motorická impulzivita 

či dráždivost se tlumí zráním mozku i s rozvojem myšlení a řeči (Černá, 2002). Právě u 

dětí s SPU je zrání útlumových procesů opožděno a kontrola chování ze strany okolí a 

později i sebekontrola se navozuje s těžkými těžkostmi. Dítě s SPU je tedy jedinec 

s nerovnováhou v těchto základních procesech, častěji s převahou na straně podráždění. 

Dítě je neschopné tlumit reakce na podněty, jež do CNS přicházejí. Výsledkem je stav 

trvalého vzrušení, stálého nadbytku podnětů. Jde tu však o množství podnětů, nikoli o 

jejich kvalitu (Žáčková, 2003). Navenek se tento stav jeví hyperaktivitou (někdy 

hypoaktivitou), nedostatkem zábran, poruchami koncentrace pozornosti, impulzivitou a 

snadnou unavitelností organismu neustále přetíženého podněty. 

Hyperaktivita se projevuje přemírou motorické aktivity, zvýšenou pohyblivostí a živostí. 

Jedná se o neurologický stav. Dítě je neklidné, neposedné, hraje si s předměty, nesoustředí 

se. Toto chování je překážkou k učení, ale nezabraňuje dítěti se naučit číst a psát ( Hornsby, 

1994). Samozřejmě ztěžuje situaci, pokud je ve spojení s dyslexií. 

Špatná koncentrace by se mohla objevit, protože nervový systém u dyslektiků způsobuje, 

že jedinec se snadno něčím rozptýlí a není poté schopen se soustředit na to, co říká učitel 

nebo rodič (Stein, 2001). Ale také může ztratit zájem, protože povinnost čtení nebo psaní je 

pro něho nemožná  a vše ostatní je zajímavější. 

Neklid bývá zaznamenáván jako jeden z nejfrekventovanějších příznaků SPU. Rozlišuje se 

primární neklid plynoucí z dysfunkce dynamické rovnováhy základních nervových 

procesů, který je vlastním projevem syndromu lehkých mozkových dysfunkcí a 

sekundární neklid (Černá, 2002), pramenících z jiných příčin. Bývá to neurotizace či 
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psychopatická pudovost u některých agresivních jedinců, anebo déle trvající strádání 

v některé ze základních potřeb.  

Hypoaktivita je abnormní snížení úrovně aktivity pod běžnou mez. V dynamice vztahů 

mezi podrážděním a útlumem tu výrazně převažuje složka útlumová. Tito jedinci bývají 

pomalí, loudaví, nešikovní, pasivní, neprůbojní, těžkopádní v myšlení a rozhodování, jejich 

psychomotorické tempo je značně sníženo.  

 

6. Lateralita jako projev SPU 

 

Praváctví a leváctví není oddělenou vlastností, ale rozlišuje jedince s určitou, větší či menší 

preferencí jednoho z párových orgánů. K lateralizaci dochází postupně, takový průběh 

vývoje je předpokladem k lepšímu rozvoji funkce dominantního orgánu. Jeho základem je 

funkční, event. i strukturální diferenciace jednotlivých oblastí obou mozkových hemisfér 

(Svoboda, 2009). Početní převahu praváků lze sledovat dlouhodobě. Důvodem je 

pravděpodobně interakce fylogenetického rozvoje laterality s vývojem jazyka a řeči 

(Koukolík in Svoboda, 2009). Dosažení určitého stupně lateralizace je důležitým 

vývojovým mezníkem, který se projeví nejenom rozvojem motoriky končetin, ale i 

rozvojem řečových dovedností a má význam pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní (Hornsby, 

1995). 

Především při pohybech náročnějších na přesnost dáváme přednost jedné ruce a druhá 

předmět přidržuje. To znamená, že upřednostňujeme jednu ruku z páru, o které říkáme, že 

je dominantní, s čímž souvisí pravidlo laterality. Pro nácvik psaní je důležitá souhra ruky a 

oka, tudíž nás zajímá vztah mezi lateralitou oka a ruky.  

Výsledkem vyšetření laterality oka je zjištění, zda je u dítěte dominantní oko pravé, levé, 

nebo zda dominance oka není vyjádřena. Předpokládá se, že pro nácvik čtení a psaní je 

výhodou, když dominance ruky i oka je stejně lateralizována (Pokorná, 1997). To znamená, 

že pravoruké dítě upřednostňuje pravé oko a levoruké zase levé oko. Dalo by se tedy 

předpokládat, že třetí možnost, tak zvaná zkřížená lateralita, kdy vedoucí oko je pravé a 

dominantní ruka levá, nebo obráceně, by mohla být příčinou specifických poruch učení. 

Dosud se však souvislost mezi poruchami učení a zkříženou lateralitou nepotvrdila. Je však 

známo, že děti, u kterých byla zjištěna zkřížená nebo nevyhraněná lateralita, měly obtíže 

v dodržení sklonu písma, skláněly je doleva, přetrvávaly u nich horizontální inverze 

(Hornsby, 1995) a měly tendenci psát zprava doleva. 
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Podle Bevé Hornsbyho a jeho knihy Overcoming Dyslexia je více dyslektických chlapců 

než dívek. Je zdokumentováno, že dyslexie je dědičná. Existují záznamy, ve kterých se 

uvádí, že více než jedno dítě je poruchou ovlivněno a také, že jeden z rodičů nebo 

příbuzných má dyslektické problémy. Přibližně 90 % dyslektiků má v rodině někoho, kdo 

je levoruký nebo obouruký, i když sám dyslektik je pravoruký (Pollock, 1994). To může 

vypovídat o tom, že je zde problém s prioritní rukou. Je mnoho teorií, které spojují tento 

problém s mozkovou činností. Ale tyto teorie se neustále mění, proto dále k nim 

nepřihlížím. 

 

 

4.1.4  Diagnostická kritéria specifických poruch učení  

 

Aby byla diagnostikována specifická porucha učení, musí splňovat následující kritéria 

pro čtení, psaní nebo matematiku. 

 

1. Čtení 

- rozdíl mezi inteligenčním kvocientem (IQ) a čtenářským kvocientem (ČQ) je 

minimálně 20 bodů 

- trvale podprůměrné výsledky ve čtení 

 

2. Psaní 

- trvale podprůměrné výukové výsledky v písemných projevech (Pollock, 1994) 

(zvládání tvarů písmen, problémy v diktátech) 

- specifické chyby ve školních pracích 

 

3. Matematika 

- výsledky v matematice se trvale pohybují pod úrovní daného ročníku (o 1 rok a 

více) 

      - při kvalitativním hodnocení výkonu v matematice se setkáváme s problémy v těchto  

oblastech (Zelinková, 1994): chápání pojmu číslo, umísťování čísel na číselné ose, 

matematické manipulace s předměty a čísly, orientace v prostoru a pozice čísla v číslici. 

 

Při  čtení, psaní a v matematice je inteligenční kvocient vyšší nebo srovnatelný 

s hodnotou 90 (Zelinková, 1994). Nenachází se tu negativní nález v oblasti zraku, sluchu, 
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dotyčný má nevýrazné absence ve škole, jsou mu zde vytvořeny adekvátní podmínky a je 

odolný vůči běžným pedagogickým opatřením školy. 

 

 

4.2  Porucha čtení – dyslexie 

 

„Specifické poruchy čtení jsou nejznámější  a nejčastěji studovanou formou 

specifických poruch učení. Jedná se o dyslexii (z řeckého slova – potíže se slovy), o  

závažné a nevysvětlitelné opoždění ve čtení ve srovnání s průměrným čtením pro daný 

věk. Tato porucha je často doprovázena dalšími poruchami např. v pravopisu, psaní a 

v mluveném projevu“ (Selikowitz, 1998). Dotyčný s touto poruchou má problém 

rozlišovat a řadit písmena, skládat je v celek a mít představu, jak se vysloví. Dyslexii lze 

definovat jako neschopnost naučit se číst, i když má dítě přijatelné rozumové 

schopnosti a nechybí mu ani přiměřená výchovná a výuková péče (Vágnerová, 2009). 

Definice dyslexie je už psána řadu let a tím je pochopitelné, že si prošla změnami, které 

jsou důkazem vývoje vědních oborů a i přístupu autorů k této problematice. Vybrala jsem 

tu některé nejznámější definice z knihy Poruchy učení od Olgy Zelinkové. Za klasickou 

je považována tato definice: „ Specifická vývojová dyslexie je porucha projevující se 

neschopností naučiti se čísti, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má 

přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost“ ( Matějček, 1974). 

Dále byly prováděny výzkumy v oblasti řeči a fonologické procesy, což vedlo 

k následujícím definicím: „ Dyslexie je porucha, která postihuje kódování psaného 

jazyka a vzniká na základě deficitu fonologického systému mluveného jazyka“ 

(Lundberg, 1999) nebo „ Dyslexie je specifická porucha řeči konstitučního původu 

charakteristická obtížemi v dekódování izolovaných slov často odrážející nízkou úroveň 

fonologických procesů“ (Ortonova dyslektická společnost, nyní Mezinárodní dyslektická 

společnost, 1994).  

Tato společnost tuto definici rozšířila ve spolupráci s Národním centrem pro poruchy 

učení a zní takto: „ Dyslexie je jednou z více výrazných poruch učení. Jde o specifickou 

řečovou poruchu konstitučního původu, která se vyznačuje potížemi při dekódování 

jednotlivých slov, odrážející obvykle nedostatečnou schopnost fonologického 

zpracování. Tyto potíže při dekódování jednotlivých slov se často objevují nečekaně 

vzhledem k věku a dalším kognitivním a akademickým schopnostem. Nejsou výsledkem 
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generalizované vývojové poruchy nebo smyslového poškození (Matějček, 1996). 

Dyslexie se projevuje obtížemi různého druhu s různými formami jazyka a vedle potíží 

se čtením často zahrnuje i nápadné problémy při osvojování dovednosti psát a dodržovat 

pravopisnou normu“. 

Další definice dyslexie nám sděluje, že se jedná o poruchu, která někdy má vazbu 

k poruchám počítání, k dyskalkulii: 

„Dyslexie je neurologicky podmíněná, často dědičně ovlivněná porucha, která postihuje 

osvojování jazyka a jazykové procesy. Projevuje se v různých stupních závažnosti při 

osvojování receptivního a expresivního jazyka včetně fonologických procesů, při 

osvojování čtení a psaní, někdy též v aritmetice“ (Ortonova dyslektická společnost, 

1995). 

Jiná společnost dyslexii popsala jako: „ ...komplex neurologických podmínek 

konstitučního původu. Symptomy mohou postihovat mnoho oblastí učení a funkcí a 

mohou být popsány jako specifické obtíže ve čtení a psaní. Postižena může být jedna 

nebo více z těchto oblastí (Britská dyslektická asociace, 1997). Porucha zahrnuje též 

obtíže v numeraci, psaní not, motorické funkce a organizační dovednosti. Ačkoli se 

vztahuje především na ovládání psaného jazyka, může být do určité míry narušena též 

mluvená řeč.  

V řadě publikací se objevují optimističtější definice dyslexie. Osobně se mi tyto definice 

líbí více, protože se nezmiňují jen o problémech a dysfunkci mozku, ale také o nadání a 

talentu. Neznamená, že když žák nemá perfektní školní výsledky, tak nedokáže být velmi 

užitečný a tvořivý pro společnost. „ Dyslexie je neurologická odlišnost nebo dysfunkce u 

jedinců s nižším inteligenčním kvocientem a i u jedinců talentovaných. Jedná se o proces, 

který žákům přináší školní potíže a vůbec jim neulehčuje něco zorganizovat, naplánovat. 

Tento stav je trvalý a nevratný“ (Tri Services National Institute of Training and Research 

in Dyslexia, United States of America). U mnoha dyslektiků jsou známy frustrace 

z neúspěchu, zvláště školního. Avšak obtíže lze překonat. Dyslektici mají také 

mimořádné nadání, talent, dovednosti v mnoha oblastech: v umělecké tvorbě, 

architektuře, inženýrství, medicíně, bankovnictví, sportu a v mnoha dalších. V nejlepších 

okolnostech, dyslexie je jedna z možností, jak vyniknout“.  

Jiná definice dyslexie je: „ Dyslexie je tvorba myšlenek a zvláštní způsob reakce. 

Duševní funkce, která způsobuje dyslexii jsou schopnosti, nadání a talent. Ta samá 

duševní funkce, která zformuje génia, může na druhou stranu způsobit problémy při 
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čtení, psaní, mluvení nebo matematice. Dyslektici nerozvíjí své nadání, protože se příliš 

zaměřují na svou poruchu“ (Davis, 1997). Zde jsou vypsané jejich schopnosti: 

 

1. Umí své schopnosti využít ke změně a rozvoji svého vnímání. 

2. Jsou vnímavější k otázce životního prostředí. 

3. Jsou pečlivější. 

4. Přemýšlí hlavně v obrazech než ve slovech. 

5. Jsou hodně intuitivní a vnímaví. 

6. Přemýšlí a vnímají vícerozměrově. 

7. Umí prožívat myšlenky jako realitu. 

8. Mají živé představy. 

 

To vše nenasvědčuje mozkovému nebo nervovému postižení.  

 „Snad nejjednodušší moderní definice slova dyslexie je ta, že je potíž naučit se číst a 

psát – zvláště pravopis a vyjádřit své myšlenky na papír“ (Hornsby, 1995). 

Dyslexie je nejznámější a zároveň nejčastější poruchou učení. Dyslexií trpí přibližně 3% 

českých dětí, nadpoloviční většina z nich potřebuje k překonání těchto potíží odbornou 

pomoc (Vágnerová, 2009). Porucha čtení se projevuje hned na počátku školní docházky, 

i když v této době nebývá ještě tak nápadná. 

 

4.2.1  Příčiny dyslexie 

 

Osvojení čtení a psaní vyžaduje součinnost většího počtu různých schopností a 

dovedností. Pokud některá z nich není dostatečně rozvinuta, dítě bude mít ve výuce 

problémy. Vývojová dyslexie je heterogenním syndromem a má organický základ, který 

tvoří drobná postižení různých oblastí mozku (Koukolík in Vágnerová, 2009). 

Důsledkem těchto funkcí je omezení rozvoje rozmanitých dílčích kompetencí, 

nezbytných pro osvojení čtení. Za hlavní organickou příčinu dyslexie jsou považovány 

změny mozkové kůry na rozhraní spánkového a temenního laloku (Hornsby, 1995). 

K takovému poškození může dojít před porodem nebo během porodu.  

Vždycky se nemusí jednat o dyslexii a je nezbytně nutné zjistit její příčinu, pokud má 

dítě závažnější potíže ve čtení. Např. děti s nízkou inteligencí, výchovně zanedbané nebo 

sociálně oslabené mohou mít též problémy při čtení. Pokud je diagnóza vývojové 
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dyslexie potvrzena, je třeba provést podrobnou analýzu (Gilger, 2003) všech důležitých 

schopností a dovedností tohoto dítěte. 

Mezi příčiny dyslexie patří vnitřní podmínky pro učení čtení, základní příčiny dyslexie, 

časný vývoj a hormonální činnost a psychická deprivace. Tyto příčiny dyslexie jsou 

následně popsány. 

 

1. Vnitřní podmínky pro učení čtení jako příčina dyslexie 

 

Má-li se dítě naučit číst, je k tomu potřeba souhra jednotlivých základních funkcí např. 

zrakového rozlišování tvarů, zrakové paměti, orientaci v prostoru, schopnosti slučovat 

jednotlivé složky ve funkční celky atd. (Kucharská, 1996). U nedyslektického dítěte jsou 

tyto základní schopnosti uspořádány do určité soustavy nebo vzorce, jejichž vzájemná 

souhra mu umožňuje naučit se číst. Pro představu např. při výuce čtení jsou kladeny 

určité nároky na psychickou vybavenost dítěte. Při jeho čtení požadujeme určité jeho 

schopnosti, ale bereme na vědomí, že ne každá vyučovací metoda bude pro něho vhodná. 

Dobrá je ta metoda, která klade takovou „poptávku“, že ji velká většina dětí svou 

psychickou „nabídkou“ hravě pokryje (Matějček, 1995). Může dojít k tomu, že základní 

vzorec vloh dítěte je normálně uspořádán, ale jejich vývoj, zrání, přetváření ve 

schopnosti probíhá zpomaleně, opožděně, nedokonale a to např. v důsledku nižší 

inteligence dítěte, kulturní deprivace, zanedbanosti v rodině, dlouhé nepřítomnosti dítěte 

ve škole, ale i v důsledku nezájmu nebo neschopnosti učitele apod. (Hornsby, 1995). 

Tyto děti nepatří do skupiny dyslektiků. Jejich neúspěch ve škole není jen omezen na 

čtení, ale i na ostatní předměty.  

Pokud si ale představíme, že základní vzorec vloh je zvláštně uspořádán, narušen, že 

v něm významné složky chybí nebo jsou nedokonalé, což může být způsobeno geneticky 

nebo poškozením určitých mozkových struktur, které nemohou dobře vykonávat 

psychickou funkci, tak hlouběji pochopíme příčinu dyslexie. Poptávka a nabídka prostě 

do sebe nemohou zapadnout. „Nabídka“ je zvláštní, normální „poptávka“ ji nemůže 

použít (Matějček, 1995). Výsledkem je neúspěch ve čtení i psaní. 
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2. Základní příčiny dyslexie 

 

Příčinou špatného čtení je nepochybně neschopnost poznávat písmena, rozlišovat jedno 

od druhého, zapamatovat si je, skládat z nich slova a pak ze slov věty. Příčinou této 

neschopnosti je pravděpodobně nedokonalá funkční souhra mozkových hemisfér 

(Zelinková, 1994), dědičnost nebo také poškození mozku. 

Nálezy na mozcích dyslektiků zkoumaných profesorem Galaburdou svědčí pro genetický 

podklad poruchy. Anomálie, které našel v buněčných vrstvách mozkové kůry, nemohly 

vzniknout poškozením mozkové tkáně (Matějček, 1995), ale vytvořily se pravděpodobně 

už v prvních týdnech a měsících vývoje plodu, z čehož vyplývá genetický vliv. 

Někteří vědci tvrdí, že příčinu dyslexie nemůžeme hledat ve výše popsaných příčinách, 

ale že společnou příčinou je porucha  procesu zrání. Zpomalené zrání se různě dotýká 

jednotlivých struktur v různých etapách vývoje mozku. To pak ovlivňuje různé 

schopnosti, které jsou potřeba pro zvládnutí čtení. Nedostatek zrání se ovšem dotýká i 

lateralizace hemisfér (Davis, 1999)). Tím se ztěžuje dosažení plné dominance jedné 

hemisféry nad druhou  - a to té hemisféry, která ovládá řečové funkce, tj. levé. Z toho 

vyplývá i Satzův předpoklad, že poruchy ve čtení a psaní jsou z velké míry důsledkem 

„zadržené“ zralosti levé mozkové hemisféry a řečových funkcí (Matějček, 1995). Nejde 

tedy o poruchu specifickou ve smyslu určitého postižení mozkových struktur, ale o 

vývojovou psychopatologii a ta se projevuje nejprve na úrovni zrakového vnímání a dále 

na úrovni řečových funkcí. 

 

3. Časný vývoj a hormonální činnost jako příčina dyslexie 

 

V dnešní době je už prokázané, že hormony pohlavních orgánů ovlivňují nejen pohlavní 

vývoj člověka v jeho prenatálním období, ale i vývoj jeho mozku. Lateralizace mozkové 

struktury a funkce je zřejmě spojena s pohlavním rozlišením (Hornsby, 1995). Mužský 

mozek je silněji lateralizován než ženský. Silná specializace levé hemisféry pro řečové 

procesy a pravé hemisféry pro názorové procesy zvyšuje u chlapců riziko vývojové 

dyslexie. U dyslektiků je ve velkém počtu mozková asymetrie obrácená, což znamená, že 

řečové funkce u nich kontroluje menší spánkový lalok, ve kterém se vytvářejí neurony 

před 20. týdnem vývoje plodu. Doba mezi 12. a 20. týdnem je dobou nejvyšší hladiny 

testosteronu u mužských plodů (Matějček, 1995). Hormony tedy mohou ovlivňovat 

některé z vyvíjejících se mozkových buněk – mohou ovlivnit jejich dělení, přežití, 
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cestování nebo vytváření stabilních spojů s jinými neurony, což se může později projevit 

jako dyslexie. 

 

4. Psychická deprivace jako příčina dyslexie  

 

Psychická deprivace se nejvíce vztahuje na děti, které vyrůstají mimo rodinné prostředí 

bez citu, lásky, zájmu a u těchto dětí jsou obtíže v učení zjevně patrné. Čtení předpokládá 

dobrý rozvoj řečových funkcí, které jsou  ve vývoji přitlumeny a jsou tedy typickou 

slabinou deprivovaných dětí. V podstatě nejde o mozkové poškození, ale o 

nerovnoměrný vývoj, a to z vnějších příčin, lze tedy předpokládat, že pokud se tyto 

vnější příčiny odstraní a bude se pracovat na rozvoji těch zaostalých funkcí, měli bychom 

očekávat pokrok. 

 

4.2.2 Školní úspěšnost a diagnostická doporučení 

 

Za zdroj informací je brán učitel a jeho školní dotazník na dítě s diagnózou dyslexie. 

V tomto dotazníku učitel uvádí výukové problémy žáka, časový průběh a projevy těchto 

problémů a i informace o školním prospěchu (Vágnerová, 2009). Z opakovaných zpráv 

učitele lze vyčíst jaká je dynamika vývoje poruchy i efektivita nápravných opatření. Tyto 

údaje jsou důležité, protože dyslektické děti mívají podstatně horší známky ze čtení, resp.  

z českého jazyka než z jiných předmětů (Vágnerová, 2009). Starší dyslektici mívají 

celkově zhoršený školní prospěch, protože v ostatních předmětech jsou závislí na čtení, 

ve kterém mají problémy a také postupem času ztrácejí motivaci k učení, protože jsou 

neúspěšní.  

Školní úspěšnost je sociálně ceněna, a proto jsou děti motivováni k dosažení takových 

výsledků, které jsou pro ně, ale i pro rodiče a učitele přijatelné. Aby tedy dítě ve škole 

dobře prospívalo, tak musí být k této činnosti motivováno. Motivace ke školní práci má 

různý charakter, např. dítě chce ukázat, že něco umí, chce vyhovět rodičům, učitelům, 

chce se vyrovnat ostatním (Kucharská, 1996), protože v běžných školních podmínkách 

není jeho počínání bráno individuálně, ale je srovnáváno s výkony ostatních dětí. Samo 

dítě chce ve své skupině vrstevníků uspět, získat ve třídě přijatelnou pozici. Školní 

úspěšnost podporuje sebeúctu a sebevědomí dítěte, které jsou ovlivňovány především 

klasifikací dětského výkonu. Hodnota známek je relativní, záleží na tom, zda je rodiče 
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považují za dostatečně přijatelné (Vágnerová, 2009). Školní prospěch na druhou stranu 

nemusí odpovídat školní úspěšnosti.  

Pro dyslektické děti je velmi obtížné vyrovnat se ostatním, protože většinou nejsou 

schopné pracovat na stejné úrovni. Své nedostatky si uvědomují a opakovaným 

neúspěchem si zhoršují své sebevědomí a sebedůvěru. Nikdo od nich nic pozitivního 

neočekává a nikdo nevěří, že by byly schopné lepšího výkonu, proto si nedokážou v sobě 

vypěstovat kladné sebehodnocení (Selikowitz, 2000). Pokud k této situaci dojde, tak 

většinou končí rezignací a stagnací dítěte. Neúspěchy vedou ke ztrátě motivace, dítě se 

přestane snažit, protože samo už neočekává, že by mohlo být někdy úspěšnější. 

Samozřejmě tu velkou roli hraje osobnost dítěte, jeho odolnost k zátěži, sociální 

prostředí, pozice mezi vrstevníky a další faktory. 

Aby dítě nejen ve školním prostředí bylo úspěšné, je zde důležitá spolupráce učitele 

s rodiči a je užitečné porovnat si vzájemná sdělení. Jiným zdrojem informací je rozhovor 

s dítětem, při kterém je vhodné mu potvrdit, že o jeho potížích víme, že si o nich můžeme 

promluvit a najít nějaké řešení. Mezi další možnost, jak diagnostikovat dyslexii, patří 

psychologické vyšetření, které nemusí být založeno jen na využití klasických testových 

metod, ale i na využití alternativních způsobů, které kladou důraz na kvalitativní 

hodnocení (Anastasi a Urbina in Vágnerová, 2009). Jednou z možných alternativ je 

poskytnout neúspěšnému dítěti další informace a pokyny k řešení testového úkolu a 

sledovat, jak velkou míru pomoci bude k jeho zvládnutí potřebovat. Jiná metoda vychází 

z toho, že se dítěti ukáže řešení určitého úkolu, se kterým si na počátku nevědělo rady, a 

tím se mu umožní uplatnit své schopnosti učení. 

Kromě školního dotazníku nebo posuzovacích škál, které jsou určeny k hodnocení 

chování, různých schopností i osobnostních vlastností dítěte, se pro diagnostiku 

sebehodnocení dítěte používá dotazník SPAS pro sebehodnocení školní úspěšnosti. 

Obsahuje 48 položek rozdělených do 8 částí, které jsou zaměřeny na hodnocení výkonu 

v různých školních činnostech i na posouzení vlastních schopností a celkové sebedůvěry 

(Matějček, 1995). Tento dotazník je určen pro děti od 10 do 15 let a lze jej prezentovat i 

ústně pro dyslektické děti, jeho zpracování trvá přibližně 10 – 15 minut. K vyhodnocení 

se používá šablona, která ukáže pozitivně hodnocené položky. V tomto dotazníku dítě 

hodnotí, posuzuje, vyjadřuje se ke svým obecným schopnostem, k matematice, čtení, 

pravopisu, psaní a k sebedůvěře. U čtení dítě posuzuje své čtenářské dovednosti, 

celkovou úroveň čtení i případné problémy, které v této oblasti má. 
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4.2.3 Diagnostika čtenářských dovedností 

 

Určité procento dětí není schopné pracovat resp. číst tak, jak škola požaduje a očekává, a 

úkolem učitele, psychologa a speciálních pedagogů je zjistit důvody jejich neúspěšnosti. 

K tomu mohou posloužit testy školních schopností a dovedností k zjištění úrovně čtení, 

které jsou standardizovanými didaktickými testy, konstruovanými především pro vyšetření 

ADHD syndromu a speciálních poruch učení (Zelinková, 1994). Dovednost čtení je velmi 

důležitým  předpokladem pro další vzdělávání. Značná část informací je prezentována ve 

formě tištěného textu, resp. učebnic. Význam dobře zafixované dovednosti čtení přesahuje 

školní období, je důležitý po celý život a často na něm závisí i další profesní kariéra. 

Nedostatky ve čtení mohou být příčinou generalizovaného školního neúspěchu (Svoboda, 

2009). Žák, který si nedovede rychle a správně přečíst příslušný text, je velmi 

znevýhodněn. Úroveň čtení dyslektického dítěte musí být posuzován ve vztahu k jeho 

inteligenci. Čtenářské dovednosti dyslektického dítěte jsou vždycky významně horší než 

jeho rozumové schopnosti (Vágnerová, 2009). K přesnějšímu zjištění úrovně čtení, jeho 

rychlosti, přesnosti a účelnosti slouží různé testy čtení.  
Pro rozvíjení čtenářských dovedností jsou známy  různé metody a techniky. Při práci 

jakoukoli metodou nesmíme zapomínat na zpětnou vazbu žákovi (Zelinková, 2003). Zpětná 

vazba má za úkol informovat žáka o tom, co se mu podařilo, popřípadě mu pomoci vylepšit 

pro příště jeho výkon. Aby mohla být zpětná vazba dostatečně informativní, musí být 

popisná a konkrétní.  

Mezi čtenářské dovednosti patří přizpůsobení čtení svému záměru, kdy čtenář hledá a 

vybírá text podle záměru, zdůvodňuje svou volbu, volí podle záměru způsob čtení a pozná, 

kdy má text odložit.  

Najde informace v textu tím, že identifikuje potřebnou informaci, odliší hlavní informace 

od podpůrných a vedlejších, odliší fakta od názorů a pracuje s informačním aparátem (s 

obsahem, margináliemi, rejstříky, odkazy, poznámkami..).  

Rozpozná, zdali odpověď na položenou otázku najde na jednom místě v textu, najde na 

několika místech v textu, která musí propojit, najde propojením textu a své zkušenosti a 

najde jen ve své zkušenosti nebo fantazii.  

Čtenář shrne tzn., že rozliší v textu podstatné a podpůrné myšlenky či informace, odliší 

uzlové body dějové linie od epizod, udrží logický sled událostí nebo informací a myšlenek 

podle textu nebo zvolí vlastní logiku (Hornsby, 1995) nebo formuluje shrnutí souvisle a 
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svými slovy. Vyjasní si (odhadne), rozpozná, co mu nedává smysl, vyjasní si význam 

neznámých slov, reálie a vyjasní si složité či nejasné myšlenky.  

Pokládá otázky vzhledem k tomu, s jakým záměrem čte, klade otázky zodpověditelné 

přímo z textu, klade otázky na souvislosti – zodpověditelné se zapojením čtenářské a 

životní zkušenosti, dalších zdrojů.  

Propojuje čtené s tím, že předvídá obsah nebo pokračování textu, své předpovědi dokládá 

vodítky z textu a svou zkušeností čtenářskou a životní (Pollock, 1994), porovnává 

informace, názory, myšlenky v textu se svými poznatky a zkušenostmi – hledá shody a 

rozdíly nebo porovnává informace, názory a myšlenky v textu s dalšími texty – hledá shody 

a rozdíly. Vysuzuje – dělá závěry, analyzuje příčiny a důsledky (události, motivy 

jednání...), rozpoznává místa, která působí na city nebo vypovídají o citech a spoluprožívá 

je nebo odmítá, popřípadě rozpozná manipulaci, rozpoznává souvislosti ve věcném obsahu 

sdělení (Zelinková, 2003) a z informací v textu dělá závěry a rozhodnutí.  

Posuzuje záměr, informace, myšlenky a stavbu textu, kdy rozpozná autorský záměr, 

vztah autora k textu, rozpozná fiktivního čtenáře (jakého čtenáře text předpokládá/ 

implikuje), vyhodnocuje s oporou v textu důvěryhodnost informací a vypovídací hodnotu 

textu nebo rozpozná, jak jsou informace v textu uspořádány (řazení, příčina – následek, 

problém/ řešení, hlavní myšlenka – podpůrný detail, shoda/ odlišnost, popis).  

Buduje své pochopení smyslu textu – interpretuje, vybaví a rozvíjí své představy nad 

textem, rozpoznává a formuluje hlavní myšlenku a propojuje ji se svou zkušenosti a je si 

vědom toho, že jiní lidé interpretují text jinak, a respektuje to.  

Zaznamenává si přehledně pro svou potřebu zaznamenává informace či myšlenky z textu 

a nakládá se získanými informacemi a myšlenkami podle záměru, informace a 

myšlenky přetváří podle svého záměru či adresáta přetvořeného sdělení nebo informace 

ověřuje v dalších zdrojích. 

(Dostupné z:  www.rvp.cz/clanek/74/2713 ) 

Mezi čtenářské dovednosti jsem zařadila a popsala Zkoušku čtení, G – test porozumění 

obsahu čteného textu, Čtecí diskriminační test a V – test, metodu verifikace vět. 

 

1. Zkouška čtení jako čtenářská dovednost  

 

Zkouškou čtení se podrobněji zmiňuji v praktické části, neboť jsem ji použila pro svůj 

experiment při srovnávání přístupu k dyslektickým dětem v České republice a v Norsku 

za použití pedagogických metod. 
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2. G – test porozumění obsahu čteného textu jako čtenářská dovednost  

  

Schopnost porozumět čtenému textu je smyslem výuky čtení a mělo by sloužit jako 

prostředek pro získávání informací (Vágnerová, 2001). Je důležité, aby dítě chápalo 

obsah toho, co čte, odlišit jeho podstatné a méně podstatné části. Malí školáci často 

nedovedou zachytit podstatu děje a ve větší míře ulpívají na dílčích informacích. Může to 

být nějaký nápadný, osobně atraktivní nebo jen náhodně zapamatovaný detail. Dítě  musí 

vizuálně prezentovaný text sémanticky zpracovat a orientovat se v něm podle významu 

jednotlivých částí, místo aby si všímalo grafické podoby jednotlivých slov. Porozumění 

obsahu čteného textu nezávisí jenom na zapamatování přečteného, ale i na jeho 

myšlenkovém zpracování, tj. na úrovni verbální inteligence (Gilger, 2003). Pokud má 

dítě vyprávět obsah příběhu, musí jej přestrukturovat na úroveň mluvené řeči, která se liší 

od formulace tištěného textu. Nepochopení obsahu může být i důsledkem neznalosti 

problematiky a nemusí souviset s úrovní čtenářských dovedností (Vágnerová, 2001). 

Pokud dítě nedokáže číst s porozuměním, není schopné získávat čtením potřebné 

informace.  

Schopnost porozumění lze zjišťovat na úrovni povídky, vět nebo slov (Svoboda, 2009). 

Kritérium porozumění čtenému textu nemusí být pro potvrzení dyslexie příliš významné. 

Jestliže dítě čte velmi špatně a přečte za 1 minutu jen několik slov, která si může snadno 

zapamatovat, nelze mluvit o porozumění obsahu textu. Na druhé straně samozřejmě platí, 

že pokud dítě nemá dostatečně vyspělé čtenářské dovednosti, musí se soustředit na 

samotný proces čtení a obsahu nevěnuje příliš velkou pozornost. Čtení s porozuměním 

vyžaduje pochopení vztahu mezi tištěným textem a významem, který je v něm 

zakódován (Vágnerová, 2001).  

G – test je metodou, která umožňuje posoudit míru porozumění obsahu přečteného textu. 

Tento test vytvořil M. Milan v roce 1946, v roce 1965 vyšel v nové úpravě. V současné 

době je používán spíše k experimentálním účelům než v běžné praxi. Zkouška obsahuje 

185 položek, každou z nich tvoří 2 věty. První z nich představuje nějaké sdělení a druhá 

je otázkou, která se ptá na určitou část obsahu první věty (Svoboda, 2009). Např.: „V létě 

se koupeme v bazénu? Kdy se koupeme v bazénu?“ Tento test lze použít jako součást 

diagnostikování kvality čtení, úrovně porozumění čtenému textu i jazyka. Hodí se pro 

vyšetření dětí se specifickými poruchami učení, výchovně zanedbané i pro děti 

sociokulturně odlišné. 
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Aby dítě mohlo bez větších potíží rozumět obsahu čteného textu musí umět identifikovat 

jednotlivá slova, chápat jejich význam, rozlišit slova, která k sobě patří a diferencovat 

části sdělení, které v této souvislosti dávají určitý smysl, porozumět kontextu a pochopit 

podstatu obsahu čteného textu.  

 

 

3. Čtecí diskriminační test  jako čtenářská dovednost  

 

Tato metoda vychází z výše popsaného G – testu. Vytvořil ji v roce 1969 J. Raiskup. 

Charakterizuje ji jako krátkodobou písemnou zkoušku, která hodnotí rychlost čtení a 

úroveň a úroveň porozumění obsahu vět s novými prvky. Test je tvořen 40ti úlohami, 

které jsou určitým způsobem řazeny a jejich pořadí nelze měnit (Svoboda, 2009). Např.: 

„Sardinky se k nám nejčastěji dovážejí ze Španělska, Itálie nám dodává převážně sardele. 

Jaké ryby se k nám dovážejí z Itálie?“ Správné řešení vyžaduje pochopení smyslu 

souvětí, v nichž se vyskytují podobná slova. Tento test lze použít v poradenské praxi. 

Umožňuje posoudit úroveň čtení s porozuměním, a proto se hodí pro diagnostiku 

specifických poruch čtení.  

 

4. V – test, metoda verifikace vět jako čtenářská dovednost  

 

Metoda je určena k hodnocení schopnosti porozumět obsahu vět, které jsou součástí 

textu. Tuto metodu testovali J. M. Royer, C. N. Hasting a C. Hook na konci 70. let 

v USA a v roce 1987 ji použila jako základ svého V – testu Z. Macková z Bratislavy, 

která pro experimentální účely sestavila dva texty v rozsahu 131 – 140 slov (Svoboda, 

2009). Oba texty jsou složené z 12 vět obsahujících 11 – 12 slov. Z každého textu byly 

vybrány 4 klíčové věty, jejichž porozumění bylo důležité pro pochopení významu textu. 

Metoda spočívá v tom, že si žák přečte text a poté vyplní písemný test, který obsahuje 

čtyři typy vět: 

- originální větu, 

- parafrázi původní věty, 

- větu se změněným obsahem, 

- distraktorovou větu, která je konzistentní s tématem textu (Vágnerová, 2001), má 

stejnou syntaktickou strukturu a délku jako původní věta, ale má jiný význam.  
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Metoda se používá k zjištění úrovně porozumění čtenému textu nebo jako doplněk při 

vyšetření dětí s různými výukovými problémy, zejména při specifické poruše čtení.  

 

 

4.2.4  Typické dyslektické chyby při čtení v anglickém jazyce 

 

V této části shrnu chyby při čtení u dyslektiků, sekvenční analýzu, roční období, dny 

v týdnu, měsíce, abecedu, vnímání časové posloupnosti, vnímání prostorové orientace a 

pojmenování věcí a lidí. Každý jedinec je jiný, takže se chyby můžou objevit při čtení, 

psaní, sekvenčním zpracování nebo při vnímání prostoru. Tyto chyby jsou podobné, jak 

v České republice, tak v Norsku. Dokonce se stávají zjevné při učení se cizímu jazyku. 

Dyslexie většinou způsobuje obtíže ve čtení a psaní, ale může ovlivnit matematiku, 

organizační schopnosti i zvládání instrukcí. Řídit se instrukcemi je pro některé dyslektiky 

těžké, protože se soustředí tak moc na čtení a sledování textu, že jim další instrukce 

mohou snadno uniknout. Co se týče organizačních schopností, může dyslektikovi chybět 

schopnost rozlišovat části, třídit je a uspořádávat (Hornsby, 1995). Na druhé straně jsou 

někteří dyslektici, kteří jsou velmi systematičtí , a naopak někteří lidé bez dyslexie jsou 

nesystematičtí. 

Potíže při čtení jsou obvykle prvním poznávacím znakem dyslexie. Zvládnout všechny 

gramatické dovednosti vyžaduje dobrou vizuální paměť na slovíčka, dobré fonologické 

schopnosti (sluchovou paměť na zvuk písmen) a kinestetickou sílu (správný pocit, jak 

bychom měli držet psací náčiní, příp. psát). 

Spousta dyslektiků s podobnými problémy inklinuje k tvoření typických chyb. Tyto 

chyby se můžou objevit při psaní nebo čtení jiných dětí, ale obvykle u nich věkem a 

znalostmi zmizí, ale u dyslektiků setrvávají a často je doprovází celým jejich životem 

(Hornsby, 1995). Většinou jsou tyto děti chytré, vyhýbají se překážkám, nesnázím, 

předstírají vše, aby zvládly základní dovednosti. Učí se tak rychle, aby byly některé 

chyby při čtení přehlídnuty učitelem, jehož pozornost není vždy sto procentní (Pollock, 

1994). Zapamatují si vyprávění z předchozí události nebo z poslechu od druhých. 

Rozpoznají slovo v textu pomocí barevného bodu nebo poškozeného rohu na papíře. 
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1. Mají sklon tvořit příběh podle obrázků, které však nesouvisí s textem. Raději 

něco sdělí než, aby dali najevo svou neschopnost při čtení. 

2. Čtou velmi pomalu a váhavě. 

3. Následují text pomocí prstu. 

4. Stále se ztrácejí v textu, nevěnují čtenému pozornost (Hornsby, 1995) nebo čtou 

ten samý úryvek dvakrát. 

5. Čtou hlasitě a váhavě, slovo po slovu, s malou změnou v intonaci, spíše   v 

monotónním hlase. 

6. Jsou schopni si vyslechnout jednotlivé prvky slov, ale nedokáží jednotlivé zvuky 

sloučit do správného slova (Baker, 1991). Pro představu: vyslechnou si b/e/g a 

řeknou ´bad´nebo f/o/g a řeknou ´frog´. 

7. Špatně vyslovují slova, i když jsou ve školní slovní zásobě a jejich výslovnost 

není složitá. 

8. Dávají důraz na špatné slabiky, běžná nesprávná výslovnost např. ´photogra´phy 

pro ´photo´graphy. 

9. Text čtou jenom v přítomném čase, ačkoliv je psán v minulém. Např.: „The black 

cat came to my house. She put her kitten by the door.“ Dyslektičtí žáci to přečtou 

následovně: „ The black cat comes to my house. She puts her kitten by the door.“ 

10. Nesmyslně hádají slova bez ohledu, zda to zanechá význam příběhu: (Baker, 

1991) ´huge´ zamění s ´hurt´, ´turned´s ´trainer´atd. 

11. Slova čtou pozpátku: ´on´ jako ´no´, ´saw´ jako ´was´, ´Pam´jako ´map´, ´God´ 

jako ´dog´. 

12. Zpřehazují písmenka ve slově, např.: ´felt´ místo ´left´, ´act´ jako ´cat´, ´reserve´ 

jako ´reverse´, ´expect´jako ´except´. 

13. Pletou krátké samohlásky a např. čtou ´beg´ jako ´bag´, ´lid´ jako ´led´. 

14. Chybně přečtou první souhlásku ve slově, např. ´buck´ místo ´duck´, ´put´ zamění 

s ´but´, ´how´s ´now´ atd. 

15. Zaměňují písmenka ve slově, např.: ´animal´ jako ´aminal´, ´hospital´ jako 

´hopsital´, ´enemy´ jako ´emeny´. Nebo i ve větách: ´Is she´ jako ´She is´.  

16. Zkracují slova, např.: ´rember´místo ´remember´, ´sunly´ jako ´suddenly´, ´spit´ 

jako ´splint´.  

17. Chybně přečtou slova, která poté mění význam, např.: ´help´ jako ´held´, 

´disappear´ jako ´despair´, ´though´ jako ´through´, ´house´ jako ´horse´, ´led´ 

jako ´let´nebo ´steel´ jako ´speed´.  
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18. Nahrazují slovo podobným, např.: ´go´ jako ´journey´, ´Sunday´ jako ´Saturday´, 

´gave´ jako ´got´nebo ´tree´ jako ´garden´.  

19. Chybně čtou krátká slova, např.: ´a´ místo ´and´, ´the´ jako ´a ´, ´from´ jako ´for´, 

´then´ jako ´there´, ´were´ jako ´with´. 

20. Vynechávají nebo dvakrát přečtou krátké slovo, např.: the, and, but, in. 

21. Přidávají krátká slova, která se neobjevují v textu. 

22. Nevšímají si interpunkčních znamének a tím text nedává smysl (Baker, 1991). 

23. Vynechávají předpony, zvláště předponu ´un´, takže místo ´unhappy´ čtou 

´happy´ nebo místo ´unfastening´ čtou ´fastening´. 

24. Vynechávají koncovky slov jako -s, -ed, -ing, -ly nebo -ness. 

25. Přidávají přípony, např. čtou: ´I returned round´ místo ´I turned round´ 

26. Často nejsou dyslektičtí žáci přesvědčiví a uvolnění, ale naopak bývají úzkostliví, 

neklidní nebo neochotní (Hornsby, 1995). 

27. Při čtení není žádná změna intonace. 

28. Nerozumí tomu, co právě přečetli. 

 

Lidé dělají spoustu věcí v jednotlivých sekvencích a často o tom nepřemýšlí. Patří sem 

např. oblékání věcí ve správném pořadí, jíst ve správný čas – snídaně, oběd, večeře atd. 

Dyslektici můžou mít jisté problémy týkající se správného sledu, pořadí (Hornsby, 1995). 

Pro dyslektiky je i problém naučit se báseň zpaměti, protože vyžaduje auditivní nebo 

vizuální pořadí. 

Při čtení not je pořadí také nutné, proto může dyslexie dítěti zabránit hrát na hudební 

nástroj, být muzikantem nebo hrát z poslechu. Neschopnost seřadit písmenka ve 

správném pořadí při čtení a psaní je velkým aspektem dyslexie (Pollock, 1994). Nastanou 

problémy při sekvenční analýze událostí. Ve stejné větě mohou být slovesa v přítomném 

čase převedena do času minulého.   

Dyslektici většinou nevědí, co přichází před nebo po jaru. Nemají pojem o tom, co je 

předtím a co je potom. Problém spojený se správným pořadím je stále zde. Může pomoci, 

že název každého ročního období je spojený s počasím nebo nějakou aktivitou typickou 

pro tuto dobu v roce. 

Tyto děti mohou mít nejasnosti v pořadí dnů v týdnu. Může jim pomoci, když budou dny 

spojeny s různými aktivitami. Každý den by mohl být napsán na kartičku s obrázkem na 

druhé straně. Dítě zkouší seřadit dny dle správného pořadí a kontroluje si to otočením 

kartičky. 
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I zde, při učení se názvů měsíců ve správném pořadí, můžeme použít metodu kartiček 

z jedné strany popsané, z druhé nakreslené. Zde je těžké si spojit název měsíce 

s počasím, protože všech 12 měsíců zahrnuje dlouhou dobu. Mohly by pomoci jisté 

zvláštnosti v názvech měsíců, např.: 

Dva měsíce končí na –uary  a tyto měsíce jsou u sebe. (January, February). Nejkratší 

názvy mají tyto měsíce – March, April, May, June. Naučit se dalších šest měsíců obvykle 

přináší více problémů. Avšak začáteční písmena měsíců July, August, September, 

October, November tvoří slovo JASON. A poslední měsíc December je spojený 

s Vánocemi (Pollock, 1994). 

Je nutné znát abecedu ve správném pořadí písmenek pro práci se slovníkem nebo 

telefonickým seznamem (Zelinková, 2003). Dyslektičtí žáci by se ji mohli naučit pomocí 

jednoduché písničky nebo pomocí kartiček s barevnými písmenky, kdy každé písmenko 

bude symbolizovat nějaký obrázek, např. písmeno A žebřík. 

Nebo mohou vyzkoušet naučit se písmenka abecedy ve správném pořadí pomocí plnění 

instrukcí, např. dvě slova tučně vytištěná v prvním horním řádku se přiřadí k prvnímu a 

poslednímu slovu tučně vytištěnému  na stránce. Druhé, třetí a čtvrté písmeno tohoto 

slova jsou písmenka abecedy ve správném pořadí (Pollock, 1994 ). 

Dyslektici mají problém v převyprávění příběhu ve správném čase. Můžou se to naučit 

krok od kroku. Začínají v minulosti a najednou jsou v přítomnosti (Baker, 1991). Také 

mívají problém s ručičkovými hodinami a s pojmy půl a čtvrt hodina, proto vše říkají 

v čase digitálním. 

Orientace v prostoru z diagnostického hlediska je závislá především na percepci zrakové, 

sluchové a kinestetické (Hornsby, 1995). 

Dyslektikům často dělá problém, kde je vpravo a kde vlevo. Mohou mít i nejasnosti 

v jiných pojmech jako např. nahoru a dolů, vršek a spodek, orientace pomocí buzoly, 

zasedací pořádek při různých hrách atd. 

Dyslektici jsou velmi dobří nebo velmi špatní při práci ve dvou či třírozměrných 

prostorech (Pollock, 1994). Více dyslektiků má přirozený talent v této oblasti. Jsou 

většinou výborní v geometrii a často vynikají ve hře šachy, v hraní karet, počítačových 

her a jiných aktivitách spojených s prostorovou orientací. 

Dyslektici často popisují osobu nebo věc ve velkých detailech, ale nenalézají to správné 

pojmenování (Hornsby, 1995). Jejich rozhovor je obvykle doplněn těmito frázemi: „Jak 

se to řekne?“ nebo „Ty víš, co tím myslím.“ 
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4.2.5  Reedukace dyslexie 

 

Při reedukaci dyslexie se zaměřím na vlastní poruchy, funkce, které podmiňují, doprovázejí 

a výrazně ovlivňují poruchy čtení (Otčenášková in Černá, 2002) . 

Uváděná cvičení a metodické postupy je nutné brát s ohledem na osobnost dítěte. Při 

výběru a používání cvičení je nutné dodržovat zásadu postupu od nejjednoduššího ke 

složitějšímu, zásadu individuálního přístupu a zásadu komplexnosti působení. 

 

1. Postup od nejjednoduššího ke složitějšímu 

Nezvládá-li dítě určitý typ cvičení, přechází učitel ke cvičením snazším (Zelinková, 2003). 

Není-li  

dítě schopné číst, vyvozujeme písmena, čteme po slabikách bez ohledu na rok školní 

docházky. 

 

2. Zásada individuálního přístupu 

Pro každé dítě volíme nejen cvičení odpovídající jeho úrovni, ale i nejvhodnější metodu a 

respektujeme jeho individuální zvláštnosti (Černá, 2002) a umíme se vcítit do jeho 

psychiky. 

 

3. Zásada komplexnosti působení 

Při reedukaci zapojujeme co nejvíce smyslů. Sluchové vnímání podporujeme zrakem, 

hmatem, artikulací, manipulací apod.  

 

Dyslexie má různé příčiny a projevy, jak už jsem zmiňovala v předchozích kapitolách. 

Proto neexistuje univerzální metoda reedukace, kterou by bylo možné použít ve všech 

případech . Na základě pedagogické diagnostiky je vybírána ta metoda či kombinace 

metod, které jsou nejvhodnější. 

Kromě velmi pomalého čtení u dyslektiků se u nich projevují nejčastěji chyby jako dvojí 

čtení, záměny písmen, vynechávání, přidávání, přesmykování písmen, ulpívání na 

slabikách, přerývané slabikování, obtíže při čtení slov se souhláskovými shluky, domýšlení 

obsahu a čtení bez porozumění. Tyto dyslektické chyby jsou následně rozebrány. 
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1. Dvojí čtení jako chyba u dyslektiků 
 

Při dvojím čtení si dítě nejdříve přečte slovo po hláskách pro sebe a potom je vysloví 

nahlas (Otčenášková in Černá, 2002), což vede k nevytváření správných čtenářských 

návyků, k plynulému čtení. 

Reedukace: 

1. Plynule slabikovat pod dohledem učitele nebo rodičů. 

2. Číst s okénkem, kdy se postupně odkrývají slabiky, které jsou dítětem čteny. 

3. Číst v páru. Tzn., že učitel čte společně s dítětem.  

 

2. Záměny písmen jako chyba u dyslektiků 
  

Ve čtení žáci zaměňují písmena tvarově podobná (b – d, a – e, m – n), písmena artikulačně 

a zvukově podobná (Černá, 2002). 

 

Rozlišování písmen b – d 

 

1. Spojování písmene b s obrázkem – boat, beach, boy, čtení slabik a slov s cílem 

upevnění znalostí písmene. 

2. Stejně postupujeme u písmene d. 

3. Porovnání obou zaměňovaných písmen, obtahování na tabuli, ve vzduchu, barevné 

rozlišení písmen (Hornsby, 1995). 

4. Vyškrtávání písmen b, d v textu (každé jinou pastelkou). 

5. Čtení slov, která obsahují jen jedno ze zaměňovaných písmen. 

6. Čtení slov, která obsahují obě zaměňovaná písmena. 

7. Při cvičení zapojujeme co nejvíce smyslů: 

 

A) hmat – obtahování písmen na tabuli, ohmatávání písmen z polystyrénu, 

tvoření písmen z drátů, modelování písmen 

 

B) kinestéze – vnímání polohy artikulačních orgánů, činnosti mluvidel, 

znělosti hlásek (Sovák, 2000) 
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C) sluch – rozlišování hlásek, spojování slyšené hlásky s písmenem, 

rozlišování slov obsahujících hlásky, které žáci zaměňují (Černá, 2002) 

 

3. Vynechávání, přidávání, přesmykování písmen jako chyba u dyslektiků 
 

Při odstraňování těchto chyb se provádí cvičení sluchového a zrakového vnímání , která se 

kombinují s následujícími cvičeními: 

 

 A) Rozklad slov na hlásky i slabiky 

Učitel: table   Žák: t – a – b – l –e  nebo ta – ble 

 

 

 B) Tvoření slov ze zpřeházených slabik 

tor – mo – bike   Žák píše: motorbike 

 

 

 C) Vyhledávání slov v řadě slabik (dvojic písmen) 

coffee    mo – da – co – si – sh – ff – aa – ee 

 

 

 D) Výběr hlásek a doplňování do slov 

D – C – M   .....ouse, ......og, ......at 

 

 

 E) Doplňování slabik (dvojic písmen) 

me – le – ci   hallu – nation, e – gance, ce – tary 

 

 

F) Tvoření slov z daných písmen: t, b, l, r, y, a 

T-shirt, book, lion, roof, yellow, apple 
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4. Ulpívání na slabikách, přerývané slabikování jako chyba u dyslektiků 
 
 

Objevuje se u dětí, které si zafixovaly čtení po slabikách. V tomto  případě je dobré 

sledovat plynulý pohyb očí za využití jednoduchých textů a říkadel a číst párově nebo 

frontálně (Hornsby, 1995). Lze použít i okénko, kterým zleva překrýváme čtený text a tím 

dítě plynule pohybuje očima zleva doprava. 

 

 

 

5. Obtíže při čtení slov se souhláskovými shluky jako chyba u dyslektiků 
 

Odhalíme-li příčinu, tak můžeme v její návaznosti provést: 

 

1. Čtení po slabikách (popř. s okénkem) 

 

2. Upevňování čtení jednotlivých písmen. 

 

3. Globální čtení slov se stejným kořenem. 

friend – exfriend – boyfriend – girlfriend – penfriend 

 

 
6. Domýšlení obsahu jako chyba u dyslektiků 
  
 

Objevuje se u žáků, kteří chápou smysl čteného textu a řídí se spíše předpokládaným 

obsahem nebo u žáků, kteří jsou nuceni k rychlému čtení, k němuž ještě ve vývoji 

čtenářských dovedností nedospěli (Pollok, 1994). Jak s takovými žáky pracovat? 

1. Pomalu číst po slabikách s okénkem, kterým je  postupně odkrýván text. 

2. Číst slova lišících se jednou hláskou (cat – hat). 

3. Číst bezesmyslná slova. 

4. Číst v páru (Černá, 2002) 
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7. Čtení bez porozumění jako chyba u dyslektiků 
  

Objevuje se u těch žáků, kteří mají problém spojit grafickou podobu slova s obsahem 

(Hornsby, 1995) anebo u žáků, kterým činí čtení takové potíže, že nejsou schopni vnímat 

obsah čteného textu, neboť se soustředí jen na samotné čtení. Při nácviku čtení 

s porozuměním lze použít tato cvičení: 

 

1. Přiřazování slov, později vět k obrázkům. 

2. Pomalé čtení vět a odpovědí na otázky. 

3. Čtení textu, kdy učitel překrývá spodní část písmen nebo celá slova ve větě. 

4. Čtení textu, v němž jsou vynechaná písmena, slabiky či celá slova. 

5. Ilustrace přečteného textu (Tyl). 

 

4.2.6  Vztah dyslexie k inteligenci 

 

Někdo si může myslet, že když je někdo dyslektik, není dost chytrý, ale to rozhodně není 

pravda. Ve skutečnosti lidé s dyslexií mají často vysoké IQ, v mnoha případech vyšší než 

lidé bez dyslexie. Dyslexie nezasahuje váš mozek tak, že byste byli méně chytří, jen 

způsobuje, že váš mozek pracuje jinak – ne špatně, ale prostě jinak. Samozřejmě někteří 

dyslektici mohou být podprůměrní, ale to může být kdokoliv, to je pouhá náhoda.  

Schopnost naučit se číst je tedy nezávislá na inteligenci (Schenk – Danzinger in Pokorná, 

1997), protože číst se mohou naučit i děti s výrazně nižšími mentálními schopnostmi 

stejnými metodami dokonce rychleji a snáze, než děti s dyslexií  

Pokud u dětí s dyslexií naměříme průměrnou, nebo i nadprůměrnou inteligenci, nejsou 

schopny dosáhnout lepších výkonů ve čtení a psaní, a to přesto, že se snaží a jsou vytrvalé. 

Často jsou tedy svým okolím označovány za méně nadané (Hornsby, 1995), nebo dokonce 

hloupé. Podmínkou úspěšného výkonu ve čtení a psaní u dětí se specifickými poruchami 

učení je odstranění příčin jejich selhávání. Takové děti vyžadují i specifické metody 

nácviku (Pokorná, 1997). 

Úroveň intelektových schopností u dětí se specifickými poruchami učení vyšetřujeme 

z důvodu, že je potřeba porozumět možnostem dítěte, zjistit jeho současné intelektové 

výkony a pokusit se stanovit jeho pohotovost a schopnost učit se, abychom je nepřepínali 
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v případě, že jsou jeho intelektové výkony výrazně limitovány (Pokorná, 1997). Dalším 

důvodem pro vyšetření intelektu dítěte je opora v relativně objektivním zjištění aktuálního 

stavu jeho intelektuálních výkonů při celkovém hodnocení dítěte. Neúspěchy dítěte tedy 

nesouvisí s jeho nedostatečným nadáním.  

Schopnost číst a psát je často zmiňována ve spojení s inteligencí. Dle starých tvrzení lze 

dohledat, že většina dyslektických žáků má nižší intelektové schopnosti (Hornsby, 1995). 

Avšak mělo by být řečeno, že dyslexie není výsledkem nižší inteligence. Jsou děti, které 

jsou pozadu ve všech směrech svého vývoje, tudíž i ve čtení a psaní. Na druhé straně jsou 

dyslektici, kteří jsou v jiných oblastech napřed. 

Uvedené příklady známých osobností dokazují, že dyslexie existovala a nemá vždy 

spojitost s nízkou inteligencí, dokonce má blíže k výjimečným schopnostem. Zahrnula jsem 

do své práce příklady známých osobností s dyslexií, abych tím dala šanci dyslektickým 

žákům, že i pro ně se tvoří budoucnost a pokud nejsou dobří a v něčem nevynikají, tak i pro 

ně se najde něco v čem by mohli být perfektní. Protože jsme si podobní v tom, co nás 

spojuje a jsme rozdílní v tom, co nás vyvíjí a obohacuje.  

Nyní tedy víte, že lidé s dyslexií mohou dosáhnout toho, co chtějí, jako každý jiný. 

Podívejte se třeba na Alberta Einsteina. Dokázal toho tolik i přes dyslexii, právě tak jako 

mnoho známých atletů, lékařů, vynálezců a veřejných představitelů. 

 

 

Známé osobnosti s dyslexií: 

 

A) Albert Einstein (1879-1995) začal číst až v devíti letech.  

B) Leonardo da Vinci (1452-1519) psal zrcadlově, čemuž nasvědčují jeho poznámky. 

C) Thomas Alva Edison (1847-1931) se nikdy nemohl naučit abecedu a aritmetické 

tabulky zpaměti a jeho pravopis a gramatika byly příšerné. 

D) Woodrow Wilson (1856-1924), prezident Spojených států amerických, se naučil 

číst až ve svých jedenácti letech, ale během svého života byl báječným diskutérem, 

který při svých projevech nepotřeboval žádné poznámky.  

E) Generál a velitel americké třetí armády v západní Evropě na konci druhé světové 

války George Patton (1885-1945) měl vynikající slovní paměť, ale neuměl dobře 

číst a měl problém pro někoho něco zaznamenat (Hornsby, 1995). 
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4.2.7  Sebehodnocení dětí s dyslexií 

 

S nástupem do školy u dětí s dyslexií přichází některé problémy narušující jejich 

psychickou stránku. Objeví se první problém, když dítě zjistí, že častěji chybuje než ostatní 

jeho spolužáci. Sám sebe začne vnímat jako odlišného od kolektivu a ztrácí sebedůvěru 

(Hornsby, 1995) a sebevědomí vůči sobě. Je naštvaný sám na sebe, ale také na své učitele a 

rodiče. Je více frustrován, protože i skrz snahu nejsou výsledky dle jeho očekávání 

(Pollock, 1994). V této situaci musí dítěti pomoci rodiče a učitelé a dítě směrovat 

optimističtěji. Jejich povzbuzení, porozumění a chválení i za malé pokroky dává dítěti 

naději dále pracovat. 

Dyslektické dítě může být velmi dobré v tělesné, hudební nebo výtvarné výchově.  Je tedy 

dobré ho v tom podpořit, ale zároveň se pustit do jeho slabých stránek. 

 

4.2.8 Rodičovská pomoc dětem s dyslexií 

 

Rodiče mají životní úkol v boji svého dítěte proti dyslexii. Jsou jeho nejbližšími 

pomocníky a přáteli, na které se může spolehnout. Rodiče by měli zkoušet své dítě 

motivovat bez nátlaku, měli by s ním hrát vzdělávací hry, aby mu pomohli ke studiu 

zábavnou formou. Neměli by ztratit náladu, pokud se dítěti nebude hned dařit, protože by 

to mohlo mít vliv na jeho další zájem o studium (Hornsby, 1995). V případě, že by dítě 

nebo rodič byli frustrováni či naštváni, bylo by dobré skončit na nějakou dobu se 

spoluprací, uklidnit se, nabrat sílu a energii a začít s čistou myslí. Velmi důležité je být 

v přímém kontaktu s učiteli a informovat se. Nejdůležitější věc v tomto procesu je radost 

dítěte. 

Mnozí rodiče ve snaze pomoci dítěti čtou opakovaně tentýž text. Výsledkem je únava, 

nezájem dítěte o čtení, nesprávné čtenářské návyky, často i neúspěch ve čtení následující 

den. Je dobré akceptovat toto: (Černá, 2002) 

 

1. Dítě čte v kratších úsecích pod dohledem dospělého intenzivně maximálně 15 – 20 

minut denně. 

2. Nenutit dítě ke čtení. 

3. Metodické doporučení: 
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A) párové čtení 

B) čtení pomalu po slabikách 

C) čtení pouze první, poslední slabiky ve slovech 

D) čtení pouze slov s písmenem např. t 

E) čtení střídavě rodič a dítě, každý jednu větu 

F) čtení pouze těch slov, která dítě považuje za obtížná 

 

4.3  Komparace vzdělávacích systémů v České republice a v Norsku 

 

V této kapitole porovnávám vzdělávací systémy v České republice a v Norsku. Hlavní 

ideologií norského školství je „ Jedna škola pro všechny děti “. Existuje tu několik 

soukromých škol s alternativní výukou, s výukou křesťanství či výukou, která je zaměřena 

na praktický způsob života ( školy typu Montesorri, Steiner, Islan, Christian atd.) 

Dříve se v Norsku budovaly zvláštní (speciální) školy pro děti se specifickými poruchami 

učení nebo pro děti s poruchami chování, což vedlo k emočním problémům u dětí. Tyto 

školy postupně zanikají a v současné době se objevuje více soukromých škol zvláště pro 

2. stupeň základních škol. Národní osnovy jsou povinné pro všechny školy. 

Norsko zavedlo reformou z roku 1997 povinnou výuku angličtiny již od 1. ročníku 

primární školy, tj. ve věku 6 let dětí (Průcha, 2006). V 8. – 10. ročníku si žáci mohou 

jako povinně volitelný předmět vybrat buď další cizí jazyk, nebo intenzivní studium 

angličtiny. 

Děti v Norsku musí splnit povinnou školní docházku od 6 do 16 let. 10 let školní 

docházky je rozděleno do dvou stupňů: první stupeň (1.-7. třída, 6 – 13 let), druhý stupeň 

(8.-10. třída, 13 – 16 let). Druhý stupeň základních škol je označován jako nižší střední 

škola. 37% základních škol v Norsku je tzv. jednotřídek. V České republice je první 

stupeň na základní škole od 1. do 5. třídy, druhý stupeň od 6. do 9. třídy, tzn., že povinná 

školní docházka je od 1. do 9. třídy ve věku 6 – 15 let.  

Pak v Norsku i České republice následuje učení na střední odborné škole, gymnáziu 

(čtyřleté studium) ukončené maturitní zkouškou, konzervatoři nebo na středním 

odborném učilišti ukončené výučním listem (dvouleté, tříleté studium) s možností 

nástavby (dvouleté studium), která se ukončuje maturitní zkouškou. V České republice 
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studují žáci po základní škole ve věku 15 – 19 let, skládají přijímací zkoušky dle typů škol 

a studium zde je nepovinné. Existují tři typy škol: 

gymnázium: příprava na vysokou školu, všeobecné vzdělání, schopní žáci mohou začít 

studium už v jedenácti po přijímacím řízení, vzdělání ukončené maturitní zkouškou  

střední odborná škola: odborná příprava na určité povolání (obchodní školy připravující 

sekretářky, zdravotnické školy pro zdravotní sestřičky, pedagogické školy, průmyslové 

školy atd.), vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

střední odborné učiliště: pro slabší žáky, dvouleté, tříleté nebo čtyřleté praktické studium, 

nemusí být ukončeno závěrečnou zkouškou. Střední školy v Norsku mají všeobecné i 

odborné zaměření, jsou určeny pro žáky od 16 do 19 let, celkově 3 roky studia. Norské 

střední školy nabízí jak všeobecné vzdělání srovnatelné s českými gymnázii, tak odborné 

vzdělání v různých oborech. Většina norských středních škol nabízí v rámci jedné SŠ 

několik větví oborů, a to i obory více praktické (jako české střední průmyslové školy, nebo 

odborná učiliště). Po maturitní zkoušce může dotyčný v České republice pokračovat ve 

studiu na vyšší odborné škole (dvouleté, tříleté studium), která se ukončuje absolutoriem 

(titul Dis. – diplomovaný specialista) nebo na vysoké škole ukončené bakalářskou (tříleté 

studium), magisterskou (pětileté studium), doktoranskou (šestileté studium) zkouškou. 

Severskou specialitou v Norsku jsou Lidové vysoké školy (norsky "folkehøyskole"), které 

jsou vzdělávací instancí mezi středními a vyššími školami. Nabízí širokou škálu oborů a 

všechny studijní programy trvají 1 rok. Studium není ukončeno žádným oficiálním titulem, 

v průběhu studia se neskládají žádné zkoušky - po ukončení studijního programu však 

každý student dostane osvědčení o jeho absolvování. Důraz je kladen na praktické stránky 

studovaného oboru (na rozdíl od vyšších škol a univerzit, které kladou důraz na teoretické 

znalosti), komunikaci, spolupráci mezi studenty, ale i mezi studentem a učitelem. Všichni 

žáci bydlí na internátě, a tak jsou v blízkém kontaktu i ve volném čase po vyučování. Platí 

se školné, ale tento poplatek zahrnuje ubytování a stravu (u některých náročnějších 

programů je vyžadován speciální příplatek), cena za jednoroční program se pohybuje od 

40.000 do 50.000 NOK. Většina studentů je mezi 18-25 lety. Folkehøyskole je častým 

řešením po ukončení střední školy, protože si studenti mohou během tohoto roku 

promyslet, kam budou směřovat v budoucnosti. Každá škola má určitý počet povinných 

předmětů a zbytek předmětů je volitelný, volba záleží na zájmech studenta. Některé školy 

se specializují na vybrané obory, ale většina nabízí širokou škálu oborů od animace, tance, 

opery, fotografie přes počítače, informační technologie až po znakovou řeč, ekologii nebo 

náboženství. Jedná se o školu s praktickým zaměřením, která klade důraz na spojitost 
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studovaných oborů s každodenním životem, klade i důraz na mezilidské vztahy, kdy 

studenti spolu tráví veškerý volný čas i po vyučování. Tento typ škol je zvyklý přijímat 

cizince, neboť neznalost norštiny není chápána jako jazyková bariéra. Předměty jsou 

zaměřeny prakticky, proto není znalost norštiny nezbytná. Mnoho těchto škol nabízí 

jazykové kurzy norštiny pro cizince, i ty školy, které programy pro cizince nenabízí, jsou 

většinou ochotné mezinárodní studenty přijmout. 

Vyšší vzdělání v Norsku si lze rozšířit studiem na univerzitách nebo i vyšších 

odborných školách. Po skončení střední školy v Norsku je možné pokračovat ve studiu 

na odborné škole (fagskole), která je většinou dvouletá, není ukončena žádným titulem a 

jejím cílem je profesní příprava na budoucí povolání, dále na univerzitě nebo na 

university college (nor. høyskole). Decentralizace vyššího školství je součástí školské 

politiky Norska, založení university colleges v různých částech země má zajistit širokou 

dostupnost vzdělávání a zvýšit počet kvalifikovaných odborníků v odlehlých částech 

země. University colleges nabízí bakalářské i magisterské programy stejně jako 

univerzity, nenabízí ale doktorské studium. Většina těchto vzdělávacích institucí nabízí i 

programy v angličtině a je zvyklá přijímat zahraniční studenty. Studium na těchto 

školách má vysokou kvalitu a zahraniční studenti se nemusí obávat vyjet i na tyto typy 

škol. V Čechách probíhá vyšší vzdělání na univerzitách a technických vysokých školách, 

kde jsou většinou skládány přijímací zkoušky. Jedná se zde o bakalářské, magisterské, 

inženýrské nebo doktorské studium. Norské vyšší školství má strukturu Bachelor´s 

Degree (3 roky) + Master´s Degree (2 roky) + Ph.D. (3-4 roky), tento postup studia 

(3+2) neplatí pro všechny obory, výjimkou je medicína, psychologie, teologie a 

veterinářství. Na všech norských univerzitách a vyšších školách existuje systém ECTS. V 

Norsku existuje 7 univerzit, které nabízí širokou škálu oborů. Dále v Norsku existuje 6 

specializovaných univerzit (např. umělecké, sportovní apod.) a 2 univerzitní centra. 

Ačkoli je většina studijních programů v norštině, jednotlivé fakulty nabízí vždy několik 

bakalářských/ magisterských/ nebo jen jednosemestrálních kurzů v angličtině. (Neznalost 

norštiny tedy není překážkou studia v této zemi.) 

V Norsku je školství pod záštitou Ministerstva pro vzdělávání, pod které spadá 

Ředitelství pro základní a středoškolské vzdělávání a Městské zastupitelstvo. 

V České republice školství spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky.  

(Dostupné z:  
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4.4  Cizí jazyky v evropském školním vzdělávacím systému 

 

Ve své práci se zabývám výukou anglického jazyka, proto v této kapitole popisuji cizí 

jazyky v evropském školním vzdělávacím systému. 

Ve všech evropských základních školách je výuka aspoň jednoho cizího jazyka povinná. 

Tento předmět je v některých zemích vyučován jako povinný předmět už na prvním stupni, 

jako volitelný předmět v mateřských školách. Jedinou výjimkou je Irsko, kde jsou cizí 

jazyky nepovinné, ale žáci se tu musí učit dvěma oficiálním jazykům – angličtině a irštině. 

Otázkou stále zůstává, který věk žáků je optimální pro zahájení výuky cizího jazyka 

(Spilková, 200ř). V několika zemích je cizí jazyk od 1. ročníku povinného vzdělávání 

(Lucembursko, Malta, Norsko), v jiných zemích od 2. a vyššího ročníku povinného 

vzdělávání (Slovensko, Bulharsko, Česká republika, Itálie, Maďarsko, Řecko apod.) nebo 

existuje flexibilní zahájení výuky povinného cizího jazyka v zemích (Nizozemsko, Finsko, 

Švédsko, Estonsko), kde není stanoven ročník školy, ve kterém musí být tato výuka 

zahájena, nýbrž rozhodnutí je ponecháno na školách (Průcha, 2005). Samozřejmě jsou 

stanoveny kompetence, jichž mají žáci v cizím jazyce dosahovat. 

Kromě hledání odpovědi na otázku týkající se věku dětí, ve kterém by měly zahájit výuku 

cizímu jazyku, se hledá odpověď na rozsah času pro výuku cizích jazyků, především na 

celkový počet vyučovacích hodin. Země se odlišují v pojetí toho, jak velký počet hodin 

vyhrazují pro své žáky k učení cizího jazyka a zda tuto výuku koncentrují do širšího či 

kratšího počtu ročníků., ale ani z toho všeho nelze hodnotit, zda některé vzdělávací 

systémy jsou lepší nebo horší (Průcha, 2005). Působí zde ještě např. metody výuky cizích 

jazyků, vybavenost jazykových učeben, kvalifikovanost učitelů, počet žáků apod. 

V některých zemích  jako je Dánsko, Norsko, Švédsko, Nizozemsko, Německo, Malta, 

Litva a Řecko je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky. V jiných zemích např. 

v České republice, Itálii, ve Francii, Finsku, Španělsku a jiných zemích je angličtina jako 

jeden z povinných jazyků. To znamená, že ve větším počtu evropských zemí si mohou žáci 

zvolit, zda se jako první cizí jazyk chtějí učit angličtinu nebo jiný jazyk (Spilková, 2006). 

Samozřejmě existuje výjimka na malých školách, kde se nejprve zjišťuje zájem o výuku 
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angličtiny a jiného cizího jazyka ze strany žáků a rodičů formou dotazníku a na základě 

odpovědi je vyučován ten cizí jazyk, který měl větší ohlas.  

V českém vzdělávacím systému nastaly podstatné změny v postavení cizích jazyků. Podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2005) došlo k posílení výuky 

cizích jazyků. První cizí jazyk je povinný v 3. – 9. ročníku, a to s časovou dotací 3 hodiny 

týdně v každém ročníku. Podle zájmu žáků se může s výukou cizího jazyka začít i v nižším 

ročníku, ale musí jim být přednostně nabídnuta výuka angličtiny. Druhý cizí jazyk je 

jedním z povinně volitelných předmětů v 7. – 9. ročníku (Průcha, 2006). Volitelným 

předmětem může být i konverzace v cizím jazyce. Pokud si žák jako povinný cizí jazyk 

nezvolil angličtinu, tak si ji povinně musí zvolit jako další cizí jazyk. Cizí jazyk jako 

nepovinný předmět může být zaveden podle podmínek školy a zájmu žáků. S angličtinou 

by se měly děti seznamovat už i v posledním ročníku mateřské školy. Co se týká výuky 

cizích jazyků, tak jsou i učitelé neustále připravováni pro výuku cizího jazyka účastí 

různých kurzů pro učitele a zahraničních pobytů.  

Za zmínku zde stojí i organizace péče, poradenství a speciálně pedagogická opatření  o 

jedince se specifickými poruchami učení v jiných zemích, např. v Holandsku, Velké 

Británii a Německu. 

V nizozemském modelu, podobně jako v českém, vychází poradenství od konkrétního 

případu. Poradenský model se stává modelem konzultace, pokud škola sama přejímá roli 

toho, kdo identifikuje problémy a obírá se s nimi jako instituce. V tomto případě 

v holandském modelu se radí, co je třeba udělat, aby byla přesně určena povaha 

problému a podává organizační plán a plán týkající se školního vzdělávacího plánu 

(Kucharská, 1997), který má umožnit úspěšné řešení na úrovni školy a třídy.  

Ve Velké Británii školní psychologické služby zůstaly organizačně na školách nezávislé, 

i když měly vždycky úzký vztah ke službám lékařským a sociálním. Tendence  

k integraci vedla k tomu, že byly zjišťovány nejen potřeby jednotlivce a třídy, ale že se 

zkoumala i celková připravenost školy k zjišťování a zajišťování potřeb všech dětí ve 

škole. To je podstata systémového přístupu. Tyto tendence byly však oslabeny 

legislavitou, která omezila podporu škol a zdůraznila jejich odpovědnost za vlastní 

financování. V důsledcích to znamenalo, že mnohé služby, které podporovaly školu 

v jejím pohybu k vytčenému cíli, to jest k integraci, (Průcha, 2006) musely hledat 

způsoby práce, které by byly pro učitele a vedení škol dostatečně atraktivní a vedly by 

rychle k viditelným výsledkům.  
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Proces diagnostiky dětí se specifickými poruchami učení v Anglii je na rozdíl od naší 

republiky velmi zdlouhavý a může trvat i několik let. Jen u malého počtu dětí s potížemi 

ve čtení či psaní je diagnóza vývojové dyslexie přidělována. Souvisí to pravděpodobně se 

systémem pomoci dětem se specifickými výukovými potřebami (Picková in Kucharská, 

1997), kde je v případě selhávání na prvním místě pomoc třídního učitele, na druhém 

místě pomoc speciálního pedagoga ve škole, dále pak péče školního psychologa, v jehož 

kompetenci je doporučení k podrobnému pedagogicko – psychologickému vyšetření.  

V Německu se stanoví diagnóza individuálního problému žáka a následují doporučení 

pracovníkům školy a rodičům, terapie a sledování dalšího vývoje. Stále větší počet učitelů 

je zde školen v roli výchovného poradce. Většinou radí žákům při volbě povolání a starají 

se o ty, kteří potřebují individuální pomoc při výukových a výchovných obtížích (Průcha, 

2006). Radí také rodičům a učitelům a spolupracují se školní psychologickou službou a 

dalšími externími organizacemi. Středem zájmu je jednotlivý žák. 
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5.  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

K získání informací o poruše čtení v angličtině u dyslektických žáků a následného 

zlepšení je použita řada metod používaných v českém a norském školství. Metody 

používané u nás jsem nazvala jako tradiční. Metody používané v Norsku jako netradiční. 

Byl proveden výzkum, který je popsán v charakteristice výzkumného souboru.  

 

5.1  Metoda výzkumu 

 

V tomto výzkumu se jedná o experiment přirozený, který se řadí mezi metodu empirického 

zkoumání, kdy výzkumná činnost byla  prováděna v běžném pedagogickém prostředí, v 

přirozených podmínkách a za normální výchovně vzdělávací situace. Na počátku tohoto 

výzkumu byly vytvořeny rovnocenné experimentální a kontrolní skupiny subjektů. Tyto 

skupiny byly shodné v určitých znacích (např. věk, pohlaví, úroveň motivace, sociální 

zázemí, prospěch a normativ potvrzující poruchu čtení s individuálním plánem). Experiment 

byl veden pedagogem ze ZŠ Bernartice v České republice a pedagogem ze ZŠ Gjovik 

v Norsku. Výměna informací probíhala elektronicky (email, icq, SKYPE). Byl proveden 

pretest na začátku měsíce únor 2009 a postest na začátku měsíce květen 2009.  

V rámci zlepšení se žáků s poruchami čtení v anglickém jazyce jsem se zaměřila na reedukaci 

dyslexie za použití některých metod. Na základě pedagogické diagnostiky byla vybírána ta 

metoda, která byla pro dotyčného nejvhodnější. Hodnotila jsem zlepšení se v daném 

předmětu a zvýšení zájmu o předmět a zároveň zlepšení se ve zkoušce rychlostního čtení. 

1. Zjištění znalostní úrovně 

Testovaným dyslektickým žákům byla v první výukové hodině zjištěna jejich čtecí 

úroveň pomocí rychlosti čtení daného textu v angličtině, kdy se zaznamenal počet 

správně anglicky přečtených slov za 1 minutu. 

 

2. Testování znalostí 
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Dyslektičtí žáci procvičovali každou vyučovací hodinu čtení za použití tradičních metod. 

Vybraná cvičení se v průběhu dalších vyučovacích hodin opakovala. Byly použity testy, 

které byly pro vyučujícího i žáka zpětnou vazbou na jejich vzdělávací proces. 

Test zaměřený na rychlost čtení proběhl celkem 2x v měsících únor a květen 2009, které 

vycházelo ze společného textu pro české a norské dyslektiky.  

Při závěrečném hodnocení se vycházelo z porovnání výsledků rychlostního čtení mezi 

českými a norskými žáky, které jsou uveřejněny v textu, tabulkách a grafech. 

 

5.2  Metoda sběru dat 

 

Momentálně je spoustu materiálů v České republice, ve kterých je zpracována 

problematika dyslexie, ale většinou se to týká výuky českého jazyka. Informace ke své 

diplomové práci jsem čerpala z odborné literatury, učebnic anglického jazyka a 

z internetu. 

Také jsem narazila na nějaké knihy v anglickém jazyce, které se zaměřují na výuku 

angličtiny pro dyslektické děti, ale těch informací, jak tyto děti vyučovat, je velmi málo. 

Použila jsem svou vlastní zkušenost z Norska, kde jsem byla na školícím semináři přes 

eTwinning. Měla jsem tam speciální hodiny s pedagogickým sborem základní školy 

v Gjoviku, kteří mi pomáhali rozlišit chyby, které se týkaly problematiky dyslexie a 

seznámili mě s nejčastěji používanými metodami.  

V této diplomové práci jsem použila některé informace získané během mé osmileté 

učitelské praxe na základní škole a zkusila jsem najít i jiné způsoby, které by mohly 

pomoci žákům s učením cizího jazyku zvláště anglického. Kromě toho pracuji 

individuálně s žáky, kteří mají zájem o zlepšení se a pomáhám jim zdokonalit se ve čtení 

a psaní při použití některých níže uvedených metod. 

Kromě vzdělávacího pobytu v Norsku jsem absolvovala několik seminářů na téma 

„Dyslexie pro učitele“ u Ing. Dagmar Rýdlové. Při tomto školení měli učitelé možnost se 

vcítit do role dyslektického žáka. Např. jsme museli číst pomíchaný text. Nebo lektor 

předstíral přísného učitele a my jsme museli na závěr shrnout všechny naše pocity během 

výuky. Pocity provázené během zkušební hodiny byly smutek, bezradnost, strach, 

beznaděj, skleslost. Pro učitele, kteří obvykle nemají tyto pocity, to byla nečekaná 

zkušenost, která by je mohla nasměrovat k silnějšímu porozumění žáků se specifickými 
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problémy učení. Tato zkušenost by je mohla i povzbudit k tvorbě nových metod nebo 

k používání moderních (netradičních) metod při výuce. 

Další seminář paní Ing. Rýdlové byl pro učitele cizích jazyků se zaměřením na problémy 

dyslexie. Tento seminář byl plný praktických rad, jak vyučovat cizí jazyk jednodušeji a 

zábavněji. 

Také jsem se jednou zúčastnila školení paní Olgy Zelinkové na téma „Poruchy učení“. 

 

 

5.3 Charakteristika výzkumného souboru 

 

K získání informací o poruše čtení v angličtině u dyslektických žáků a následného 

zlepšení je použita řada metod používaných v českém a norském školství. Metody 

používané u nás jsem nazvala jako tradiční. Metody používané v Norsku jako netradiční. 

Byl proveden výzkum na šesti žácích 2. stupně základní školy v Bernarticích u Trutnova 

v České republice a šesti žácích 2. stupně základní školy v Gjoviku v Norsku, kteří měli a  

mají problém se čtením v anglickém jazyce. Z každé školy se experimentu zúčastnili tři 

chlapci a tři dívky z 6. a 7. třídy. Žáci se speciálního tréninku zúčastnili v rámci svého 

volného času po vyučování 2x týdně v rozsahu 30ti minut po dobu čtyř měsíců (únor – 

květen 2009). V měsíci červnu došlo k porovnání výsledků mezi základními školami. Při 

tomto experimentu proběhla výuka s vybranými dyslektickými žáky v předmětu anglický 

jazyk pomocí tradičních metod používaných v České republice a pomocí netradičních 

metod používaných v Norsku.  

Jako nejspolehlivější ukazatel celkové vyspělosti čtení se prokázal test na rychlost čtení. 

Byly porovnány výsledky rychlostního čtení mezi základními školami v České republice 

a v Norsku na základě použití různých vyučovacích metod. Porovnáním výsledků lze 

zjistit, zda – li hypotéza je správná a zda – li tzv. netradiční metody používané při výuce 

dyslektických žáků v Norsku vedou k lepším výsledků v angličtině a zvyšují zájem o 

daný předmět.  

 

 

 

1. Charakteristika školy v Bernarticích v České republice 
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Základní škola je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. Budova základní 

školy s kapacitou 180 žáků a školní družinou je umístěna v centru obce Bernartice. Ve 

středu obce se nalézá také budova, ve které je umístěna mateřská škola a školní jídelna. 

V sousedství školy se nachází školní hřiště, vlastní tělocvičnu škola sice nemá, ale 

využívá tělocvičny pronajaté od ČČK. 

Ve školním roce 2008/09 docházelo do základní školy přes 128 žáků, výuku zajišťuje 13 

pedagogických pracovníků. Školu navštěvují převážně žáci z Bernartic a dále sousedních 

obcí Lampertice, Zlatá Olešnice a Královec. Jednotlivci však dojíždí až z Trutnova či 

Libče. Mateřská škola sídlí v druhé budově organizace spolu se školní jídelnou. Od září 

2007 jsou v MŠ dvě dopolední oddělení a jedno odpolední oddělení s kapacitou 40 dětí. 

 

2. Charakteristika školy v Gjoviku v Norsku 

 

Základní škola ve městě Gjovik je vedena Školským úřadem s ředitelem a personálem 

(pedagogové, pedagogičtí asistenti, osobní asistenti, psycholog, výchovný poradce, 

vychovatel, ekonomové a další zaměstnanci). 

Základní škola je neúplná základní škola se sedmi postupnými ročníky.  1. – 7. třídu 

navštěvují žáci ve věku 6 – 13 let. Do základní školy dochází 280 dětí, 28 učitelů a 7 

pedagogických asistentů. Každý den se 1. – 4. třída učí od 8:30 do 13:20 a starší ročníky 

mají výuku dvakrát v týdnu do 14:15. Cca 100 žáků ze školy navštěvuje každý den 

zájmový vědecký kroužek po vyučování. 

Z pohledu mé praxe bylo velmi zajímavé, jak žáci dokázali plynule a bezprostředně 

mluvit v anglickém jazyce. Velmi mě zaujal i jejich zájem o učivo. Příjemně na mě 

zapůsobila úroveň této základní školy. Jako standardní zde bylo vybavení každé třídy 

počítači, byla tu jazyková učebna s počítačovou sítí. Kromě učitele byl v hodinách 

přítomen i asistent pedagoga, který se zabýval dopomocí žákům při individuální práci a 

dále tu byl i technik, který připravil pomůcky a měl na starost i úklid třídy. Vyučující se 

tak mohl více věnovat své vlastní výuce. 

Líbily se mi i učebnice pro žáky, ale zároveň musím podotknout, že i učebnice používané 

na naší základní škole splňují požadavky k efektivní výuce. Dále se mi líbily i podrobné 

metodiky pro učitele, které byly rozpracovány do několika částí. Byly zde odkazy na 

předcházející učivo, ale i informace o mezipředmětových vazbách, ke kterým jsme se 

dopracovali i na naší  základní škole. Jde o to, že žák dostává informace, které jsou 

ucelené a ve vzájemných souvislostech. 
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Tak jako na naší základní škole, tak i na norské je kladen důraz na tělesné uvolnění 

během vyučování dle unavenosti žáků. Žáci mají o velké přestávce možnost při hezkém 

počasí vyjít ven - na zahradu, dvorek, školní hřiště, v norské škole i při špatném počasí 

do haly a zde můžou aktivně trávit volný čas – např. zahrát si fotbal, basketbal, v norské 

škole i stolní tenis. 

Na naší základní škole byly zavedeny pravidelné středeční schůzky, při kterých se 

probírají různé záležitosti spojené se školními akcemi a s tématy, která se vztahují 

k problémům jednotlivých žáků. V norské škole se tímto způsobem scházejí každý den. 

Co se týká dojíždění, tak žáci jak z české školy, tak z norské školy jsou sváženi do škol 

mikrobusy, jejichž provoz je hrazen z prostředků obce. Žáci z norské školy mají volný 

čas před zahájením výuky, který mohou využít podle vlastního výběru, např. prací na 

počítači, návštěvou knihovny, která je součástí školy. Naši žáci si většinou připraví 

pomůcky k výuce prvního předmětu podle rozvrhu hodin a vyčkají ve třídě příchodu 

učitele. Co se týká obědů, tak to není jako u nás, kdy si žáci chodí do jídelny. V norské 

škole nemají jídelnu, ale prostornou halu s krbovými kamny, která se v čase obědu změní 

na jídelnu. 

Kromě vzdělávacích aktivit se česká a norská škola stará i o mimoškolní aktivity. Žák má 

tedy možnost věnovat se v rámci školy aktivitám, které jej zajímají, např. u nás na škole 

je to florbal, sportovní hry, gymnastika, včelařský kroužek, modelářský kroužek, sborový 

zpěv, angličtina hrou, hra na flétnu, dramatický kroužek, šikovné ruce,  v Norsku i zimní 

aktivity jako bruslení a běh na lyžích. Na naší škole se do kroužku může přihlásit a 

navštěvovat jej kterýkoliv žák, který zaplatí daný poplatek pro školní rok. Peníze jsou 

využívány ke koupi pomůcek nebo k jiným účelům spojeným s vedením kroužku. 

V Norsku kroužek hradí škola a pokud nejsou výsledky žáka takové, jak by se očekávalo, 

účast na těchto aktivitách se ruší.  

Při svém pobytu v norské škole v Gjoviku jsem se zúčastnila i výuky. Ve třídách byl klid, 

byly prosklené a učitel chodil z jedné třídy do druhé a pracoval tu spíše jako poradce, 

neboť žáci se učili samostatně a veškeré informace k nové látce si vyhledávali v literatuře, 

učebnicích, časopisech, na internetu a když potřebovali nasměrovat, tak se zeptali 

vyučujícího. Právě v tento moment jsem se rozhodla, že svůj výzkum k diplomové práci 

budu směrovat ke sběru informací, které by vedly k zodpovězení úvodní otázky. 
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5.4 Zkouška čtení 

 

Pro svůj experiment jsem použila Zkoušku čtení, abych otestovala úroveň čtení 

dyslektických žáků vyučovaných dle metod používaných v České republice a porovnala 

je s výsledky žáků s dyslexií vyučovaných dle alternativních metod v Norsku. 

Za nejstarší zkoušky čtení lze považovat zkušební testy O. Horáka, učitele zlínské 

pokusné školy, z třicátých let. Na něj navazují práce Z. Matějčka, jehož zkoušky čtení 

jsou již po mnoho desetiletí běžně užívány. Matějčkova zkouška čtení, která nabízí 

několik textů různé obtížnosti, byla publikována v roce 1987. Na počátku 90. let byla 

restandardizována (Svoboda, 2009). Pomocí této zkoušky je možné potvrdit diagnózu 

dyslexie a zároveň zjistit závažnost poruchy čtení. Zkouška hlasitého čtení se provádí 

individuálně. Výkon ve čtení je hodnocen z hlediska rychlosti, přesnosti, typu chyb, 

čtenářských návyků a míry porozumění čtenému textu. Z. Matějček uvádí orientační 

diagnostická kritéria po vymezení hranice mezi lehčím a závažnějším stupněm dyslexie. 

Připomíná, že je třeba brát v úvahu i úroveň rozumových schopností dítěte (Vágnerová, 

2009), protože v tomto případě se hranice těchto kritérií posunují různým směrem. 

Matějčkova zkouška čtení,  která je určena pro stanovení čtecího kvocientu (ČQ) 

tabulkovým převodem počtu přečtených slov v nejčastějším limitu 1 a 3 minuty (hranicí 

únosnosti čtení je 60 – 70 přečtených slov za minutu), přičemž srovnání ČQ a IQ má 

diferenciálně diagnostickou hodnotu (snížená inteligence versus dyslexie) (Matějček, 

1995). Dítě, které takto čte, už nemá problémy se samotným procesem čtení a může se ve 

větší míře zaměřit na obsah. Diagnosticky přínosné je i hodnocení zlepšení, resp. 

jakýchkoli změn rychlosti čtení v průběhu času (Vágnerová, 2001). 

 Z diagnostického hlediska můžeme hodnotit při hodnocení výkonu ve čtení rychlost čtení, 

porozumění čtenému textu, analyzovat chyby, které dítě při čtení dělá, a sledovat, jak se 

dítě při čtení chová. 

V pedagogicko – psychologických poradnách se používají k posouzení rychlosti čtení 

normované texty, vypracované Matějčkem a kol. (1987). Normy umožňují zjistit úroveň 

čtení dítěte vzhledem k tomu, jaký výkon ve čtení se vyžaduje v určitém postupném 

ročníku. Pokud dítě dosahuje v rychlosti čtení průměru, který se očekává u dětí jeho 

postupného ročníku, je jeho výkon ohodnocen čtecím kvocientem, který se rovná 100 bodů 
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(Pokorná, 1997). Nižší čtecí kvocient označuje míru deficitu ve čtení, vyšší kvocient 

nadprůměrnou úroveň ve schopnosti číst.  

Čtecí kvocient se stanovuje z výkonu dítěte ve čtení za první minutu. To znamená, že se 

sečtou správně přečtená slova textu za tuto dobu. Dítě však pokračuje ve čtení po dobu tří 

minut a výkon v každé minutě se zaznamenává , což má svůj význam. Dítě přečte i 

v dalších minutách stejný počet slov, pak můžeme mluvit o tom, že dosáhlo určitého stupně 

rychlosti čtení. V druhém případě výkon dítěte v dalších minutách klesá, což znamená, že 

čtení je pro dítě náročná činnost a vede k únavě (Pollock, 1994). Poslední možností je, že 

dítě chce podat dobrý výkon, ale dostane se do stresové situace. Dítě se začne přeříkávat, 

chybuje, chyby opravuje, a tím za stanovenou dobu přečte málo slov (Pokorná, 1997). 

Při každém měření rychlosti čtení se objevují námitky různých odborníků, proč se hodnotí 

právě rychlost, která je s porozuměním méně důležitá. Čtené výzkumy u nás i v zahraničí 

ukazují, že rychlost čtení je nejvýraznějším ukazatelem kvality čtení, že výrazně koreluje 

s pochopením čtenému textu (Zelinková, 2003). V praxi užíváme pojem sociální únosnost 

čtení, tj. rychlost čtení 60 – 70 slov za minutu. Při této rychlosti je dítě schopno čtením 

získávat poznatky, začíná číst pro potěšení. V poradenské praxi není rychlost jediným 

ukazatelem kvality čtení. Dále se hodnotí počet chyb, kvalita chyb, stupeň vývoje 

čtenářských návyků, stupeň porozumění čtenému textu a původní jevy dítěte při čtení.  

Zkouška čtení obsahuje osm standardizovaných textů stoupající obtížnosti. Jeden z nich 

je uměle vytvořen, podobá se českému textu, ale z hlediska obsahu je nesmyslný. Tento 

umělý text slouží ke zhodnocení míry významu porozumění čtenému sdělení pro rychlost 

a kvalitu čtení. Dále zkouška obsahuje záznamový arch, kde jsou zachyceny všechny 

potřebné údaje a kontrolní text, kde je uveden i celkový počet slov v každém řádku 

(Svoboda, 2009). Ten poté usnadní hodnocení chyb i počítání přečtených slov. Zkouška 

slouží k hodnocení rychlosti, přesnosti a porozumění čtenému textu. 

Ve čtecí zkoušce se zaměřujeme nejen na počet přečtených slov, ale i na kvalitu chyb, 

styl čtení, stupeň porozumění čtenému textu a na průvodní projevy při čtení. Počet a 

kvalita chyb není přesným ukazatelem čtenářské vyspělosti. Lze jej použít jako 

pomocné kritérium, může signalizovat poruchu čtení. Za příznak poruchy lze považovat 

ve 2. ročníku 15% chyb a od 3. ročníku 10% chybně čtených slov. Kvalita chyb je 

diagnosticky významná, pokud se chyba určitého typu neustále opakuje (Vágnerová, 

2001). Chyby ve čtení lze hodnotit ze tří hledisek: 

1. podle lokalizace, tj. ve kterém místě slova dítě chybovalo; 

2. podle kvality, tj. podle toho, co bylo vynecháno, přidáno nebo zaměněno; 
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3. podle smyslu chyby, tj. zda je význam zaměněného slova odlišný. 

Vyspělost čtení lze charakterizovat i na základě způsobu, jakým dítě čte, zda hláskuje, 

slabikuje, zda čte po slovech nebo po skupinách slov, zda si čtená slova opakuje, jakou 

má intonaci apod. Záznamový list Zkoušky čtení obsahuje schéma pro hodnocení 

čtenářského stylu, který souvisí s rychlostí čtení. Pokud dítě přečte 70 – 80 slov za 

minutu, bývá jeho čtenářský styl hodnocen jako normálně vyspělý (Matějček, 1995). 

Kritériem specifické poruchy čtení může být ve 2. ročníku přetrvávající hláskování či 

slabikování, ve 3. ročníku je to přetrvávající plynulé slabikování. 

Zkouška čtení je důležitou metodou, vhodnou zejména pro poradenskou praxi. Měla by 

být součástí vyšetření školsky neúspěšných dětí. Zkouška čtení může být užitečná i při 

volbě dalšího studia , zejména tehdy, pokud je nezbytnou součástí zvolené profese 

schopnost rychlé orientace v tištěném či psaném textu. Lze ji použít i pro kontrolu 

úspěšnosti nápravného procesu, hodí se pro sledování dynamiky rozvoje čtenářských 

dovedností.  

 

5.5  Pedagogické metody používané při výuce cizích jazyků u dyslektiků  

 

V těchto podkapitolách jsou popsány metody, které byly použity při výuce dyslektiků  

a které by měly vést k zlepšení rychlostního čtení. Je tu popsáno čtení s okénkem a dále 

metoda dublovaného čtení, metoda globálního čtení a metoda Fernaldové. 

 

5.5.1 Používané  metody  na ZŠ v Bernarticích v ČR 

 

 
1. Čtení s okénkem  
 

Při této metodě se pracovalo s pomůckou nazvanou „okénko“. Jednalo se o kartičku 

s vystřiženým otvorem, ve kterém byl vidět čtený text a zároveň byly zakryty okolní řádky:  
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Obr. 1 Okénko na čtení 

 

(Dostupné z:  

http://dys.1web.cz/shop/obchod/index.php?p=productsMore&iProduct=71&sName=Ok%

C3%A9nko-na-%C4%8Dten%C3%AD-PU-022 ) 

 

Tato metoda byla velmi účinná zvláště u dětí, které četly s velkými obtížemi, ale jen 

v případě, že jsme dodržovali následující podmínky: 

 

1. Velikost vystřiženého okénka odpovídala velikosti písma. Pokud by bylo okénko 

příliš široké , tak by byly vidět řádky písmen a naopak, pokud by bylo příliš úzké, 

tak by se hůře rozlišovaly písmena. 

2. S kartičkou pohyboval ten, který dítěti pomáhal číst. 

3. Bylo důležité přizpůsobit rychlost pohybu okénka čtenářským dovednostem. Čtení 

by mělo být pomalé, ale plynulé.  

4. Nevyžadovala jsem, aby dítě četlo intonačně správně, ba naopak bylo vhodné 

klidné až monotónní čtení. 

5. Nepřipouštěla jsem tzv. dvojí čtení, kdy si dítě předříkávalo daná slova. Učila jsem 

ho, aby hlásku protahovalo a přidávalo k ní samohlásku. 

6. Vyžadovala jsem pomalé, klidné, plynulé a monotónní čtení. 

7. Naučila jsem dítě sledovat text zrakem, neulpívat na písmenech či slabikách, takže 

jsem posouvala okénko dříve, než vyslovilo slabiku a tím ji zakryla. Mohlo by se 

zdát, že jsem dítě nutila k rychlejšímu čtení, ale není tomu tak. Stále šlo o pomalé, 

klidné a plynulé čtení. 

8. Dbala jsem na čtenářův odpočinek, např. ho nechala číst tři až pět řádků a další 

jsem přečetla já a pracovala jsem s ním nanejvýš deset minut. 
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2. Metoda dublovaného čtení 

utými čtenářskými dovednostmi, které však četly 

o slova 

drobňovala. Nevymýšlela jsem si humorná slova, neboť ta ruší koncentraci dítěte. 

. Metoda globálního čtení 

n. Cvičný 

xt by měl svou náročností i obsahem odpovídat schopnostem a zájmům dítěte.  

. Metoda Fernaldové 

trategii čtení, ale jejich čtení bylo pomalé, tak byla pro ně 

lo. Mohla to být stejná slova, která už byla podtržena 

 

Tato metoda byla účinná u dětí s rozvin

nepřesně, domýšlely si nebo chybovaly. 

Principem bylo společné čtení učitele či rodiče s dítětem. Rychlost čtení byla přizpůsobena 

dovednostem ve čtení. Při práci s dítětem jsem dělala tzv. kontrolní chyby, např. jsem 

zaměňovala slova, nejlépe slova podobného významu, vynechávala jsem slova neb

z

 

3
 

Pokud dítě neustále četlo jednotlivá písmena a nedokázalo je spojit ve slovo, tak pro něho 

byla vhodná metoda globálního čtení. Vyžadovala určitou přípravu, ale ta  v době počítačů 

byla jednodušší. Dítě četlo určitou část textu celkem třikrát. Nejprve jsem mu předložila 

část textu, který si mělo několikrát přečíst, nesmělo se ho však učit zpaměti (viz příloha č.  

3A). Když si žák úryvek nacvičil, předložila jsem mu ho v následující podobě (viz příloha 

č. 3B). Jakmile byl žák schopen přečíst úryvek z textu, ve kterém byla vynechána 

jednotlivá písmena, předložila jsem mu konečnou variantu (viz příloha č. 3C). Tato metoda 

byla účinná, pokud jsem ji používala delší dobu, alespoň dva měsíce každý de

te

 

 
4
 

Pokud žáci měli už dobrou s

vhodná metoda Fernaldové.  

Dítěti jsem určila část textu – asi 10 řádků – který nečetl ani nahlas, ani potichu, ale jen ho 

přelétl zrakem. Zpočátku to bylo nesnadné, protože dítě nebylo zvyklé na úkoly tohoto 

typu. Současně se sledováním řádků si tužkou podtrhávalo slova, o kterých si myslelo, že 

by mu při čtení dělaly potíže. Určilo si ke čtení těžká slova. Když dočetlo, zkoušelo to 

znovu a opět náročná slova podtrh

z prvního pokusu, ale i slova další. 

 63



Když skončilo, přečetlo si podtržená slova. Teprve po této přípravě četlo určenou část 

textu. Z letmého čtení již dítě znalo text, nemuselo se tedy obávat obtížných slov, protože 

ato metoda se  prováděla dva až tři měsíce každý den a přinesla velké zlepšení 

ýběr textů pro nácvik čtení musel odpovídat zájmům a čtecím dovednostem žáka. 

stem v reedukaci se více věnují alternativním metodám, které podle nich mají větší 

liv na zlepšení se žáků s dyslexií. Mezi tyto metody patří zvláště Metody související 

rozdělení vět v souladu s časem a metoda barevných 

ostek. 

odobný proces používaný pro učení se slovíčkům by mohl být praktikován v gramatice. 

osti - (vidět, slyšet, psát, číst, říkat). 

učební látku - (vidět, slyšet, 

čky jako 

časové řady nebo obrázky spojené s gramatickými pravidly jim byly stále při ruce 

se s nimi už seznámilo, a proto četlo s větší sebedůvěrou. 

T

v plynulosti a rychlosti čtení. 

V

 

5.5.2 Používané  metody  na ZŠ v Gjoviku v Norsku 

 

V Norsku jsou používané i pedagogické metody jako v České republice, ale vzhledem ke 

zkušeno

v

s gramatikou, multifunkční techniky, 

k

 

1. Metody související s gramatikou 
 

P

Žáci se naučili, jak vnímat vizuálně, auditivně, jak si psát poznámky, jak číst a sdělovat a 

používat své vědom

 

1. Učitel vysvětlil gramatiku. Žák zkusil pochopit novou 

říkat). 

2. Žáci četli text a potrhávali si v textu gramatiku. Mohli číst i nahlas a říkat, co si 

potrhávají a učitel je mohl kontrolovat - (vidět, říkat). 

3. Poté  následovalo poslechové cvičení - (slyšet). 

4. Žáci se učili psát v gramatickém sledu - (psát, říkat, používat). Učitel mohl 

rozpoznat nepochopení vysvětlované látky a ke svému dalšímu výkladu použil 

pohyb rukama a tělem. Zvláště při opakování to bylo důležité, protože poté byly 

chyby vyloučeny a žáci neslyšeli špatné odpovědi, které by mohly zastínit správné 

tvary. Během opakování měli žáci příležitost poradit se o pravidlech a správných 

výsledcích v jednotlivých cvičeních např. pomocí příručky. Tyto příru
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i při psaní testů, aby žáci nebyli zbytečně frustrováni. Velmi užitečné pro výuku 

i sami 

hopni si sebe představit, jak mluví anglicky. Cestou k úspěchu u této metody bylo, pokud 

ryj, napiš, zkontroluj“ (viz přílohy 

. 4 – 10) bylo lepší praktikovat individuálně s jedním žákem, když ostatní žáci samostatně 

tup 

vého vnímání – vizuální, auditivní nebo kinestetická. Čím 

ní dovednosti. 

álních 

ní pohotovosti. 

í dva smysly 

ívalo na slova, říkalo 

 nahlas, zahrnovalo příklady a zkoušelo si je správně napsat. Psanou část si  

dyslektiků byly i věty rozstříhané do různých krabiček podle jejich časů. 

 

2. Multifunkční techniky 

 

U této multifunkční techniky šlo o přerozdělení vět podle časů. Zkusilo se zahrnout různé 

pocity, když byl text čten nebo hrán. Slova se roztřídila  podle podobné výslovnosti a poté 

si žáci zahráli hru, což pro ně bylo docela zábavné. Ke zvýšení motivace a k získání 

zkušeností následovalo převyprávění příběhu. Zde si žáci představili sami sebe v reálných 

situacích, jak úspěšně používali anglický jazyk. Jedna skupina napsala příběh s názvem „ 

How I have learned English“ a druhá skupina převyprávěla situaci, ve které byl

sc

žáci smýšleli pozitivně. Metodu „Podívej, řekni, zak

č

pracovali. Nakonec jsme s žáky doplnili dotazník týkající se postoje vůči angličtině. 

 

„Podívej-řekni-zakryj-napiš-zkontroluj“ – pos

 

Byly použity tři úrovně smyslo

více smyslů bylo použito, tím byl trénink účinnější. Každý smysl měl své části, které byly 

použity pro učební a komunikativ

Vnímání zrakem spočívalo např. ve vizuálních analýzách a syntézách, vizu

odlišnostech a vizuální paměti. 

Vnímání sluchem spočívalo např. ve sluchových analýzách a syntézách, sluchových 

odlišnostech a sluchové paměti. 

Mluvení spočívalo např. v artikulační paměti, výslovnosti a artikulač

Vnímání hmatem spočívalo např. v prostorové orientaci, představivosti a pohybové paměti. 

První dva smysly nám pomáhaly získat informace poslechem a čtením a dalš

nám pomáhaly se vyjádřit při mluvení a psaní. Pokud některý z těchto smyslů byl částečně 

omezen, jiné smysly mohly zlepšit paměť a usnadnit učební proces. 

Dítě spojovalo jednotlivá slova a učilo se je opakováním. Nejprve se d

je
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zkontrolovalo. Učilo se všechna slovíčka z lekce. Svůj učební proces zvýšilo např. tím, že 

uslyšeli slova týkající se nové látky, přihlásili se nebo řekli předem domluvené slovo. 

ovávány přesně v tomto pořadí. Mohly být prohozeny dle potřeb 

řipravila několik kartiček. Každá kartička měla název určitého 

ylo sloveso barevně zvýrazněno a symboly a časové řady 

 použitím času. Byly zde také zahrnuty slova rozlišující čas v norštině 

 angličtině. 

 prostý 

have already

si slovo napsalo do vzduchu. Ke cvičení se vrátilo další den a v týdnu a drželo se stejných 

pokynů. Zpětnou vazbou byl test, ve kterém žáci zjistili své zlepšení. 

 

3. Rozdělení vět v souladu s časem 

 

Děti se zde učily vidět, slyšet, říkat a psát. Velmi často se pohybová část doplňovala 

s vizuální pro zvýšení zapamatování, ale i jiné kombinace se mohou využít. Pokud byla 

gramatika nebo jiná nová informace uvedena dyslektikovi, bylo dobré si tu část v textu 

podtrhnout nebo zvýraznit. Dalším krokem bylo, že učitel četl text a žáci poslouchali a 

když 

Poté se učili slovo správně vyslovit. Nutná byla správná výslovnost vyučujícího. Nakonec 

se naučili slovo napsat. Pokud bylo slovo diktováno, nastaly většinou problémy, proto bylo 

lepší doplňující cvičení nebo jiná cvičení psanou formou dle schopnosti dětí. Všechny tyto 

kroky nemusely být zprac

dětí. 

Pro tuto metodu jsem si p

času s příkladem věty, ve které b

byly rozlišeny

(češtině) nebo

Příklad: 

Přítomný čas

I  written the letter. 

never – nikdy 

ever – někdy 

not yet – ještě ne 

already – už 

 

Kromě toho jsem si připravila proužky papíru. Na každém papíru byla z jedné strany věta 

v norštině (češtině) a z druhé strany v angličtině. 

První krok ve třídě byl ten, že každý žák napsal dvě věty v angličtině i norštině (češtině) 

v minulém čase a dvě věty v čase přítomném prostém. Učitel zkontroloval věty, aby je žáci 

mohli přepsat na připravené proužky papíru. Poté vyučující vybral všechny napsané věty a 

zamíchal je. Každý žák potom dostal proužek papíru s napsanou větou, přečetl ji nahlas a 
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řekl o jaký čas se jedná a odůvodnil to. Pak větu přeložil do norštiny (češtiny) a 

zkontroloval si svou odpověď na druhé straně proužku papíru. Nakonec umístil větu ke 

právné kartičce. 

valo neustálé opakování na příkladech. Učitel mohl např. 

íst anglické či české věty a děti určovaly čas tím, že ho oznámily slovem a speciálním 

ák pracoval s jednotlivými písmeny abecedy, která byla nalepena na barevných kostkách. 

 měly jednu barvu a souhlásky jinou. Učitel diktoval slabiky a poté krátké 

ovo a žák tvořil slova z kostek. Opakoval každé slovo po učiteli. Později už žák netvořil 

ylo provedeno dvakrát. První měření proběhlo v únoru 2009 a druhé v květnu 

docházky u dětí, které 

vnatelné v norském jazyce s jazykem anglickým, co se týká průzkumu 

zyka horší ve 

s

Porozumět použití časů vyžado

č

pohybem, gestem. Měly též možnost sledovat příklady vět, které byly napsány na 

kartičkách. Jejich zrak a pohyb jim pomáhal si zapamatovat čas. 

 

4. Metoda barevných kostek 

 

Ž

Samohlásky vždy

sl

slova z kostek, ale jen ukazoval písmenka na kostce ve správném pořadí a začínal je i psát. 

Toto cvičení bylo vhodnější pro mladší děti, ale bylo zábavné i u těch starších. 

 

5.6  Výsledky 

 

Hodnocení úrovně čtení bylo provedeno v 6. a 7. ročníku na české a norské základní škole. 

Hodnocení b

2009. Měření bylo provedeno speciálně vyškolenými učiteli. 

V průběhu prvního měření byly zjišťovány základní údaje o žácích. Učitelé hodnotili 

čtenářskou úroveň svých žáků a žáci se zúčastnili zkoušky rychlostního čtení. 

Konkrétní údaje o průběhu školní docházky sledovaných dyslektických žáků ukazuje 

tabulka 1.  

Jednou z možností, jak zamezit neúspěchu, jsou odklady školní 

nejsou pro školu dostatečně zralé. Z našeho souboru dvanácti dětí měl odklad školní 

docházky jen jeden žák, chlapec z České republiky a nikdo neopakoval ročník 

Dalším sledovaným údajem bylo hodnocení žáků v českém (příp. norském) a anglickém 

jazyce na konci předcházejícího školního roku (2. pololetí v červnu 2008) a v pololetí 

ročníku (1. pololetí v lednu 2009), po kterém proběhl experiment.  

Výsledky jsou sro

hodnocení v Norsku. V České republice je průměr známek z anglického ja
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srovnání s jazykem českým.  Experimentu se celkem zúčastnilo 12 žáků, 6 žáků ze 

ch u Trutnova v České republice, z toho 3 dívky a 3 chlapci z 6. 

 7. ročníku a 6 žáků ze základní školy v Gjov  dívk  též 

  6. a 7. ročníku. 

ovém mají norští žáci lepší průměr známek než čeští žác

kolní anamnéz  

eská republika 

klad  

školní docházky 

akování ročníku fika

(průměr) 

ČJ          AJ 

základní školy v Bernarticí

a iku v Norsku, z toho 3 y a 3 chlapci

z

V hodnocení jazyk i. 

 

Tab. 1 Š a

 Od Op Klasi ce 

 

Č

6. + 7. ročník  1 chlapec 0 3,83 3,92 

Norsko   NJ AJ 

6. + 7. ročník 0 0 3,75 3,75 

 

 

Všichni dyslektičtí žáci účastnící se experimentu v rychlostním čtení četli tři články různé 

obtížnosti na začátku měsíce únor a na konci měsíce květen v roce 2009. První text The 

jsme sečetli počet správně přečtených slov za první minutu, která 

man with thirteen jobs (viz příloha č. 10) byl nejsnazší, text 2 Food around the world 

(viz příloha č. 11) obsahoval obtížnější slova na výslovnost a nejtěžší text British 

technology (viz příloha č. 12) byl tvořen odbornými slovy. Texty byly vybrány českou 

základní školou a navrhnuty norské základní škole, která s použitím všech tří textů 

k experimentu souhlasila. 

Pro posouzení rychlosti 

byla pro měření rychlosti standardizována. Výslednou hodnotu českých žáků, tj. hrubý 

skór, jsme porovnali s hodnotami norských žáků. Výkon v dalších dvou minutách, tj. počet 

správně přečtených slov, sloužil k posouzení stability výkonu v čase. Výkonnost dítěte 

může stoupat, to platí zejména u úzkostnějších a nejistých dětí, u snadno unavitelných a 

nesoustředících se dětí.  

Při zkoušce rychlostního čtení bylo nutné dítě připravit na vlastní vyšetření, promluvit 

s ním o jeho vztahu ke čtení v cizím i mateřském jazyce i o hodnocení vlastních školních 

dovedností. Bylo potřebné dítěti sdělit, že budu používat stopky, abych mohla změřit 

rychlost a upozornit ho, že příliš nezáleží na tom, jak rychle bude číst, ale důležitější je, aby 

četlo správně, jak nejlépe dovede. Řekla jsem mu, že stopky jsou zapotřebí jen proto, abych 
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ho nenechala číst déle než 3 minuty. Také jsem zdůraznila, že nejde o školní zkoušení a že 

jeho výkon nebudu známkovat. Nechala jsem dítě, aby si přečetlo nadpis článku a teprve, 

em si místo v textu, kam dočetlo každou minutu. Text byl tedy 

e všech tabulkách jsou uvedeni zúčastnění žáci a žákyně. Proband 1 – 3 jsou dívky, 

abulka 2 uka ten nejjednodušším textu 1 ve 

prvním měř v únoru 2009 s druh ěřením v kv 2009 ve zkoušce 

í pro dyslek é žáky z České republiky zúčastněných v experimentu. 

t slov za 1 min. v textu 1  – Česká republika 

 pretest (únor 2009) postest (k en 2009) íl 

když začalo číst text, tak jsem začala měřit čas.Do kontrolního textu jsem zaznamenávala 

chyby a označovala js

časově limitován, dítě četlo celkem 3 minuty. Když dočetlo, tak jsem ho požádala, aby nám 

převyprávělo příběh. Na závěr jsem se ho zeptala, jak se mu četlo, zda byl článek těžký či 

nikoliv apod.  

V

proband 4 – 6 chlapci. 

T zuje počet správně přeč ých slov za 1 minutu v 

srovnání při ení ým m ětnu 

rychlosti čten tick

 

Tab. 2 Poče

 vět rozd

Proband 1  88 109   21 

Proband 2  96 112   16 

Proband 3  105 131   26 

Proband 4 81 97   16 

Proband 5 42 74   32 

Proband 6 94 114   20 

 

Tabulka 3 ukazuje počet správně přečtených slov za 1 minutu v nejjednodušším textu 1 ve 

prvním měř v únoru 2009 s druh ěřením v kv 2009 ve zkoušce 

í pro dyslek é žáky z Norska zúčas ých v experim . 

t slov za 1 min. v textu 1 – Norsko 

 pretest (únor 2009) postest ( n 2009) íl 

srovnání při ení ým m ětnu 

rychlosti čten tick tněn entu

Tab. 3 Poče

 květe rozd

Proband 1  110 139   29 

Proband 2  98 118   20 

Proband 3  81 99   18 

Proband 4 67 83   16 

Proband 5 104 127   23 

Proband 6 96 124   28 
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Graf 1  Srovnání dosaženého zlepšení ve zkoušce čtení v nejjednodušším textu 1
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Dle grafu 1 je výsledek pokroku u nejjednoduššího textu obou skupin dyslektiků podobný. 

orští probandi byli v čtení mírně rychlejší. 

koušce 

chlosti čtení pro dyslektické žáky z České republiky zúčastněných v experimentu. 

ab. 4 Počet sl  – Č

 pretest (únor 2009) postest (k en 2009) íl 

N

 

Tabulka 4 ukazuje počet správně přečtených slov za 1 minutu v složitějším textu 2 ve 

srovnání při prvním měření v únoru 2009 s druhým měřením v květnu 2009 ve z

ry

 

T ov za 1 min. v textu 2 eská republika 

 vět rozd

Proband 1  65 93   28 

Proband 2  79 91   12 

Proband 3  86 109   23 

Proband 4 61 78   17 

Proband 5 29 51   22 

Proband 6 81 103   22 

 

 

Tabulka 5 ukazuje počet správně přečtených slov za 1 minutu ve složitějším textu 2 ve 

srovnání při prvním měření v únoru 2009 s druhým měřením v květnu 2009 ve zkoušce 

chlosti čtení pro dyslektické žáky z Norska zúčastněných v experimentu. ry
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Tab. 5 Počet sl  – N

 pretest (únor 2009) postest ( n 2009) íl 

ov za 1 min. v textu 2 orsko 

 květe rozd

Proband 1  93 112   19 

Proband 2  80 101   21 

Proband 3  69 85   16 

Proband 4 48 62   14 

Proband 5 94 112   18 

Proband 6 80 101   21 

 

Graf 2  Srovnání dosaženého zlepšení ve zkoušce čtení v obtížnějším textu 2
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Graf 2 demonstruje zlepšení skupiny českých žáků nad žáky norskými ve čtení obtížnějšího 

xtu. 

koušce 

chlosti čtení pro dyslektické žáky z České republiky zúčastněných v experimentu. 

te

 

Tabulka 6 ukazuje počet správně přečtených slov za 1 minutu v nejsložitějším textu 3 ve 

srovnání při prvním měření v únoru 2009 s druhým měřením v květnu 2009 ve z

ry
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Tab. 6 Počet sl  – Č

 pretest (únor 2009) postest (k en 2009) íl 

ov za 1 min. v textu 3 eská republika 

 vět rozd

Proband 1  31 49   18 

Proband 2  36 62   26 

Proband 3  63 82   19 

Proband 4 53 60     7 

Proband 5 18 32   14 

Proband 6 54 72   18 

 

Tabulka 7 ukazuje počet správně přečtených slov za 1 minutu v nejsložitějším textu 3 ve 

srovnání při prvním měření v únoru 2009 s druhým měřením v květnu 2009 ve zkoušce 

ěných v experimentu. 

ab. 7 Počet sl  – N

 pretest (únor 2009) postest (k en 2009) íl 

rychlosti čtení pro dyslektické žáky z Norska zúčastn

T ov za 1 min. v textu 3 orsko 

 vět rozd

Proband 1  64 89   25 

Proband 2  48 74   26 

Proband 3  70 80   10 

Proband 4 32 44   12 

Proband 5 52 78   26 

Proband 6 63 82   19 

 

Graf 3  Srovnání dosaženého zlepšení ve zkoušce čtení v nejobtížnějším
 textu 3
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Dle grafu 3 je patrné, že se vzrůstající obtížností čteného textu, roste také rozdíl v rychlosti 

čtení mezi dyslektiky z Norska a dyslektiky z České republiky U nejobtížnějšího článku se 

obě skupiny liší, skupina českých dyslektiků je horší. 

 

 

Tabulka 8 ukazuje průměr rozdílů výsledků při měření rychlostního čtení dosažených 

v únoru 2009 a v květnu 2009 ve skupině dívek, chlapců a všech probandů. 

 

Tab. 8 Průměrné znázornění rozdílů mezi mezi pretestem a postestem pro jednotlivé 

texty s početem slov za 1 minutu uvedená z rozdílů. 

ČR Norsko   
dívky chlapci všichni dívky chlapci všichni 

text 1 21 23 22 22 22 22 

text 2 21 20 21 19 18 18 

text 3 21 13 17 20 19 20 

 

Graf 4 Průměrné rozdíly v rychlosti čtení dyslektiků mezi pretestem a 
postestem
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Z grafu 4 vyplývá, že ve zkoušce čtení textu 1 a 3 lépe obstáli norští dyslektici jak ve 

skupině dívek, tak chlapců. Text střední obtížnosti zvládli lépe čeští dyslektici i z pohledu 

skupin rozdělených na chlapce a dívky.   

 

Hodnoty v  tabulkách z prvního měření v únoru 2009 ukazují, že mezi dyslektickými 

dívkami a chlapci z České republiky je rozdíl a tento rozdíl je i mezi dyslektičkami a 

dyslektiky z Norska. Dle prvního měření v tomto experimentu lze usoudit, že dyslektičtí 
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chlapci mají horší úroveň rychlostního čtení. Za povšimnutí stojí rozdíl mezi oběma 

skupinami. Výsledky českých dyslektiků se při prvním měření  liší od skupiny dyslektiků 

z Norska. Norští dyslektičtí žáci a žákyně mají lepší výsledky ve zkoušce rychlostního 

čtení při prvním měření v únoru 2009. 

Dyslektičtí žáci a žákyně z Norska si opět ve zkoušce rychlostního čtení při druhém měření 

v květnu 2009 vedli lépe, ale velmi pozitivní je fakt, že díky speciálnímu tréninku se 

v tomto experimentu zlepšili všichni, jak dyslektičtí žáci a žákyně z Norska, tak dyslektičtí 

žáci a žákyně z České republiky.  

Ve zkoušce rychlostního čtení, tedy čtení souvislých textů, se srovnávací skupiny z České 

republiky a Norska liší v rychlosti čtení. Lepší výsledky mají žáci z norské základní školy. 

Jejich výsledky ve zkoušce v rychlostním čtení byly lepší, jak při prvním měření, které 

proběhlo v únoru 2009, tak i při druhém měření v květnu 2009. 
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6.  DISKUZE 

 

Mnoho lidí neví, co to je dyslexie. Jedná se o stav, kdy se lidé učí jinak, především čtení a 

psaní. Pro dyslektika je obtížné naučit se číst a psát stejně rychle a správně jako jeho 

vrstevníci. Musíme vzít v úvahu, že učitelé ne vždy učí tak, jak by se měly děti s dyslexií 

učit. Proto musí dyslektici docházet na zvláštní hodiny či doučování, aby byli vyučováni 

způsobem, který potřebují. Problém je ovšem v tom, že než se jim dostane této pomoci, 

jsou často již pozadu za svými spolužáky. Naštěstí je dnes již mnohem více škol a 

speciálních programů, které dětem a dokonce i dospělým s dyslexií pomáhají. 

Při zpracování této diplomové práce s tématem „Výuka angličtiny u dyslektických žáků 2. 

stupně základní školy v České republice a Norsku“ jsem se zaměřila na utřídění metod 

používaných na základní škole v Bernarticích u Trutnova v České republice a dále na sběr 

alternativních metod používaných na základní škole v Gjoviku v Norsku, které jsem získala 

během vzdělávacího pobytu v Norsku. Tento získaný materiál byl důležitý pro můj 

experiment týkající se zkoušky rychlostního čtení. 

U zúčastněných tohoto experimentu byl zjišťován odklad školní docházky a také, zda 

někdo z nich neopakoval ročník a zjišťoval se i prospěch v předmětech český jazyk (příp. 

norský) a anglický jazyk. Odklad školní docházky, opakování ročníku a hodnocení na 

konci 2. pololetí v roce 2008 a v 1. pololetí v roce 2009 se zjišťovalo z důvodu, že by to 

mohlo mít vliv na zkoušku v rychlostním čtení. Odklad školní docházky měl jen jeden žák, 

chlapec, z české školy, ročník neopakoval ani jeden žák a v hodnocení se ukázalo, že mají 

dyslektičtí žáci z České republiky horší výsledky jak ve svém mateřském jazyce, tak i 

v anglickém oproti výsledkům dyslektických žáků z Norska. Také u českých žáků jsou 

horší výsledky v anglickém jazyce než v mateřském jazyce, u norských žáků jsou výsledky 

shodné. Z průzkumu v těchto oblastech se dá říci, že výsledky ve školní anamnéze u obou 

skupin byly srovnatelné, takže experiment mohl proběhnout.  

V úvodu byla položena otázka: „Čím to je, že děti s poruchami čtení studující  anglický 

jazyk v Norsku, mají větší zájem o samotné studium a jejich výsledky jsou lepší  než u 

dyslektických dětí v České republice?“ Tato otázka mě napadla právě při pobytu 

v Norsku, kde jsem se zúčastnila výuky angličtiny na základní škole v Gjoviku. Při 

konzultaci se speciálními pracovníky v norské škole, kteří se individuálně věnují žákům 

se specifickými poruchami učení, jsme se domluvili, že bude vybráno z každé školy 6 

žáků, z toho 3 dívky a 3 chlapci, kteří mají normativ na poruchu čtení a  
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že tito žáci budou mít výuku 2x týdně v rozsahu 30ti minut po dobu čtyř měsíců (únor – 

květen 2009). Bylo dohodnuto, že první měření ve zkoušce rychlostního čtení proběhne 

na začátku měsíce února 2009 a že budou čteny tři texty dodané českou základní školou 

různé obtížnosti (od jednoduchého textu po složitý s odbornými výrazy). Pak následovala 

výuka dyslektických žáků v určeném rozsahu. Česká základní škola vyučovala své žáky 

pomocí námi známými (tradičními) metodami, norská základní škola vyučovala podle 

svých (alternativních) metod. Na konci měsíce květen 2009 proběhlo druhé měření ve 

zkoušce rychlostního čtení a v červnu byly porovnány výsledky, jak se vstupním 

měřením, tak i výsledky srovnávající skupiny českých dyslektiků s norskými. 

Ve zkoušce rychlostního čtení, tedy čtení souvislých textů, se srovnávací skupiny z České 

republiky a Norska liší v rychlosti čtení. Lepší výsledky mají žáci z norské základní školy. 

Jejich výsledky zkoušky v rychlostním čtení byly lepší, jak při prvním měření, které 

proběhlo v únoru 2009, tak i při druhém měření v květnu 2009. 

 V mé diplomové práci byla předpokládána hypotéza, že úroveň rychlostního čtení u 

dyslektických žáků vyučovaných alternativními metodami v norské škole bude vyšší 

než úroveň rychlostního čtení u dyslektických žáků vyučovaných běžnými 

metodami v české škole. Tato hypotéza se potvrdila experimentem použitým v mé 

diplomové práci. Pedagogické metody tradičně používané v České republice a 

alternativní metody používané v Norsku během čtyřměsíčního experimentu zaměřeného 

na výuku dyslektických žáků vedly ke zlepšení žáků nejen ve zkoušce čtení, která byla 

měřítkem při srovnávání výsledků mezi českými a norskými žáky, ale hlavně ke zlepšení 

přístupu k anglickému jazyku. Z výsledků je patrné, že norští žáci v rychlostním čtení 

uspěli lépe, ale předpokládám, že úspěšnost alternativních metod by byla ještě 

znatelnější, kdyby se podle nich učilo v delším časovém období.      

U čteného textu záleží určitě na obtížnosti a pak také na smysluplnosti textu, jehož kontext 

může napomáhat k rychlejšímu čtení. Tedy pokud je žák schopen při čtení vnímat překlad 

slov z anglického jazyka do svého mateřského jazyka. 

Jako nejlépe diferencující kritérium mezi oběma skupinami dětí se prokázala rychlost čtení, 

na jehož základech byl postaven tento experiment. Vliv na lepší výsledky norských 

dyslektiků měly alternativní metody, které byly použity při tomto speciálním tréninku u 

žáků z Norska.  

Potěšitelné je zjištění, že i když jsou dyslektici z české školy ve čtení pomalejší, tak se 

během speciální přípravy ve zkoušce rychlostního čtení všichni v počtu správně přečtených 

slov za 1 min. zlepšili. Zlepšili se i všichni dyslektičtí žáci a žákyně z norské základní 
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školy. Tito žáci jsou nyní schopni se prostřednictvím čtení připravovat na vyučování a číst 

si také pro zábavu.  

Po rozboru těchto výsledků s pracovníky zúčastněnými se tohoto experimentu jsme 

shledali odpověď na otázku „Proč tomu tak je?“. Důvodem je přístup k dětem se 

specifickými poruchami učení v Norsku. Každý žák se specifickými poruchami učení 

(dále jen SPU) je vzděláván individuálně a častěji než v české škole. Navíc žáci s SPU 

v Norsku se zúčastňují speciálních pobytů pro dyslektiky nebo jim ke vzdělávání 

pomáhají modernější speciální pomůcky a počítačové programy. To vše je hrazeno 

státem, jehož prioritou je kvalitní vzdělávání žáků a i dostatečně vysoká finanční odměna 

pro vyučující, kteří jsou tedy motivování.  

Metody práce s dyslektiky v norské škole důsledně aplikují poznatky neuropsychologie. 

Individuální terapeutické programy jsou vypracovány na základě komplexní diagnostiky 

prováděné týmem pracovníků – neurolog, psycholog, pedagog a diagnostiky čtenářské 

úrovně (Davis, 2003). Jednotlivá vyšetření se ve své podstatě neliší od zkoušek 

prováděných u nás: rozumové schopnosti, lateralita, řeč, zraková a sluchová percepce, 

percepčně – motorické zkoušky, kognitivní funkce, koncentrace pozornosti, úroveň 

školních vědomostí a dovedností. 

Rozdíl mezi diagnostikou prováděnou v norské škole a v naší české škole spočívá 

především v nepoměrně delším čase, který je diagnostice obtíží každého dítěte věnován a 

v týmové spolupráci. Délka vyšetření je různá podle hloubky a závažnosti poruchy, nikdy 

však není provedena v průběhu pouze jedné návštěvy. Menší rozdíly lze nalézt i 

v rozpracovanosti jednotlivých zkoušek, v materiálním zajištění práce a celkové 

vybavenosti pracoviště. Na základě komplexní diagnostiky, kdy je mimo jiné určen 

pravo- nebo levohemisférový typ dyslexie (Valenta, 2004), je v Norsku prováděna 

metoda specifické hemisférické stimulace. Podle typu dyslexie je prováděn soubor 

cvičení zaměřených na tu hemisféru, která vykazuje oslabení. 

Dovolte dítěti používat takové vyučovací metody a učební pomůcky, které zvládá jako 

např. počítač, kalkulátor, tabulky atd. Potřebuje pomoc v učení, jak si psát poznámky 

(Hornsby, 1995), když si neumí z textu vytáhnout nejdůležitější informace. Slova si nemusí 

vypisovat v celém tvaru, stačí ve zkratce, které rozumí. Ale je potřeba mu ukázat, jak se to 

tvoří (British dyslexia Association, 1990/96).  
Můžeme tedy jen doufat, že se učitelé budou chtít čím dál více dovídat o nových 

metodách a praktikách vedoucí k lepším výsledkům žáků se specifickými poruchami 
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učení a k většímu zájmu o samotné učivo a vzdělávání se. A taky doufejme, že tito 

učitelé budou i řádně podporováni státem. 
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7.  ZÁVĚR 

 

Současná úroveň teoretického poznání upřednostňuje alternativní metody jako prostředek 

vedoucí k lepším výsledkům dyslektických žáků. Použitím těchto metod při výuce žáků 

s poruchami čtení v Norsku je úroveň rychlostního čtení vyšší než úroveň rychlostního 

čtení u dyslektických žáků vyučovaných běžnými metodami v české škole. Provedená 

měření potvrzují efekt alternativních metod pro praktickou výuku dyslektických žáků. 

Doporučení související s použitím těchto metod ve výuce dyslektiků vedou k porozumění a 

naučení se snáze cizímu jazyku. Pro zpřehlednění všeobecných rad „Jak nejlépe vyučovat 

dyslektické žáky“ uvádím svá doporučení vycházející z detailně rozpracovaných metod 

uvedených v praktické části. Tato doporučení jsou přínosná nejen žákovi s poruchou čtení, 

ale i vyučujícímu, který zaznamená vyšší procento úspěchu při vzdělávání dyslektických 

žáků. 

 

1. Nechejte žáka, aby se zamyslel v čem je výjimečný, dobrý. 

2. Vzbuďte zájem u žáka v jeho potížích. 

3. Vytvořte seznam v konkrétních bodech. Bezchybné učení je nesmyslné. Připravte 

ho na to, že bude pracovat po malých krůčcích a ke zlepšení dojde za nějaký čas. 

4. Povzbuďte, chvalte ho, když máte za co, nezesměšňujte ho za jeho nezdary. 

5. Zkontrolujte, zda pochopil zadání své práce. 

6. Nové informace opakujte. 

7. Dávejte mu více praktických úkolů. 

8. Potřebuje pomoci v pojmech týkajících se minulosti. 

9. Ponechejte mu čas na srovnání myšlenek a dokončení práce. Potřebuje zvláště více 

času na své aktivity a práce tzv. na čas by ho stresovala a omezovala v dokončení. 

10. Předčítejte mu, pokud je to nutné. Zkontrolujte, zda jeho úroveň čtení je 

odpovídající. 

11. Důležitý je obsah práce, ne pravopisné chyby. 

12. Jako zpětná vazba je vhodná ústní zkouška. Další alternativou může být, že bude 

psát odpovědi na počítači. 

13. Mějte na paměti, že domácí příprava mu zabere více času než jiným dětem. Má být 

úkol napsán správně? Je to nutné? 

14. Pochvalte mu jeho práci, domácí úkol. Je vděčný za každý pozitivní komentář. 
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15. Musí na sobě hodně pracovat. Vyvarujte ho čtení na veřejnosti a zkuste najít oblast, 

ve které vyniká. 

16. Je vhodné ho známkovat dle jeho schopností, dovedností a vědomostí než ho 

srovnávat se zbytkem třídy. 

 

 

Z toho tedy vyplývá, že je důležitá týmová spolupráce nejen pedagogů, ale i rodičů, 

spolužáků a dalších pracovníků. Na závěr uvádím dva citáty, které jsem si zapsala na 

semináři Dagmar Rýdlové a které by měly nám všem pomoci a posunout nás, jak při práci 

s dětmi, s žáky se specifickými poruchami učení, tak i v našem životě. 

„ Smyslem života není jen řešit problémy, ale také učit se prožívat.“  

„V čem jsme stejní, to nás spojuje, v čem jsme rozdílní, to nám pomáhá růst a rozvíjet se.“  
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