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Anotace
Diplomová práce Vývojové dyskalkulie

u dětí na 1. stupni ZŠ. možnosti

reedukace

se

zabývá specifickými poruchami učení - konkrétně dyskalkulií.
Cílem v teoretické části diplomové práce je celkové shrnout, co se skrývá pod pojmy
specifické poruchy učení a dyskalkulie, jak se jednotlivé vývojové dyskalkulie projevují, jak
postupovat při jejich reedukaci, jak se dčti se SPU cítí v třídním kolektivu a jak z pohledu
učitele přistupovat k dětem se SPU. To vše se zaměřením na žáky. kteří navštěvují 1. stupeň
běžné ZŠ.
Pro zpracování praktické části jsem zvolila formu kazuistiky. Zajímalo mě. jak se
o děti se SPU pečuje ve školách a jak konkrétně se učitelé těmto žákům věnují. Soustředila
jsem se hlavně na možnosti reedukace dyskalkulie s použitím těchto metod - pozorování
práce s dyskalkulickým dítětem, analýza dokumentů a rozhovor s prvostupňovým učitelem
ZŠ. který s dítětem pracuje, i dítětem samotným. Posléze se zaměřuji na návrh a realizaci
nápravného programu, vše s podrobnou reflexí a analýzou.

Annotation
Thesis Development
re-education

dyscalculia

in children

at Elementary

school,

the possibility

of

deals with specific learning disabilities - namely dyscalculia.

The aim of the theoretical part of thesis is to generally summed up what is meant by
the specific disorders of learning and dyscalculia as how individual developmental dyscalculia
show and also how to proceed in their re-education, as children with specific learning
disabilities feel in class and how from approach of a teacher work with children with specific
learning disabilities. With a focus on pupils who attended the 1st degree of common
elementary school.
For processing the practical part I chose the form of casuistry. I was interested in the
problematic how are the children with specific learning disabilities cared at school and how
teachers are dedicated to these students. I focused mainly on the possibility of re-education
dyscalculia using these methods - observation of the work with the child, analysis of
documents and an interview with elementary school teacher who works with the child, and the
interview with the child alone. Additionally the next purpose of this thesis was focused on the
design and implementation of the remedial program, all with detailed reflection and analysis.

IV

Klíčová slova: specifické poruchy učení: vývojové dyskalkulie; reedukace;

nápravný

program

Keywords: specific learning disabilities, developmental dyscalculia; re-education: remedial
program
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1. Teoretická část

1.1 Základní pojmy a definice

1.1.1 Definice specifických poruch učení

Existuje nesčetně mnoho definic, které se snaží vystihnout pravou podstatu SPU. Je
těžké jednoznačně určit, která z nich je správná, protože většina si je podobná a používá
k vyjádření stejné podstaty i podobných slov. Každý psycholog i pedagog ji může chápat
trochu jinak a v podstatě i každý obyčejný člověk. Záleží jen na jednotlivci, kterou z nich si
vybere. Nedá se s jistotou říci, zda je některá definice dobrá či špatná - každá má svou
opodstatněnou pravdu. Proto jsem jich vybrala více. aby měl každý možnost srovnání a sám
se mohl rozhodnout, která z definic je nejlépe formulována.

Definice specifických

poruch

učení:

„Poruchy učení je termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují při
osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže mají
individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy.
Ačkoli

se poruchy

učení mohou

objevovat souběžně s jinými

handicapujícími

podmínkami (např. senzorická postižení, mentální retardace, poruchy chování) nebo vnějšími
vlivy (např. kulturní odlišnosti, nedostatečné, popř. neúměrné vedení), nejsou poruchy učení
přímým důsledkem těchto podmínek nebo vlivů."(Percpectives on Dyslexia, 1991)'

„Pod pojmem „poruchy učení" rozumíme skupinu obtíží, které se projevují při
osvojování čtení, psaní, matematiky i dalších dovedností (např. kresebné, hudební). Tyto
obtíže mají individuální charakter a jejich příčinou bývá zpravidla dysfunkce centrální
nervové soustavy. Mohou se objevovat souběžně s jinými defekty (např. mentální retardace),
P e r c p e c t i v e s on Dyslexia. 17. 1991. 1. s. 16. In: Z e l i n k o v á , O.: Teorie, d i a g n o s t i k a a n á p r a v a s p e c i f i c k ý c h
p o r u c h učení. Portál. Praha 2 0 0 3 , (str. 10)
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avšak nevznikají na jejich podkladě. Děti se specifickými vývojovými poruchami učení
mohou mít průměrnou, někdy až nadprůměrnou inteligenci.
Problematika specifických poruch učení je často doprovázena sekundárními jevy. jako jsou
poruchy chování, nedobré sociální postavení žáka ve třídě, osamělost, úzkost aj."(Blažková,
2000 )2

„Pojem specifické poruchy učení je souhrnným označením různorodé skupiny poruch,
které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je
mluvení,

porozumění

mluvené

řeči,

čtení,

psaní,

matematické

usuzování

nebo

počítání."(Kocurová, 2000) 1

Pro srovnání uvádím některé definice specifických poruch učení, které pocházejí ze
zahraničí, a to z USA.

Úřad pro výchovu

se sídlem

v USA vydal

v roce

1976 definici

specifických

vývojových poruch učení. „Specifické poruchy učení jsou poruchami v jednom nebo více
psychických procesech, které se účastní v porozumění řeči nebo v užívání řeči, a to mluvené i
psané. Tyto poruchy se mohou projevovat v nedokonalé schopnosti naslouchat, myslet, číst,
psát nebo počítat. Zahrnují stavy, jako je např. narušené vnímání, mozkové poškození, lehká
mozková dysfunkce, dyslexie, vývojová dysfázie atd." 4

Z roku 1980 můžeme uvést další definici specifických poruch učení. Pochází od
skupiny expertů Národního ústavu zdraví ve Washingtonu. „Poruchy učení jsou souhrnným
označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a
užívání takových dovedností, j a k o je mluvení, porozumění mluvené řeči. čtení, psaní,
matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a
předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. I když se porucha učení může
vyskytovat souběžně s jinými

formami postižení (jako např. smyslové vady,

mentální

" B l a ž k o v á . R. a kol.: P o r u c h y učení v m a t e m a t i c e a možnosti j e j i c h nápravy. Brno. P a i d o 2()(X). B l a ž k o v á , R.:
Dyskalkulie a některé další obtíže v m a t e m a t i c e . In. K u c h a ř s k á . A. (red.): S p e c i f i c k é p o r u c h y učení a c h o v á n í .
Sborník 2 0 0 0 . Praha. Portál 2 0 0 0 . (str. 27)
K o c u r o v á . M.: S p e c i f i c k é p o r u c h y učení a c h o v á n í . Plzeň . Z á p a d o č e s k á univerzita 2 0 0 0 . (str. 33)
4

P o r u c h y učení v m a t e m a t i c e . [ o n l i n e ] , [citováno 2 0 0 8 - 0 6 - 3 0 ] , D o s t u p n é na

http//: w w w . j a b l k o . c z / D i p l p r a c e / d p _ 17. html

->

retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např.
kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitelé), není přímým
následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů.' 0

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že poruchami učení rozumíme soubor nebo
skupinu takových obtíží, které se projevují zejména při osvojování dovedností, jako je
porozumění a užívání řeči, čtení, psaní, osvojování si početních dovedností, nedokonalá
schopnost naslouchání a myšlení.
Tyto obtíže se mohou objevovat v kombinaci s dalšími poruchami, které dítě dále
znevýhodňují. Mohou to být například mentální retardace, poruchy chování či kulturní
odlišnosti. Tyto poruchy jsou vrozené a vznikají určitým poškozením v těchto obdobích:
prenatálním (před narozením), natálním (při narození) nebo postnatálním (brzy po narození).
Určitou roli zde hraje i dědičnost.
Mnoho publikací, které již vyšly, ale i většina definic SPU předpokládá, že tyto
poruchy mají zásadní vliv na dysfunkci centrálního nervového systému. I přes toto zjištění je
ale zřejmé, že poruchy učení nemají vliv na inteligenci a intelekt jedince. Pokud se dítě naučí
se svým znevýhodněním žít a správně a účinně pracovat, nemusí mít na jeho život téměř
žádný vliv. Toto se týká ale především těch, kteří nemají těžkou formu specifické poruchy
učení.

1.1.2 Rozbor pojmu dyskalkulie

„dys" - znamená v latině rozpor, deformaci. Například pojem dysfunkce můžeme
přeložit

jako

špatnou

nebo

deformovanou

funkci

nebo

funkci

nějakým

způsobem

nedostatečně vyvinutou.
„calculus" - znamená v latině počet

Celkově se dyskalkulie překládá jako porucha osvojování matematických dovedností.

" Poruchy u č e n í v m a t e m a t i c e . ( o n l i n e ) , [citováno 2 0 0 8 - 0 6 - 3 0 ] . D o s t u p n é na
http//: w w w . j a b l k o . c z / D i p l p r a c e / d p _ 17.html
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1.1.3 Definice vývojové dyskalkulie

Dle výše uvedeného popisu specifických poruch učení, existuje nepřeberné množství
definic, a tak tomu je i u dyskalkulie jako celku.

Ladislav

Košč

popisuje

vývojovou

dyskalkulii

jako

„Strukturální

poruchu

matematických schopností, která má původ v poškození těch částí mozku, které mají vliv na
matematické funkce. Je to vývojová porucha učení, která nesouvisí s nižší inteligencí." (Košč,
1984)

Olga Zelinková

uvádí, že dyskalkulie

patří mezi

specifické poruchy

školních

dovedností a definuje ji takto: „Specifická porucha počítání zahrnuje specifické postižení
dovednosti počítat, kterou nelze vysvětlit mentální retardací ani nevhodným

způsobem

vyučování. Porucha se týká ovládání základních početních výkonů (spíše než abstraktních
matematických dovedností)." (Zelinková, 1998) 6

Definice dyskalkulie podle Včry Pokorné: „Dyskalkulie je specifická porucha učení.
Je charakterizována neschopností dítěte naučit se matematickým dovednostem

běžnými

metodami používanými ve škole". (Pokorná, 1997) 7

Zdeněk Matějček definuje dyskalkulii takto: „Dyskalkulie jsou obdobou dyslexie
v oblasti matematiky. Nejčastěji se tato specifická porucha projevuje tak, že dítě nemůže
pochopit symbolickou povahu čísla a ulpívá zcela nepřiměřeně na konkrétních názorných
představách. (Matějček, 1993) 8

Josef Novák ve své publikaci uvádí novou rozšířenou definici dyskalkulie: „Vývojová
dyskalkulie je specifická porucha počítání projevující se zřetelnými obtížemi v nabývání a
užívání základních početních dovedností, při obvyklém sociokulturním zázemí dítěte a
celkové úrovni všeobecných rozumových předpokladů na dolní hranici pásma průměru nebo
výše

a

s příznačnou

vnitřní

strukturou,

v jejímž

rámci

je

výrazně

snížena

úroveň

B l a ž k o v á . R.: D y s k a l k u l i e a některé další obtíže v m a t e m a t i c e . In K u c h a ř s k á , A. (red.) : S p e c i f i c k é p o r u c h y
učení a c h o v á n í . S b o r n í k 2 0 0 0 . Praha. Portál 2 0 0 0
P o k o r n á . V.: T e o r i e , d i a g n o s t i k a a n á p r a v a s p e c i f i c k ý c h p o r u c h učení. Praha. Portál 1997. (str. 240)
s

M a t ě j č e k , Z.: Dyslexie - s p e c i f i c k é p o r u c h y čtení. Praha. H & H 1993 (str. 93- 94)
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matematických schopnosti a narušena jejich skladba za přítomnosti projevů dysfunkcí
centrální nervové soustavy podmíněných vlivy dědičnými nebo vývojovými. (Novák. 2004) y

'' N o v á k . J.: D y s k a l k u l i e - s p e c i f i c k é p o r u c h y počítání. M e t o d i k a r o z v í j e n í početních d o v e d n o s t í . H a v l í č k ů v
Brod. T O B I Á Š 2 0 0 4

-II-

1.2 Etiologie a patogeneze specifických poruch učení
Samotná etiologie specifických poruch učení je velice rozmanitá a bývá ovlivněna
jednotlivými přístupy. Dříve se vymezovala pouze na výčet chyb. se kterými se lze setkat 11
dětí se specifickou poruchou učení. V současné době se ale spíše soustředí na funkci a
propojení obou mozkových hemisfér.
Příčin, které mají za následek nižší úspěšnost v některých oblastech učení, bývá
mnoho a i původ mají různý, ale v některých případech je etiologie neznámá nebo nepříliš
jasná. Příčiny ovlivňují nejen způsob vyučování, věkovou zralost dítěte, motivaci, kterou
vedeme dítě k přípravě na vyučování, ale i jeho vlastnosti - morální i charakterové, vývojové
poruchy učení a přístup celé rodiny.
Často se uvádí souvislost s lateralizací, s poruchou spolupráce mozkových hemisfér
nebo s poruchami vývoje dítěte. Rozhodně se zde nejedná o problém získaný v průběhů
života, který se objeví pod vlivem vnějších příčin, kdy obtíže vznikají např. použitím
nesprávných výchovných či výukových metod, vlivem zdravotních problémů, zameškáním
školní docházky, odlišným jazykovým prostředím rodiny dítěte nebo nižší sociokulturní
úrovní.
Zajímavostí je, že děti s touto poruchou mají průměrnou až nadprůměrnou úroveň
intelektových schopností. Porucha tedy plyne z jiných příčin. Bývají spíše porušeny funkce
percepční, kam spadá smyslové vnímání (zrakové, sluchové), funkce motorická (pohybová),
kdy má dítě potíže s hrubou i jemnou motorikou ruky, ale mohou být porušeny i oční pohyby
a mluvidla. funkce kognitivní (poznávací), kdy je porušena paměť, myšlení, řeč. matematické
představy a schopnost koncentrace pozornosti. Porucha motorické koordinace

(souhry

pohybů) a porucha senzomotorických funkcí se také podílí na vzniku poruch.
V některých případech se podaří poruchu diagnostikovat v předškolním věku - kdy je
ještě možné prevencí působit proti vzniku specifických poruch učení. Nejčastěji ji ale
můžeme zachytit v mladším školním věku, hned po začátku školní docházky. V období mezi
koncem prvního a v průběhu druhého ročníku se porucha začíná u dítěte nejvíce projevovat.
Dítě si začíná osvojovat některé nové postupy, které potřebuje při vyučování, a můžeme
pozorovat, že některým dětem to činí problémy. Měli bychom ale dát dítěti dostatek času na
poznávání nového, abychom správně rozlišili mezi SPU a zpomaleným vývojem některé z
potřebných funkcí.

- 6 -

Se SPU se ale můžeme setkat nejen na prvním stupni ZŠ. ale i na stupni druhém a dále
na středních školách či v průběhů dospělosti. Stává se. že je dítěti teprve v těchto obdobích
porucha diagnostikována. Setkat se tím můžeme např. u dětí. které mají slabší formu poruchy
nebo poruchu úspěšně kompenzovaly pomocí svých vysokých intelektových schopností.
Většinou tito lidé nemají o své poruše povědomí, až do té doby, kdy jim specifická porucha
učení způsobí potíže (např. nutnost rychle číst, při studiu určitých oborů na SS nebo VS atd.).
Nelze tedy s určitostí říci, že by existovalo vývojové období, kdy by se SPU již
neprojevovaly. Vždy hraje roli typ a forma poruchy, správná a včasná

diagnostika,

absolvování speciální pedagogické reedukace a vhodném přístupu rodiny i školy. Splnění
těchto podmínek však stále nezaručuje, že dojde k plné kompenzaci poruchy tak, aby byla
v dalších obdobích vývoje nepatrná a neovlivňovala výkony dítěte ve škole a v životě.

1.2.1 Příčiny specifických poruch učení

Pokud tedy příčiny specifických poruch učení nejsou způsobeny sníženým intelektem,
málo

podnětným

prostředím,

ve

kterém

dítě

vyrůstá,

nebo

důsledkem

negativního

emocionálního vývoje, je zřejmé, že poruchy musí mít svůj původ v dispozičním zatížení.
V současné literatuře se mluví o dvou možných faktorech, které mohou být příčinou vzniku
specifické poruchy učení - dědičný sklon a lehké mozkové postižení s odchylnou organizací
mozkových aktivit a netypickou dominancí hemisfér. (Pokorná 1997)

1) Genetické vlivy
Existuje mnoho výzkumů, které se zabývaly vlivem genetiky na vznik specifických
poruch učení. Genetika je věda obsáhlá a velice složitá a výzkumy

prozatím

nedokázaly s jistotou určit, na kolik jsou specifické poruchy učení dědičné. Pouze
poukazují na větší pravděpodobnost výskytu poruch v těchto rodinách. Lze tedy s
jistotou říci, že genetické rizikové faktory existují, ale není dosud zřejmé, které to
jsou.
2) Lehká mozková dysfunkce
Druhým rizikovým faktorem je drobné poškození mozku, ke kterému může dojít
v prenatálním (v době před porodem), perinatálním (během porodu) nebo postnatálním
období (těsně po porodu) vývoje dítěte. Nejčastějšími událostmi, které mohou mít vliv
na vznik specifické poruchy učení, jsou tyto:
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Příčiny prenatálního poškození: infekční nemoci matky, inkompatibilní Rh-faktor.
krvácení v těhotenství, nepříznivé okolnosti způsobující předčasný porod

(např.

kouření matky), předporodní meningitida, endokrinní obtíže, závislost na lécích,
alkoholismus, apod. Nejdůležitčjší roli hraje nedostatečný přísun kyslíku k plodu,
který umožňuje látkovou výměnu.
Příčiny perinatálního poškození: přímá poranění (například pohmoždění hlavy
s použitím vysokých kleští, které mají umožnit porod při úzkých porodních cestách).
Další příčinou může být intoxikace plodu novorozeneckou žloutenkou nebo vlivem
léků proti porodním bolestem. Opět může docházet k nedostatečnému přísunu kyslíku
při protahovaném porodu (např. následkem abnormální polohy plodu), nebo naopak
při překotném porodu, při komplikacích s pupeční šňůrou, při vdechnutí plodové vody,
asfyxii (nedostatečném

okysličováním

mozku

při

opožděném

vyvolání

funkce

dýchání) apod.
Příčiny postnatálního poškození: Střevní obtíže nebo výrazné nedostatky v přijímání
potravy mohou vyvolat nedostatek kyslíku v krvi a druhotně poškození centrálního
nervového systému. Stejně tak každé infekční onemocnění, které dítě prodělá do
druhého roku svého věku, především pokud je spojeno s horečkou (spála, záškrt, černý
kašel, chřipka, zánět středního ucha, zápal

plic, střevní infekce), zvláště pak

meningitida, encefalitida a záchvaty křečí, často tzv. febrilní křeče. (Pokorná, 2001) 1(1

Není ale pravidlem, že u každého dítěte, které prodělalo některé obtíže v perinatálním
období, se projeví formou lehké mozkové dysfunkce nebo specifické poruchy učení. Někdy
mozek dokáže nedostatečnou funkci jedné oblasti nahradit funkcí jiné, ale ne vždy je to
možné.

111

P o k o r n á . V.: T e o r i e a n á p r a v a v ý v o j o v ý c h p o r u c h u č e n í a c h o v á n í . Praha. Portál 2 0 0 1 . (str. 81 -82)
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1.3 Typologie vývojových dyskalkulií
Tak jako u předchozích pojmů (specifické poruchy učení, definice dyskalkulie). je
mnoho možností, jak rozdělit typy jednotlivých dyskalkulií. Většina autorů, kteří se tímto
tématem zabývali, měla svou vlastní představu, jaké typy dyskalkulií existují a i to jak budou
nazvány.
Uvádím zde klasifikaci poruch a narušení matematických schopností, kterou použil ve
své publikaci speciální pedagog J. Novák."

1) Kalkulastenie - mírné narušení matematických schopností, které je

podmíněno

nedostatečnou nebo nesprávnou stimulací ze strany rodiny nebo školy. Dítě má
normální schopnosti pro matematiku, ale vlivem působení vnějších faktorů nejsou
rozvinuty v potřebné matematické vědomosti a dovednosti. Kalkulastenie se tedy
nepovažuje za vývojovou poruchu učení.

Lze rozlišit následující typy:
a) Sekundární

kalkulastenie

- selhávání v matematice, které vzniká jako odezva

dítěte na nevhodné reakce, např. ze strany spolužáků, rodičů, ale i pedagogů ve výuce
matematiky nebo v domácí přípravě, přičemž specifické a všeobecné předpoklady pro
matematiku jsou zachovány.
b) Sekundární

neurotická

kalkulastenie

- matematické schopnosti jsou narušeny

vlivem působení emocionálních, neurotizujících, či sociálních činitelů na dítě, např.
nepodnětné nebo nesouladné rodinné zázemí, finanční, bytové a jiné problémy rodičů,
neúměrná ambicióznost rodičů nebo vyučujících.
c) Pseudokalkulastenie

- nejsou narušeny všeobecné ani specifické schopnosti pro

matematiku, ale s ohledem na odlišný typ osobnosti téměř či výrazně neodpovídá
způsob učení (výuky) stylu učení dítěte.

11

Klasifikace p o r u c h a n a r u š e n í m a t e m a t i c k ý c h s c h o p n o s t í . |online], [citováno

http://dyskalkulie.webgarden.cz/
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2 0 0 8 - 0 7 - 0 5 ] . D o s t u p n é na

2) Hypokalkulie -

mírné narušení schopností pro matematiku, které se jeví jako

podprůměrné, přitom jsou všeobecné rozumové předpoklady průměrné nebo mohou
být i nadprůměrné a rovněž rodinné zázemí i příprava na školní výuku jsou zcela
přiměřené.
3) Oligokalkulie - kromě nízké úrovně rozumových schopností jsou zde i výrazně
snížené předpoklady pro matematiku. Jedinec s touto poruchou je většinou vzděláván
ve zvláštní škole. Při oligokalkulii je hodnota matematického kvocientu (MQ), ale i IQ
snížena alespoň o 25%. je tedy nižší než 75.
4) Dyskalkulie - (rozšířená definice) je vývojová porucha učení v matematice s výrazně
narušenými dílčími předpoklady pro matematiku při alespoň průměrně rozvinutých
rozumových schopnostech dítěte. Rovněž rodinné zázemí i příprava na školní výuku
jsou přiměřené.
5) Akalkulie - představuje úplnou neschopnost počítat a zvládat i nejjednodušší početní
operace a chápat matematické pojmy a vztahy. O tuto poruchu se jedná zpravidla
tehdy, pokud jde o ztrátu již rozvinutých početních dovedností, často v důsledku
mozkového poškození.
6) Parakalkulie - je výraznou kvalitativní odchylkou od normálních matematických
schopností, např. dítě zaměňuje číselné pojmy a znaky s písmeny apod. Tato porucha
je však často příznakem duševního onemocnění a vyskytuje se poměrně zřídka.

J. Novák již neuvádí podrobnější rozdělení a typy vývojových dyskalkulií. Protože
jsou příznaky dyskalkulie velmi různé a pestré, lze ji dělit do dalších typů. Uvádím proto
dělení vývojových dyskalkulií podle jiného, ale neméně fundovaného autora, Ladislava
Košče 12 .
a) Praktognostická

dyskalkulie

je porucha manipulace s konkrétními předměty nebo

jejich symboly (číslice, operační znaménka, apod.). Dítě není schopno vytvořit
skupinu předmětů o daném počtu prvků, tedy není schopno dospět k pojmu
přirozeného čísla. Z toho vyplývají problémy s porovnáváním čísel a uspořádáním
množiny přirozených čísel. V geometrii neumí seřadit předměty podle velikosti (např.
podle délky), rozlišit jednotlivé geometrické tvary, pochopit rozmístění předmětů v
prostoru, má potíže se směrovou a stranovou orientací atd.
T y p y d y s k a l k u l i e . [online], [citováno 2 0 0 8 - 0 6 - 3 0 ] , D o s t u p n é na h t t p : / / d y s k a l k u l i e . w e b g a r d e n . c z /
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b) Verbální dyskalkulie

představuje poruchu slovního označování množství a počtu

předmětů, názvů číslic, číslovek, operačních znaků a matematických úkonů vůbec.
Dítě nezvládá vyjmenovat číselnou řadu vzestupně a sestupně, po násobcích, nedokáže
jmenovat řadu lichých nebo sudých čísel. Při vyjmenovávání řady se vrací, vynechává,
zaměňuje pořadí, apod. Dítě nedokáže správně chápat a představit si vyslovené číslo
nebo slovně označit počet ukazovaných předmětů. Patří sem i neschopnost chápat
zdánlivě jasné termíny matematického slovníku, např. nerozlišuje nebo mimořádně
obtížně mezi „o 4 více" a „4krát více".
c) Lexická dyskalkulie

je porucha čtení matematických symbolů (číslic, čísel, ale i

operačních znaků). Při nejtěžší formě této poruchy není jedinec schopen číst izolované
číslice nebo jednoduché operační znaky. Při lehčí formě čte nesprávně vícemístné
číslo s nulami uprostřed, zlomky, odmocniny, desetinná čísla, apod. Příznačné jsou
inverze tvarově podobných čísel 3-8, 6-9, římských číslic IV-VI, záměny čísel 21-12,
čtení pouze číslic 2, 3, 8, místo čísla 238. Časté jsou záměny číslic v čísle při čtení
nebo psaní, přetrvávají nejasnosti s pochopením významu poziční hodnoty číslic v
čísle, tedy jednotek, desítek atd. Příčinou bývá zraková porucha nebo porucha
orientace v prostoru, zvláště pravolevé orientace. Lexická dyskalkulie se často
označuje i jako numerická dyslexie.
d) Grafická

dyskalkulie

je porucha zápisu matematických symbolů (psaní číslic,

operačních znaků, kreslení geometrických tvarů atd.). Jedinec má obtíže v psaní čísel v
přiměřené a stejné velikosti, není schopen zápisu čísel podle diktátu, zápisu číslic v
čísle ve správném pořadí, píše diktovanou číslovku jako slovo, není schopen zapsat
čísla správně pod sebe podle jednotlivých řádů, je narušen zápis vícemístných čísel
(např. 1248 napíše jako 1000, 200, 80, 4), inverzní zápis čísel, např. 6 a 9, nebo
inverze typu 39 a 93 apod., vynechávky zpravidla nul ve vícemístných číslech,
nepřehledný zápis početních operací, zejména do sloupců, např. u písemného
násobení. V geometrii má dítě problémy s rýsováním i jednoduchých

obrazců.

Porušena bývá pravolevá a prostorová orientace. Grafickou dyskalkulii lze nazvat i
numerickou dysgrafií.
e) Operační dyskalkulie

je nejrozšířenější porucha projevující se narušenou schopností

provádět matematické operace. Často se objevují záměny operací (hlavně sčítání za
násobení a odčítání za dělení), při počítání delších řad čísel záměny desítek a jednotek
při

sečítání,

záměny

čitatele

a

jmenovatele,

nahrazení

složitějších

operací

jednoduššími. K dalším projevům patří uchylování se k písemným formám řešení u
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velmi jednoduchých příkladu, počítání na prstech ve vyšších ročnících, kdy již hy
měly být jednotlivé operace dostatečně zafixovány. Děti s tímto typem poruchy mají
zvýšenou chybnost v provádění sčítání a odčítání do 20. v násobení a dělení, dále mají
obtíže při řešení kombinovaných úloh. kde je třeba udržet v paměti jednotlivé
výsledky. Složitější počítání se vyznačuje pomalostí a vysokou chybností (zvláště při
pamětném počítání).
f ) Ideognostická

dyskalkulie

představuje poruchu chápání matematických pojmů a

vztahů mezi nimi. Jedinec např. ví. že 9 se čte jako ..devět" a „devět" se píše jako 9.
ale neví. že 9 je o jednu méně než 10. resp. 3x3, nebo polovina z 18, nebo má-li ukázat
příslušný počet teček podle napsaného čísla. Dalším projevem je selhávání v řešení
úloh. jakmile je pozměněn šablonovitý postup. Obtíže se projevují ve slovních
úlohách, které není dítě schopno převést do systému čísel a řešit je. Za nejtěžší
poruchu je považována neschopnost počítat po jedné od daného čísla z hlavy. Nejlehčí
stupeň se projevuje v neschopnosti chápat vztahy v matematických řadách (např.
pochopit vztah a pokračovat v matematické řadě 5, 10. 15, ...).
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1.4 Legislativní vymezení péče o děti se SPU
Základním materiálem, který řeší otázku vzdělávání žáků se specifickými vývojovými
poruchami učení je Zákon
odborném

a jiném

č. 561/2004

vzdělávání

Sb., o předškolním,

základním,

středním,

vyšším

(školský zákon). Tento zákon upravuje předškolní, základní,

střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanovuje
podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti
fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanovuje působnost orgánů vykonávajících
státní správu a samosprávu ve školství.
Dalším důležitým dokumentem je Vyhláška 62 ze dne 19. března 2007. kterou se mění
vyhláška

č. 73/2005

potřebami

a dětí,

Sb., o vzdělávání
žáků

a studentů

dětí, žáků a studentu
mimořádně

nadaných.

se speciálními

vzdělávacími

Tato vyhláška

se

zabývá

problematikou speciálního vzdělávání, typem speciálních škol, individuálním vzdělávacím
plánem, podmínkami, za kterých může být ve třídě asistent pedagoga, a upravuje počty žáků
ve třídách.
Konkrétní pravidla, jak postupovat při integraci žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, jsou zachycena ve Směrnici
integraci dětí a žáků se speciálními
13 710/2001-24

Ministerstva

vzdělávacími

školství,

potřebami

mládeže

a tělovýchovy

do škol a školských

k

zařízení

ě.j.:

ze dne 6. 6. 2002.

Pravidla k hodnocení žáků se SPU jsou zachycena v Pokynu MŠMT ČR ě.j. 17 228/9322, který se zabývá problematikou užívání širšího slovního hodnocení žáků základní školy.
Konkrétní podmínky pro integraci žáků se SPU vymezuje Metodický pokyn k integraci
dětí a žáků se speciálními

vzdělávacími

potřebami

do škol a školských

zařízení. MŠMT

ČR.:

ě.j. 16 138/98-24. (Kocurová. 2000) 13

1.4.1 Metodické pokyny M Š M T k zajištění péče o děti s SPU

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke vzdělávání žáků se
specifickými poruchami učení nebo chování z roku 2001 navazuje na Směrnici MŠMT k
integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. Má
za úkol stanovovat podrobnosti organizačního zajištění a postup při vzdělávání těchto žáků
' K o c u r o v á , M.: S p e c i f i c k é p o r u c h y učení a c h o v á n í . Plzeň. Z á p a d o č e s k á univerzita 2 0 0 0 . (str. 59)
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v základních školách, specializovaných třídách základních škol. ve speciálních školách, ve
středních školách a vyšších odborných školách.
Dále se tento pokyn podrobněji zabývá vedením příslušné dokumentace, hodnocením
a klasifikací a zjišťováním specifických poruch učení nebo chování. Řeší také otázku úkolu
poradenských zařízení, která provádějí příslušná vyšetření.
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1.5 Vývoj forem organizace péče o děti se SPU

U nás se péče o děti se specifickými poruchami učení začala rozvíjet v 50. letech 20.
století, a to zejména v oblasti zdravotnictví. Poté byl zaznamenáván postupný přesun do
oblasti školství a v 60. letech začaly vznikat první „dyslektické třídy". První taková třída
vznikla v roce 1962 v Brně při psychiatrickém oddělení Fakultní dětské nemocnice.
O vzdělávání žáků se specifickými poruchami měli zvýšený zájem hlavně učitelé, a
proto do školské legislativy brzy pronikly metodické pokyny k hodnocení a klasifikaci těchto
žáků.
Velký vliv na tento proces měly odborné práce dětského psychologa Zdeňka Matějčka,
který věnoval této problematice značnou část svého života. Od 80. let se na trhu objevuje stále
více publikací a metodických pokynů, které se věnují otázce specifických poruch učení a
jejichž autoři jsou dodnes vynikajícími odborníky - Ladislav Košč, Olga Zelinková.
V současnosti je pro žáky se specifickými poruchami učení vypracován organizovaný
systém péče podchycený zákonem.
Pro děti se SPU je nezbytné, aby jim byla poskytována speciální péče. V současné
době jim lze poskytnout tyto výukové formy:

•

Individuální péče, kterou dítěti věnuje učitel kmenové třídy, jenž absolvoval
některý ze speciálních kurzů.

•

Reedukace v rámci kroužků či doplňovacích hodin, vedených vyškolenými
učiteli nebo speciálními pedagogy.

•

Reedukace prováděná speciálním pedagogem, který dochází za žákem do
školy, kde spolu pracují v průběhu nebo po vyučování.

•

Individuální

nebo

skupinová

reedukace

poskytovaná

ambulantně

v

pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogických centrech,
která předpokládá i spolupráci rodičů.
•

Reedukace probíhající v rámci specializované třídy, zřízené pro žáky se SPU.

•

Školy pro děti se SPU.

•

Komplexní péče o děti s nejtěžšími formami specifických poruch
prováděná v dětských psychiatrických léčebnách.
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učení

Je třeba zvážit, který typ nápravy bude pro dítě nejvhodnější a podle toho určit další
postup nápravy. Nejlehčí formy poruchy lze napravovat přímo v základních školách při
běžném vyučování. K tomu je ale potřeba, aby učitel, který bude s dítětem pracovat, byl
seznámen s problematikou specifických poruch učení, s možnými metodami práce a aby je
dokázal přizpůsobit potřebám dítěte. Na místě je i spolupráce s pedagogicko-psychologickými
poradnami,

popřípadě

další možnosti

vzdělávání

učitelů

(nejčastěji v

pedagogických

centrech).
V současné době lze dětem a jejich rodičům nabídnout i další terapeutické možnosti,
které se těmto dětem věnují a jsou hojně využívány: (Kocurová, 2000) 14
individuální reedukace prováděná speciálním pedagogem, nejčastěji poradenským,
přímo na škole
oddělená výuka v předmětech nejvíce postižených poruchou
náprava SPU podporovaná počítačem
spolupráce rodičů žáka se SPU s příslušnými odborníky v dys-klubech, dys-centrech
letní terapeutické pobyty

1.5.1

Integrace dětí se SPU do běžné třídy

Integrace - (z latinského integer - celý, úplný) resp. školní integrace, jsou přístupy a
způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a
do běžných škol. (Průcha, Walterová, Mareš, Pedagogický slovník, 1995) 15

Význam

integrace

žáků

zdravých

a handicapovaných

je

spatřován

hlavně

v

osobnostním přínosu pro obě zúčastněné skupiny. Člověk je často schopen si uvědomit věci
důležité, které bere za samozřejmé, až když se setká s někým, pro nějž tyto věci samozřejmé
nejsou a nikdy nebudou.
Výhodou integrace je příprava žáka s handicapem na dospělý život v běžném
prostředí, kvalitnější vzdělávání v důsledku vyšších nároků, rozvoj přátelství mezi dětmi se
specifickými vzdělávacími potřebami a jejich vrstevníky, snazší přijímání rozdílů a rozvoj
spolupráce mezi žáky, ale i mezi rodiči a učiteli.
14
15

K o c u r o v á . M . : S p e c i f i c k é p o r u c h y učení a c h o v á n í . Plzeň. Z á p a d o č e s k á univerzita 2 0 0 0 . (str. 59)
S a u e r o v á , M.: Integrace, [online], [citováno 2 0 0 9 - 0 5 - 0 3 ]
D o s t u p n é na h t t p : / / w w w . p p p n j . a d s l i n k . c z / d a t a / i n t e g r a c e . h t m l
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Důležité je si uvědomit, že integrace neznamená žáka se specifickými potřebami
pouze umístit do běžné třídy, ale systematicky se mu věnovat, např. používat vhodné metody
výuky. Klade také nároky na přípravu učitele a na metodickou a legislativní podporu ze strany
odborníků. Musíme si také uvědomit, že integrace nemůže fungovat, pokud učitel bude
vyžadovat, aby se žáci učili tytéž věci ve stejnou dobu a stejným způsobem.
Veškeré

informace a podmínky

pro fungování integrovaného

vzdělávání jsou

obsaženy ve Vyhlášce č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Ředitel školy má možnost požádat o tzv. zvýšený normativ na integrovaného žáka
(příplatek, který je několikanásobkem normativu na zdravého žáka). Tento příplatek je určen
pouze na zajištění odpovídající péče, která bude žákovi poskytnuta. Výše tohoto příplatku je
posuzována individuálně a závisí na konkrétních potřebách jednotlivých žáků. Závisí i na
druhu a stupni žákovy poruchy. Na základě příspěvku je ředitel školy povinen zajistit učiteli,
u kterého bude integrace probíhat, vhodné podmínky pro práci (tzn. nákup odborné literatury
a pomůcek, konzultace s pedagogicko-psychologickou poradnou, odborné semináře atd.)

1.5.2 Specializované třídy

Zřizování specializovaných tříd je legislativně zajištěno Vyhláškou M Š M T ČR č.
127/1997 Sb. o speciálních mateřských a speciálních základních školách.
Specializované třídy jsou na školách zřizovány zejména pro žáky s těžšími formami
specifických poruch učení. Týká se to především žáků, kteří by ve své kmenové třídě
selhávali. Třídy zřizuje ředitel školy.
Návrh na zařazení žáka do specializované třídy může podat zákonný zástupce,
kmenová škola, zdravotnické zařízení nebo pedagogicko-psychologická poradna. Návrh je
schvalován ředitelem školy, kde se specializovaná třída nachází, a veškeré materiály potřebné
k umístění žáka schraňuje pedagogicko-psychologická poradna. Ve výjimečných případech
lze žáka zařadit do třídy na zkušební dobu dvou až šesti měsíců.
Specializovaná třída se řídí osnovami běžné školy. Jejím cílem je pomocí vhodných
metod a úpravou vyučovacího procesu dosáhnout takových výsledků, aby se žáci po
absolvování specializované třídy mohli vrátit do své kmenové třídy. Specializované třídy mají
za úkol chránit dítě před pocity trvalého neúspěchu, které by jinak zažívalo mezi svými
vrstevníky v kmenové třídě.
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Vyučování by měl vést pedagog, který dokáže vytvořit vhodné prostředí, ovládá
nápravné techniky, dokáže rozvíjet fantazii a dbá na individuální přístup k dětem. Výuka je
tedy realizována speciálními pedagogy a speciálně vyškolenými učiteli.
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1.6 Metody

hodnocení

a

tolerance

obtíží

dětí

s vývojovou

dyskalkulií
1.6.1 Obecné zásady hodnocení a tolerance dětí se specifickými poruchami učení

Metody hodnocení a tolerance vycházejí z metod ověřených a používaných v praxi a
hlavně z platných právních předpisů, jak je uvedeno výše. Je jen na učiteli, jakou optimální
metodu k hodnocení zvolí. Měl by zvlášť přihlížet k tomu, zda zvolená metoda bude
vyhovovat jak jemu, tak i hodnocenému dítěti podle individuálních projevů jeho poruchy. Měl
by zvolit citlivý přístup k dítěti a ke zjišťování vědomostí a dovedností použít takové formy
ověřování, které budou odpovídat individuálním schopnostem žáka, což je i hlavní myšlenkou
základních dokumentů M Š M T ČR.
Pro učitele z toho vyplývá, že by měl s žáky nejen odlišně pracovat v hodinách, ale i
volit odlišné formy hodnocení. Naproti tomu existují obecné zásady, kterými by se měl učitel
při hodnocení svých žáků s SPU řídit. (Žáčková, Jucovičová, 2006) 16

•

Vysvětlit všem zúčastněným, že bude tento žák odlišně hodnocen i vzděláván, jakým
způsobem a proč se tak bude dít.

•

Nevystavovat dítě takovým činnostem, ve kterých díky své poruše nemůže podávat
optimální výkon.

•

Cílem učitele by mělo být rozpoznání skutečných vědomostí, znalostí a dovedností
dítěte nezkreslených poruchou. Důležitými předpoklady jsou umět odlišit specifické
problémy plynoucí z poruchy od nespecifických, znát projevy jednotlivých poruch a
jejich dopad na výkon dítěte a citlivě individualizovat výběr prostředků a metod,
kterými chceme zajistit úspěšnost těchto dětí.

•

Vycházet z toho, v čem je žák úspěšný, dát mu možnost prožít pocit úspěchu, chválit
jej i za malé, dílčí úspěchy a pokroky a ocenit projevenou snahu.

•

Posuzovat a hodnotit pouze to, co dítě stačilo vypracovat. Při klasifikaci vycházet
z počtu jevů, které dítě zvládlo, a vyhnout se porovnávání s ostatními dětmi. Též není
vhodné porovnávat výkony dětí se SPU mezi sebou.

Ih

Ž á č k o v á . J., J u c o v i č o v á . D.: M e t o d y h o d n o c e n í a tolerance dětí s S P U (pro I. stupeň Z Š ) . Praha, D + H 2 0 0 6 .

(str. 3-6)

- 19 -

•

Mít vždy na zřeteli, že každé zkoušení, kontrolní práce či diktát je pro dítě zátěžovou
situací.

•

Dát dítěti k dispozici korekční pomůcky, které mu pomohou překonat projevy SPU.

•

Pomoci zajistit dítěti nápravu jeho obtíží, a to i v případech, kdy se jedná o slabou
formu poruchy.

•

Při hodnocení a klasifikaci využívat možností daných Metodickým pokynem MŠMT
ČR č.j. 13 711/2001-24 k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo
chování. Žáci se specifickými poruchami učení mají nárok na speciální péči po celou
dobu školního vzdělávání (i na SŠ).

1.6.2 Možnosti hodnocení a tolerance dětí s SPU

Hodnocení a klasifikace patří mezi metody spadající do pedagogické diagnostiky.
Pojem hodnocení je nadřazen pojmu klasifikace. Posuzování úrovně žáka v daném období a
orientace na jeho kladné rysy jsou hlavním

úkolem

hodnocení, které je

prováděno

dlouhodobě. Klasifikace je jen jednou z forem a zároveň také výsledkem

hodnocení.

Umožňuje snazší srovnávání výkonů.
V současné době je vypracován i systém slovního hodnocení, který umožňuje učiteli
vyjádřit to, co „pouhá" známka nedokáže (např. co přesně žák ne/ovládá, v čem je dobrý a na
čem by měl popř. zapracovat). Neexistuje žádné přesné znění slovního hodnocení, které by
učitel musel bezpodmínečně respektovat a řídit se jím. Také není vhodné převádět formulace
slovního hodnocení na běžné klasifikační stupně, protože jim plně neodpovídají.
Slovní hodnocení je často využíváno právě pro účely hodnocení žáků se SPU. Tuto
formu hodnocení může navrhnout pracovník pedagogicko-psychologické poradny, rodiče
žáka i učitel. Rodiče musí s navrhnutou formou hodnocení souhlasit.
Informace o hodnocení a klasifikaci žáků shrnuje Pokyn M Š M T ČR č.j. 23 472/92-21
k zajištění péče o děti se specifickými poruchami učení v základních školách.
V minulosti byla při hodnocení dětí se SPU hojně využívána metoda, při které se
žákovi výsledná známka z předmětů na konci školního roku zlepšila o jeden i více stupňů. Byl
to jediný způsob, jak naložit s hodnocením u žáků se SPU. Dělo se tak automaticky bez
ohledu na specifika poruchy i na individuální zvláštnosti dítěte. Dětem se nevěnovala žádná
zvláštní pozornost a v podstatě proplouvaly školním rokem za stejných podmínek jako jejich
spolužáci. Dokonce byly hodnoceny i podle stejného měřítka (většinou nedostatečně). Na

konci roku se jejich známka ale změnila na dobrou, v některých případech i na chvalitebnou.
Nikomu se však nevysvětlilo, proč tomu tak je. Tento způsob hodnocení je ale v dnešní době
naprosto nevhodný. Těžko se vysvětluje nejen dítěti se SPU. ale i rodičům a hlavně jeho
spolužákům.
Jednotlivé specifické poruchy učení se zřídkakdy objevují izolovaně. Často se lze
setkat s kombinací dvou, tří i více poruch. Důležité je. aby si učitel byl vědom toho. že každá
porucha má svůj individuální průběh i individuální projevy.
Aby mohl učitel žáka hodnotit, musí nejdříve znát specifika poruchy a individuální
zvláštnosti žáka. Nemalou roli zde hraje i to, do jaké míry se učitel žákovi individuálně věnuje
a jaké používá výukové metody.
Při hodnocení dyskalkulických žáků by se měl učitel v prvé řadě řídit obecnými
zásadami (viz. výše), které ovlivňují jeho výkon, s důrazem

na dostatečné

množství

názorných pomůcek a na možnost využívání korekčních pomůcek. Dále by se měl učitel
vyhnout používání časově limitovaných úkolů. Žádoucí je při výuce postupovat po krocích a
jednotlivé kroky pak hodnotit (výsledek je špatný, ale postup počítání může být správný).
Samozřejmostí měla být častá kontrola pochopení zadání úkolu a umožnění mezikroků a
pomocných výpočtů. Učitel by měl respektovat pomalejší pracovní tempo žáka. Preferuje se
spíše ústní forma ověřování znalostí dítěte, protože v ní často bývá úspěšnější, ale opět záleží
na konkrétním dítěti. To, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému. Ověřovat
bychom měli pouze znalosti, které jsou dostatečně procvičené. Procvičovat by se mělo
s dítětem neustále. Zkoušení by měl učitel brát spíše jako informativní pro svou potřebu. Zjistí
tím, co je nutné se žákem ještě docvičit. Tolerantně je třeba přistupovat také k výkonům
v geometrii, kde selhávají hlavně žáci s nedostatečnou

prostorovou

představivostí.

hodnocení bychom neměli zahrnovat specifické chyby, které plynou z poruchy:
záměny pořadí číslic ( 1 2 - 2 1 )
záměny tvarově podobných číslic (3 -8, 6 - 9 , ad.)
záměny způsobené poruchou pravolevé orientace (např. znaménka <, >)
záměna čitatele a jmenovatele
posun číslic při písemném sčítání, odčítání pod sebou, atd.
neschopnost respektovat náhlou změnu používaného algoritmu
selhávání pamětného počítání
neschopnost číst nebo psát číselné řady
neschopnost postupovat po částech u kombinovaných úkolů
neschopnost spojit číslo s odpovídajícím počtem
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Do

Existují tři formy hodnocení žáků -

klasifikace (známkou), slovní hodnocení a

kombinované hodnocení (známka doplněná slovním hodnocením).
Učitel by u dítěte s touto poruchou neměl šetřit pochvalou i za malé pokroky.
Problémy, které dítě v matematice má. bývají velké a dítě i rodiče často ztrácejí motivaci i
naději pro kompenzaci této specifické poruchy učení.
Učitel by měl ale dávat pozor i na nesprávné postoje k hodnocení, toleranci a ke
klasifikaci dětí se SPU.
Chybou je postojů zlehčování dané poruchy učení a celkový netolerantní přístup, který
vychází z učitelovy neznalosti specifik dané poruchy, neochoty pracovat s těmito dětmi,
z dřívější negativní zkušenosti či z neznalosti vhodných metod práce s dítětem v běžné
vyučovací hodině.
Důležité je zmínit i přehnané používání tolerantního přístupu. Dítě velmi snadno po
nějaké době sklouzne k ..nic nedělání", protože má poruchu. Přestává se snažit a hodiny ve
škole si „jen" odsedí.
Další postoj vychází z již zmíněného formálního používání metod

tolerantního

přístupu ke klasifikaci a hodnocení, kdy je dítě v průběhu školního roku hodnoceno podle
stejných kritérií, jako ostatní žáci a na vysvědčení je poté ohodnoceno známkou o stupeň (či
více) lepší. Pro dítě, ale i pro jeho spolužáky, je tento přístup zcela nemotivující. Ani jedna
strana nechápe, proč se známka „najednou" zlepšila bez jakéhokoliv přičinění hodnoceného.
Často se můžeme setkat s tím, že učitel srovnává dítě se SPU s ostatními žáky a vede
také dítě, aby se s nimi srovnávalo. Dítě je nuceno, podat stejný výkon jako ostatní, a tudíž
pracuje zbrkle a bez přemýšlení. Není proto divu. že dělá chyby, za které vlastně ani nemůže.
Posledním, ale neméně důležitým přístupem je neodborná reedukace poruchy učení.
Lze se s ní setkat jak ze strany učitelů, tak ze strany rodičů. Navštěvují s dítětem více
specializovaných pracovišť najednou a snaží se mu zajistit co nejlepší péči. Dítě bývá, byť
z dobrého úmyslu, přetěžováno, což může mít za následek např. jeho neurotizaci.

i i

1.7 Individuální vzdělávací plán

„Vzdělávání individuálně integrovaného žáka se uskutečňuje podle individuálního
vzdělávacího

programu" (Směrnice

Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy

ČR

k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení,
č.j. 13710/2001 - 24 ze dne 6.6.2002, čl. 1, odst. 2). 17
„Individuální vzdělávací program je podkladem pro uplatňování požadavku ředitele na
navýšení finančních prostředků a je závazným dokumentem

pro zajištění speciálních

vzdělávacích potřeb žáka" (tamtéž, příloha 1 ke směrnici MŠMT). 1 8

Individuální vzdělávací plán je podle směrnice k integraci jedinců se speciálními
vzdělávacími potřebami 13711/2001-24 pracovním materiálem sloužícím všem. kteří se podílí
na výchově a vzdělání integrovaného žáka. Vzniká na základě vyšetření dítěte speciálně
pedagogickým
poradenského

či

psychologickým

pracoviště

pracovištěm,

(pedagogicko

písemného

psychologická

poradna,

doporučení
speciálně

školského
pedagogické

centrum) a na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Na základě těchto podkladů
jej schvaluje ředitel školy. Ten také odpovídá za jeho zpracování. Je povinen seznámit s jeho
obsahem zákonné zástupce dítěte a ztvrdit jeho platnost podpisem.
Individuální vzdělávací plán vychází z možností a potřeb žáka a učitelé by jej měli
plně respektovat. Na jeho tvorbě se podílejí všichni pedagogové, kteří s žákem budou
v průběhu celého vyučovacího procesu pracovat, zákonný zástupce žáka i žák sám. V případě
potřeby, může individuální vzdělávací plán vycházet také z doporučení praktického lékaře,
odborného lékaře nebo dalších odborníků.
Individuální vzdělávací plán je vypracován s důrazem na oblasti, které jsou negativně
ovlivněny

působením

poruchy.

Vychází

ze

vzdělávacího

programu

školy,

do

které

integrovaný žák dochází, nebo bude docházet. Je pro žáka přínosem hlavně v tom, že mu
umožní pracovat podle jeho schopností a jeho individuálním tempem. Cílem je najít takovou
úroveň, na níž bude žák schopen efektivně pracovat. Učiteli umožňuje pracovat s dítětem dle
jeho možností, bez obav z nesplnění požadavků učebních osnov. Žák se díky individuálnímu
vzdělávacímu programu stává aktivním ve vyučovacím procesu a je zodpovědný za své
výsledky. Učitel je oprávněn dělat úpravy ve svém učebním plánu, podle individuálních
17

Z e l i n k o v á , O.: P o r u c h y učení. Praha. Portál 2 0 0 3 . (str. 220)
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potřeb žáka. Na provedené změny však musí upozornit ředitele školy. Individuální vzdělávací
program je vypracován před nástupem žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do školy,
nejpozději však jeden měsíc po jeho nástupu nebo po zjištění jeho individuálních potřeb
(Žáěková. Jucoviěová, 2006). | y
Ředitel může na základě individuálního vzdělávacího plánu žádat o

navýšení

finančních prostředků u zřizovatele školy. Podklady předkládá příslušnému orgánu ke
schválení vždy do 30. 11. kalendářního roku. Zde je stanovena výše příplatku na mzdy
pedagogů a na nákup potřebných pomůcek nebo speciálních učebnic. Ředitel je také oprávněn
zřídit se souhlasem
kontrolováno

krajského úřadu funkci asistenta pedagoga. Dvakrát do roka je

dodržování

postupů

a opatření uvedených

v individuálním

vzdělávacím

programu, a to školským poradenským zařízením.

Individuální vzdělávací plán by měl obsahovat: (Žáčková, Jucovičová, 2006) : o

1. osobní údaje žáka (jméno, třída, škola, datum nar.)
2. závěry speciálně pedagogického, psychologického, případně i lékařského aj. vyšetření
dítěte, podstatné údaje z provedené pedagogické diagnostiky
3. obsah, rozsah, průběh a způsob poskytování individuální péče (speciálně pedagogické,
psychologické), volbu pedagogických postupů, časové a obsahové rozvržení učiva
(zvláště při potřebě rozvolnění, případně i redukce učiva), způsob hodnocení a
klasifikace (případně i u závěrečných zkoušek, maturity, apod.)
4. cíle vzdělávání - co by měl žák zvládnout v daném ročníku, časové rozvržení,
pedagogické postupy, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, ale např. i
začlenění dítěte do skupiny vrstevníků, změnu jeho sebepojetí
5. způsob reedukace - nápravný proces zaměřený na zmírnění nebo odstranění projevů
handicapu (např. SPU), možnosti kompenzace
6. seznam potřebných pomůcek, speciálních učebnic, didaktických materiálů apod.
7. v případě potřeby uvedení dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby
podílející se na práci se žákem (včetně zdůvodnění a uvedení rozsahu zajišťované
péče)
Ž á č k o v á , J.. J u c o v i č o v á . D.: M e t o d y h o d n o c e n í a tolerance dětí s S P U (pro 1. stupeň Z Š ) . Praha. D + H 2 0 0 6
(str. 37)
"" Ž á č k o v á . J.. J u c o v i č o v á . D.: M e t o d y h o d n o c e n í a tolerance dětí s S P U (pro 1. stupeň Z Š ) . Praha, D + H 2 0 0 6
(str. 37 a 38)

8. případné snížení počtu žáků ve třídě, kde se tento žák vzdělává
9. jmenovité uvedení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se
kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka
10. předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků pro zajištění speciálních
potřeb žáka
11. podíl žáka na realizaci IVP 21 , podíl rodičů
12. další důležité údaje - např. doporučení rodičům (vyšetření dítěte dalším odborníkem),
termíny setkávání vyučujících s rodiči k vyhodnocení realizace IVP aj.
13. datum podpisu, časová platnost IVP
14. podpisy vyučujících, rodičů
15. případné aktualizace IVP.

:i

I V P = individuální v z d ě l á v a c í plán

- 25 -

1.8 Možnosti nápravy vývojových dyskalkulií
Jak je již z názvu patrné, v této kapitole se budu zabývat tím. jak lze vývojovou
dyskalkulií napravovat. Podle Josefa Nováka je ale slovo náprava nesprávně použito.

..Provádění

cílené,

obsahově

velmi

diferencované

individuální

pomoci

dětem

s vývojovou dyskalkulií, nebo hypokalkulií, respektive s vývojovými poruchami učení je
nejčastěji

označováno

pojmem

..náprava".

Z hlediska

pedagogického,

speciálně

pedagogického, ani psychologického se nejedná o pojem vhodný a celkem

správný.

Především vůbec neodráží výchozí metodologické principy ani specifiku práce se žákem
s vývojovou poruchou učení na rozdíl od obvyklého školního doučování. S ohledem na
následující charakteristiky přístupů ke korekci dyskalkulických obtíží by bylo vhodné užívat
místo

pojmu

„náprava"

nebo

„terapie" termínu

korekce",

respektive

„reedukace"

a

„kompenzace". (Novák, 1997)" 22

K úplné nápravě specifických poruch učení asi nelze dospět. Tyto potíže

lze

s úspěchem zmírnit nebo se je naučit kompenzovat, proto s názorem tohoto odborníka
souhlasím a nadále budu používat jím doporučené termíny reedukace nebo kompenzace.
Považuji za důležité tyto termíny vysvětlit podrobněji. Užité definice pocházejí od téhož
autora, J. Nováka.

Reedukace

je označení takových speciálně pedagogických metod, které rozvíjejí nebo

upravují porušené funkce a činnosti. Vztahují se též na odstraňování poruch čtení, psaní a
počítání, jsou-li též podmíněny funkčními vadami analyzátorů.
Kompenzací

rozumíme vypracovávání a zdokonalování náhradních mechanismů

(místo

narušených a terapeuticky téměř neovlivnitelných) z pozice nenarušených mechanismů, které
využíváme k dosažení potřebných vědomostí a dovedností. (Novák, 1997) 23

"" N o v á k . J.: D y s k a l k u l i e - specifické p o r u c h y počítání. M e t o d i k a r o z v í j e n í početních d o v e d n o s t í se s o u b o r e m
pracovních listu. Praha. A u g u s t a 1997
N o v á k . J.: D y s k a l k u l i e - specifické p o r u c h y počítání. M e t o d i k a rozvíjení p o č e t n í c h d o v e d n o s t í se s o u b o r e m
pracovních listů. Praha. A u g u s t a 1997
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1.8.1 Prevence specifických poruch učení

Před tím. než se budu zabývat tím. jak specifické poruchy učení lze účinně reedukovat.
je důležité se zamyslet nad tím. jaký je vlastně důvod těchto poruch.
Specifické potíže získaly svůj název právě proto, že se nejedná o běžné potíže, které
dítě má při učení se novým dovednostem. Proto je důležité řešit specifický problém
specifickým způsobem. Rodiče, ale i učitelé jsou často toho názoru, že dítě dělá chyby
z nepozornosti či nedbalosti. Důvodem je nedostatečná informovanost o způsobu nápravy
těchto poruch.
Nejlepším způsobem, jak specifickým poruchám předcházet, je jejich prevence.
Prevencí se rozumí jakýsi „soubor opatření zaměřených na předcházení nežádoucím j e v ů m "
(Průcha, Walterová. Mareš, 1995. str. 167)."4 Asi nejúčinnější prevencí je označováno včasné
vyhledávání dětí, které by mohly mít v budoucnu sklony ke specifickým poruchám učení.
Pokud je porucha včas odhalena, je možné ji účinně reedukovat pomocí intervenčních a
terapeutických programů.
První

zmínky

o

prevenci,

nebo-li

hledání

spojitostí

mezi

vývojovou

úrovní

předškoláka a jeho budoucími problémy při učení, se objevily již v 80. letech 20. století. Byl
vypracován systém, který měl pomoci s vyhledáváním nezralých dětí, a to při nástupu do 1.
třídy základní školy. Tento systém se ale zaměřoval na celou populaci, nejen na děti se sklony
k problémům ve čtení, psaní či matematice.
Již v roce 1983 vyšla v Německu publikace Hurra, ich kann's

od Brigitte Šindelář,

která měla za cíl účinně předcházet poruchám učení. K nám se dostala až v roce 1995. kdy ji
do češtiny přeložila PhDr. Věra Pokorná pod názvem Předcházíme

poruchám

učení a vydalo

ji nakladatelství Portál. Publikace se soustředí především na předškolní děti a na děti
navštěvující první ročník základní školy. Součástí je i soubor cvičení ve formě pracovních
listů. Kniha je určená především učitelkám mateřských škol a prvních ročníků základních
škol, ale s úspěchem ji mohou používat i rodiče dětí, nacházejících se v tomto věkovém
rozpětí. Autorka se zaměřuje hlavně na přiblížení problematiky dětského myšlení a učení
s možností včasného rozpoznání deficitů v dílčích funkcích. Ve druhé části se potom soustředí
na diagnostiku těchto deficitů a třetí část je věnována nácviku představených programů.
K u c h a ř s k á . A.: P r e v e n c e , intervence a terapie s p e c i f i c k ý c h p o r u c h učení. In H a d j M o u s s o v á . Z. a kol.:
Intervence. P e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é
fakulta 2 0 0 4

p o r a d e n s t v í III. Praha. Univerzita

Karlova

v Praze -

Pedagogická

Další publikací vhodnou pro prevenci specifických poruch učení je Dobrý

start

do

školy od anglických autorek Jean Andersonové. Susan Fischgrundové a Mary Lobascherové.
Kniha se zabývá tím. jak nejvhodněji připravit dítě na vstup do školy po sociální a kognitivní
stránce. U nás ji vydalo nakladatelství Portál.
Z našich autorů se prevencí specifických poruch učení zabývá Zdeněk Křivánek ve
svém článku Předškolní

příprava

na výuku čtení jako součást

prevence

výukových

obtíží.

který je součástí sborníku Specifické poruchy učení a chování z roku 1994.

1.8.2 Zásady pro reedukaci specifických poruch učení

Většina publikací uvádí, že vývojová dyskalkulie spadá svou charakteristikou do čtyř
různých

oblastí, a to do oblasti

medicínské,

psychologické,

pedagogické

a

sociální.

Zohlednění těchto oblastí by se tedy mělo promítnout do každého jednotlivého případu, který
je reedukován nebo kompenzován.
Pokud se objeví u dítěte předškolního nebo školního věku sklon ke specifické poruše
učení nebo již samotná porucha, měli bychom se řídit určitými pravidly, která při práci
s dítětem budeme dodržovat. Existuje jich hned několik, ale pro přehlednost uvádím jejich
stručné shrnutí podle Věry Pokorné. 2 5

1)

Základním předpokladem by mělo být zaměření reedukace na specifiku jednotlivého
případu se zaměřením na intelekt dítěte, jeho schopnost koncentrace, volní vlastnosti i
motivace k práci, ale i na prestiž vzdělání v rodině, podporu učitele, rodičů nebo
dalších lidí. Individuální může být i samotný průběh nápravy. Přihlíží k příčinám,
intenzitě a množství obtíží, ale také na osobnostní rysy dítěte a možnosti j e h o okolí.

2)

Celkovou situaci dítěte a j e h o potíže je třeba psychologicky analyzovat. Zjistit, jaký
má dítě vztah k učení a jaký vztah panuje mezi dítětem a j e h o rodiči. Důležitá jsou i
očekávání rodičů, která by mělo dítě splnit. Spadají sem i vztahy dítěte se spolužáky,
sourozenci, případně i širší rodiny. Výsledkem této analýzy by měla být celková
strategie práce s dítětem.

3)

Aby mohla být reedukace úspěšná, je důležitá co nejpřesnější diagnostika obtíží dítěte.
Následně by měli být s přesnou diagnózou seznámeni i j e h o rodiče.
Pokorná. Věra.: Teorie, d i a g n o s t i k a a n á p r a v a s p e c i f i c k ý c h p o r u c h učení. Praha. Portál 1997. (str. 2 1 3 - 2 1 8 )

4)

Pomocí přesné diagnózy určíme oblasti, které musíme u dítěte rozvíjet, jakou
metodikou nápravu začneme a jaký postup zvolíme. Nedůležitější ale je stanovit si
obtížnost jednotlivých úkolů, které budou respektovat úroveň dosavadních schopností
dítěte.

5)

Další důležitou zásadou je, aby dítě zažilo úspěch již při první návštěvě v poradně
nebo při první nápravné hodině ve škole, a to úspěch právě v té činnosti, ve které
selhávalo. Ideální by bylo. kdyby tento úspěch měl možnost s dítětem prožít aspoň
jeden z rodičů.

6)

Při nápravě postupujeme po malých krocích a nezvyšujeme náročnost úkolů, dokud
dítě nezvládlo úkoly předchozí.

7)

Důležité je pracovat s dčtmi pravidelně, pokud možno denně. To ale není možné bez
systematické spolupráce s rodiči, kteří se práci s dítětem věnují doma. Procvičovací
chvilky by měly být krátké, ale intenzivní, aby u dítěte nedocházelo ke ztrátě
pozornosti nebo motivace.

8)

Důležité jsou i podmínky, při kterých je cvičení prováděno zároveň s porozuměním.
Když dítě danému jevu porozumí, získáme jistotu, že důležitou informaci v zápětí
nezapomene.

9)

S předchozím bodem úzce souvisí i podmínka vytvořit pro dítě takové prostředí, v
němž se bude moci optimálně soustředit na danou činnost. Klidná atmosféra by měla
být samozřejmostí, stejně jako fakt, že bychom se měli věnovat pouze dítěti. To je
důležité i při práci, kterou s dítětem provádí rodič.

10)

Rodiče i dítě by měli být hned na počátku spolupráce s odborníkem upozorněni, že
reedukace specifických poruch učení vyžaduje dlouhodobý nácvik a že úspěchy se
budou objevovat postupně.

11)

Je nutné schopnost, kterou chceme v dítěti rozvíjet, cvičit tak dlouho, dokud se plně
nezautomatizuje.

12)

Při nápravě bychom měli používat co nejpřirozenějších metod a technik, které budou
respektovat situaci dítěte.

13)

Poslední, ale neméně důležitou zásadou, při reedukaci specifických poruch učení je,
aby vše. co má dítě pochopit a co mu předkládáme, mělo strukturu. Důležitá je
návaznost na předchozí vědomosti dítěte.
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1.8.3 Oblasti reedukace

Protože je problematika reedukace specifických poruch učení velice složitá, je pro
větší přehlednost zacílena do třech oblastí, které se vzájemně prolínají, a to:
a) Reedukace funkcí, které společně podmiňují poruchu.
b) Utváření dovedností správně číst, psát a počítat.
c) Působení na psychiku jedince s cílem naučit se s poruchou žít. utváření adekvátního
konceptu sebe samého. (Zelinková. 2003)" 6

1.8.4 Časté chyby při reedukaci specifických poruch učení

•

Nadávky, urážky, výčitky, hubování či vymáhání nesplnitelných slibů o zlepšení.
Vyzdvihování chytřejšího sourozence, spolužáka, kamaráda, atd.

•

Úporné opakování nezvládnuté látky stále stejným způsobem a za nevyhovujících
podmínek k učení.

•

Užívání nesprávných postupů při reedukaci obtíží, jakým je například memorování
bez porozumění.

•

Zlehčování situace povzdechy a podivováním se nad tím, že dítě něco neumí.

•

Neznalost

specifických

obtíží

souvisejících

s poruchou

a jejich

nedostatečné

respektování.
•

Odpírání chvály dítěti za účelem jeho další motivace: „On/a se bude více snažit, abych
ho příště už určitě pochválil/a."

1.8.5 Reedukace a kompenzace dyskalkulie

Dyskalkulie je specifická porucha učení, na kterou má vliv mnoho faktorů, tzv.
multifaktoriální porucha. Má na ni vliv působení hned několika příčin:

psychických,

sociálních, didaktických a organických. Při početních operacích se uplatňuje složka verbální
(řeč mluvená i psaná), složka prostorová (geometrie, písemné úkoly), úsudek (logika), aj.
Tyto složky jsou pro matematiku velmi důležité a ovlivňuje je úroveň

rozumových

schopností. Rozhodně se ale nedá říci. že by dyskalkulické děti měly nižší úroveň inteligence.
~h Z e l i n k o v á . O.: P o r u c h y učení. Praha. Portál 2 0 0 3 , (str. 75)
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I jedinci, kteří vykazují vysokou úroveň inteligence v jiných oblastech, mohou mít naopak
problémy v oblasti matematiky.
Je možné rozlišit několik období ve vývoji rozumových schopností. Jean Piaget je
klasifikuje takto: (Zelinková. 2003)"
1. senzomotorické stadium
2. předoperační stadium
3. stadium konkrétních operací
4.

stadium formálních operací

U dítěte by mělo dojít k přechodu z předoperačního stadia do stadia konkrétních
operací mezi 5. - 8. rokem a přechodu od konkrétních operací k formálním mezi 1 1 . - 15.
rokem.
Jak je zmíněno výše. specifická porucha učení musí být reedukována specifickým
způsobem. Prvotním krokem by měl být diagnostický rozbor případu. Dítě by mělo projít
speciálně pedagogickým vyšetřením, které bude zohledňovat psychologické, pediatrické a
neurologické vyšetření. Následná navrhnutá péče by, díky těmto použitým metodám, měla
odpovídat druhu a hloubce poruchy.
Samotné

reedukační

činnosti

by

měl

předcházet

přátelský

rozhovor

s dítětem

v klidném a příjemném prostředí, který navodí pocit důvěry, vzájemného porozumění a
zároveň bude motivací k budoucí spolupráci. Samozřejmostí by měla být spolupráce jak
dítěte, pedagogů, spolužáků, tak i rodičů, což se ne vždy a v plné míře podaří. Je potřeba, aby
všichni zúčastnění byli seznámeni s podstatou poruchy a aby pochopili, že dítě není ..divné"
ani lajdák, ale že j e h o potíže jsou způsobeny poruchou, za kterou nemůže, ale je možné ji
společně zvládnout a překonat.
Reedukace vyplývá z přesných postupů a metod, které je nutné dodržovat. Ten. kdo
s dítětem cíleně pracuje, by měl znát výsledky pedagogické diagnostiky, vyučovací metody a
speciální reedukační metody a volit je dle úrovně j e h o dosavadních znalostí. Jednotlivá
cvičení by neměla přesahovat 10-15 minut denně a měla by se provádět pravidelně. Vhodná
jsou zvlášť taková cvičení, při kterých dítě nemá pocit, že se učí. Např. zajímavé hry, soutěže,
kvizy. atd.
Měli bychom se řídit nejen doporučenými pravidly (viz výše), ale také zásadami j a k o
jsou: trpělivost, klid. optimismus, nešetřit povzbuzením a pochvalou, nedopustit, aby se dítě
" Z e l i n k o v á . O.: P o r u c h y učení. Praha. Portál 2 0 0 3 . (str. 111)
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naučilo něco špatně, procvičovat málo a často, využít jeho zájmu, vyloučit všechny rušivé
podněty, výkony dítěte hodnotit spravedlivě, spolupracovat s rodinou a školou atd."
U mnoha dětí je důležité vycházet z konkrétních představ, manipulace reálnými
předměty a pomůckami nebo slovního komentáře činnosti, jež právě dělá. používat grafická
znázornění, matematické zápisy. Složitější matematické postupy se snažit rozdělit do menších
kroků. Pokud dítě začne znovu chybovat, vrátíme se zpět k verbalizaci a manipulaci. Ne
nadarmo se říká „opakování je matka moudrosti" a zde to platí více než dvojnásob.

1.8.5.1 Reedukační techniky

Reedukačními

technikami

se

zabývá

např.

Věra

Pokorná, jejíž

práce

bývají

považovány za nejvýraznější, a proto je zde uvádím. Ve svých publikacích se zabývá
problematikou dyskalkulie a oblastmi její nápravy. Je důležité poznamenat, že dyskalkulie se
nezřídka pojí s dyslexií, což znamená, že dítě trpící dyslexií mívá často potíže právě
v matematice. S tím tedy souvisí i reedukační techniky, které uvádí V. Pokorná.
1)

Rozvoj poznávacích funkcí
•

Sluchová diferenciace řeči
sluchová analýza a syntéza řeči: rozlišování slov ve větě, rozklad slova na
slabiky, slovní fotbal, určování první hlásky v různých slovech, analýza slova a
určování pozice určité hlásky, atd.

•

Rozlišování měkkých slabik di, ti, ni a tvrdých dy, ty, ny
využití molitanové tabulky a tabulky z tvrdého papíru, měkkých a tvrdých
kostek

•

Sluchová diferenciace délky samohlásky
cvičení pomocí bzučáku (vyťukávání délky slabik)

•

Zraková percepce tvarů
rozlišování pozadí a figury (obr. 1)
rozlišování inverzních obrazců (obr. 2)

~>o
Křenková.
J.:
Dyskalkulie
<http://www.volny.cz/dyskalkulie>

a

její

reedukace

(online],
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[citováno

2008-10-12],

Dostupné

na

obr. 1

i—r>

n
V

m>

<1_J

n

y

obr. 2

Prostorová orientace
lze ji nacvičovat pomocí různých konstruktivních her, obrázků, kde dítě určuje,
co je vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed, vzadu, vpředu, atd.. vztahů mezi
předměty, či vzájemného umístění předmětů, zasedací pořádek ve třídě - děti
určují, vedle koho sedí, kdo sedí za nimi. před nimi, atd., skládání různých
geometrických

tvarů

dohromady

(pohledy,

obrázky,

aj.),

hlavolamy,

procvičování vnímání tělesného schématu.
Nácvik sekvencí, posloupnosti
opakování dané řady čísel. Kimova hra a její obměny (např.: dítě vyjmenovává
zakryté předměty a zachovává i jejich pořadí, určuje pořadí požadovaného
předmětu, atd.). pořadí dnů v týdnu, měsíců v roce, ročních období, doplňování
početních řad. provádění činností podle instrukcí, plánování činností v určitém
dni...
Koncentrace pozornosti
souvisí s nácvikem sekvencí a posloupnosti. Tato cvičení vyžadují přesnost při
provádění úkolu. Např. vyškrtávání obrázků (obr. 3), čísel, slov z řady, atd.
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obr. 3

• Paměť
i paměť lze rozvíjet pomocí předcházejících cvičení. Je důležité se zaměřit na
všechny typy pamětí: na zrakovou, sluchovou i kinestetickou paměť
•

Rozvoj pohotovosti mluvidel (tzn. přesné a pohotové vyjadřování)
opakování jednoduchých a poté složitějších slov. Pokud dítě zvládne slova
těžší, můžeme s ním zkusit nacvičovat jazykolamy

•

Rozvoj slovní zásoby
vyjmenovávání slov podřazených k nějakému slovu, vysvětlování neznámých
slov, porovnávání významů slov a rozdílů mezi nimi, vymýšlení slov opačného
významu k daným slovům, hledání slov nadřazených, vymýšlení

rýmů,

vyjadřování vlastností věcí...

2)

Nácvik matematických dovedností
Jak bylo zmíněno v předchozí části, stále více se uvažuje nad souvislostí dyskalkulie

s dyslexií a dalšími specifickými poruchami učení. Dá se předpokládat, že nedostatky
v oblasti matematiky jsou ovlivněny stejnými deficity v dílčích funkcích jako nedostatky ve
čteném i písemném projevu. Matematické funkce ovlivňuje mnoho stejných faktorů, jako
právě oblast čtení a psaní. např. vnímání časového a prostorového pořadí, nedostatečné
zapamatování akustických informací při počítání zpaměti, nerozvinutá auditivní paměť,
neúplné porozumění řeči a matematickým symbolům, nedostatečná sluchová diferenciace,
obtížná diferenciace tvarů při zrakovém vnímání, deficitní zrakově prostorové vnímání, aj. Při
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nácviku matematických dovedností je důležité najít tu úroveň, na které dítě aktuálně je. a od
ní se odrazit k úkolům náročnějším.
Česká odborná literatura se v tomto opírá hlavně o práce Ladislava Košče, který se
dyskalkulii věnuje více než dvacet let a na základě svých zkušeností vypracoval diagnostické
testy, zaměřené hlavně na percepční a kognitivní funkce.

Jako příklad vhodného rozčlenění nácviku jednotlivých oblastí matematiky jsem
zvolila práci O. Zelinkové, a to hlavně díky přehlednosti a vhodným praktickým ukázkám.

Předčíselné

představy

- jsou základem pro utváření matematických představ a jejich osvojení u dětí předškolního
věku
•

klasifikace, třídění, dovednost tvořit skupiny - děti třídí předměty podle
jednoho nebo více znaků (tvaru, barvy, atd.), ale i podle negativních informací
(odděl od skupiny, označ, co nepatří na ulici, co není hranaté, atd

•

párové přiřazování (obr. 4)

•

používání pojmů: více - méně - stejně - nejméně - nejvíce (největší, nejmenší)

•

seriace - pokračování v řazení prvků

•

rozlišení částí a celku, doplňování částí do celku

obr. 4

Číselné

představy
•

pojem číslo je základem prováděných operací - spojuje v sobě operaci počítání
a určování množství

•

při vytváření číselných představ je nutné používat konkrétní předměty a jiný
názorný materiál
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•

je zde důležité dbát na to. aby dítě zvládlo učivo na základě porozumění, ne na
základě pamětného počítání

•

u dětí. které nemají utvořeny číselné představy, se číslo 4 vztahuje na čtvrtý
předmět v řadě. ne na skupinu čtyř předmětů

Utváření pojmu

číslo

- číselné představy se utvářejí nejprve do 5. později do 10, 20. 100. 1000, dále v oboru
kladných a záporných čísel, zlomků, desetinných čísel.
O. Zelinková doporučuje při nácviku zachovávat tento postup:
1.

Manipulace s předměty spolu s verbalizací.

2.

Počítání s názornými pomůckami bez manipulace pouze se zrakovou oporou.

3.

Počítání zpaměti.
•

vyhledávání čísel ke znázorněnému množství prvků a naopak k dané číslici
přiřazování odpovídajícího počtu prvků

•

globální zvládnutí množství bez počítání po jedné, např. s použitím hrací
kostky

•

doplňování čísel v číselné řadě

•

orientace na číselné ose (může být obtížná pro děti s poruchami pravolevé a
prostorové orientace - snazší je zpočátku užívání stojících tvarů)

•

porovnávání čísel

•

řazení karet s čísly podle velikosti (zde bude obtížnější práce s čísly, jež
obsahují nulu nebo obtíže se záměnou číslic v čísle, např. 42-24)

•

rozklad čísel s pomocí názorného materiálu i zpaměti

•

čtení a potom jmenování číslovek v řadě vzestupné i sestupné

•

zaokrouhlování čísel

•

grafické znázorňování čísel do mřížky

10 x 10 čtverců (pozor, aby dítě

neskládalo číslo do tabulky po jedné)
•

grafické znázornění zlomků

•

zápis čísel po přečtení z karet, zápis podle diktátu

•

rozklad čísel na jednotky, desítky (např. 402 = 400 + 2)

Zápis čísel
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•

znázorňování čísel na řádovém počítadle nebo na tabulce, kde jsou

ve

sloupcích vyznačeny stovky, desítky, jednotky apod.
•

tabulka s čísly

•

při zápisu desetinných čísel lze užít čtverečkovaný papír, kdy desetinné číslo
má vlastní čtvereček

Základní matematické

operace

Chcípání operací
- zde je základem úspěchu počítání dítěte do

10 a samozřejmostí použití názorného

materiálu
- učitel musí jednotlivé početní operace dostatečně vysvětlit a poté důkladně procvičovat
- chybou je rychlé přecházení pod tlakem učebních osnov od vysvětlování operací k jejich
provádění a automatizaci

Provádění

operací

- zpočátku volit snadná čísla, u dětí s dyskalkulií i čísla nižší: 1. 2. 3, 4. Např. 243 x 2
•

doplňování chybějícího znaménka

•

doplňování chybějícího čísla

•

tvoření čtyř typů příkladů z několika číslic, např. 3, 4, 7
3+4=7

7-4=3

4+3=7

7-3=4

•

matematické operace prováděné ústně

•

matematické operace prováděné písemně

•

řešení rovnic

Slovní úlohy
-

vycházejí z běžných denních situací a jsou velice vhodné pro děti s dyskalkulií, jelikož
musí při jejich řešení používat názorné představy

-

žáci s dyskalkulií mohou řešit obdobné úlohy jako spolužáci, ale s nižšími čísly, která
odpovídají jejich úrovni v oblasti numerického počítání
•

přečtení úlohy, vyčlenění důležitých údajů a otázky, doplněné grafickým
znázorněním, popř. manipulací
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•

numerický záznam úlohy rovnicí či soustavou rovnic

•

výpočet (při numerickém počítání lze požít kalkulačku)

•

odpověď, kontrola řešení a potvrzení správnosti nebo oprava řešení

•

lze využít různých her při počítání slovních úloh. aby dítě neztratilo motivaci

Geometrie
- předpokladem pro geometrii je určitá úroveň grafomotorických dovedností, pravolevá a
prostorová orientace a prostorová představivost
- vhodné je využití modelování, při kterém lze správně pochopit podstatu jevu a zároveň se
lze vyhnout nesprávnému utváření představ
- rýsování vyžaduje, jako u všech dětí, intenzivní nácvik

Převody

jednotek

- jsou velice náročným učivem, vyžadujícím intenzivní nácvik a opakování
-

vhodné je časté používání názorných pomůcek a materiálů

Odhady

výsledků

- poukazují na dosaženou úroveň orientace v desítkové soustavě a později na zvládnutí
matematických operací

Další oblasti související s

matematikou

Orientace v čase
•

skládání dějových obrázků podle časové posloupnosti, dny v týdnu, měsíce
v roce. roční období, určování hodin, nastavení času na hodinách, převody
jednotek, dnešní datu, datum narození, vyhledávání údajů v jízdních řádech,
počítání délky cesty, úlohy související s časem, využití budíku, časová pásma,
údaje k určování rychlosti, vzdálenosti, při vaření...

Bankovky, mince a jejich
•

hodnota

znát bankovky, být schopný je měnit, znát přibližnou cenu, psát ceny
v desetinných

číslech,

odhadnout

poukázku, ad.
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své

životní

náklady,

vyplnit

poštovní

Další údaje
•

míry pro oděv a obuv. čtení a porozumění údajům na teploměru a použití v praxi,
využití jednotek váhy při vaření, nákupech i jinde, práce s měřítkem na mapě...

Matematika tedy není jen o počítání ve škole, ale je nedílnou součástí reálného života,
ve kterém dyskalkulické dítě bude muset s úspěchem obstát. Proto je třeba těmto dětem svět
matematiky přiblížit tak. aby pochopily jeho smysl způsobem jim vlastním.

Jako druhým velice uznávaným autorem publikace, která se ale zabývá metodikou
rozvoje početních dovedností, je PaedDr. Josef Novák. Tuto metodiku lze uplatnit jak ve
školách základních, tak i ve zvláštních, v pedagogicko-psychologických poradnách, v DYScentrech a speciálně pedagogických centrech. Může s ní pracovat i široká

rodičovská

veřejnost. Popisy pracovních postupů jsou rozděleny do devíti podkapitol a obsahují příklady
různých cvičení.

1.

Základní matematické pojmosloví (verbalizace a používání)
- již na počátku školní docházky mohou mít děti problémy v matematice díky
omezené schopnosti porozumět významu běžného matematického pojmosloví,
slovně označovat množství a počet předmětů, operační znaky a další matematické
úkony.
Pojmy pro

velikost:

•

řazení podle velikosti konkrétních předmětů

•

řazení podle velikosti obrázků

•

řazení podle velikosti obrazců

• jmenování číselné řady
•

zápis číselné řady

Pojmy pro rozpětí

(interval):

•

větší, menší než.... předcházející na předmětech

•

větší, menší na obrázcích

•

větší, menší v obrazcích

•

čísla větší, menší než...s předměty

•

zápis čísel podle pokynů

Pojmy pro množství a rovnost

(identitu):
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•

preference tvaru, barvy, hmatu

•

preference hmatu, tíhy

Zachování množství při změně

tvaru:

•

preference barvy, velikosti, tvaru

•

identita na obrazcích

•

méně než. více než na obrazcích

•

identita vyjádřená různým stupněm názornosti slovně

•

identita vyjádřená různým stupněm názornosti písemně

Struktura čísla
-

pochopení struktury čísla pravděpodobně souvisí s nezautomatizovaným sčítáním a
odčítáním v číselném oboru do 20, s násobením a dělením, protože pozdě zjistíme,
že představa dítěte o struktuře čísla je pozdě vytvořená nebo neadekvátní (pouze
pokud se nejedná o nesprávný, nevhodný či neefektivní způsob výuky)

-

projevuje se přetrvávající potřebou počítání s oporou o prsty, nespolehlivým a
pomalým

počítáním

s přechodem

přes

10, váhavostí v odpovědích

násobilky
•

preference hmatu při tvorbě představy o struktuře čísla na předmětech

•

preference zraku při tvorbě představy o struktuře čísla na obrazcích

Struktura víceciferných

čísel

•

pojem jednotky, desítky

•

manipulace s obrazy dětských bankovek

•

znázorňování kvantity

•

čtení víceciferných čísel

•

zápis víceciferných čísel

Rozklad čísel v první desítce
•

fazole v dlani

•

barevné hranolky

•

..rybník"

•

síť čtverců

• jmenování rozkladů čísel zpaměti
•

zápis rozkladů čísel do 10
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výsledku

Sčítání
Podstata

sčítání

•

sestavování příkladů zadávaných slovně, následně graficky

•

rozklady čísla v první desítce

•

znázornění početní operace sčítání

•

sčítání do 10 s vizuální oporou

•

zadávání příkladů na sčítání v číselném oboru do 10

•

ústní zadávání příkladů na sčítání a v číselném oboru do 10

Sčítání s přechodem přes desítku (početní spoje k číslu 9)
•

na předmětech v určitém množství

•

s preferencí tělesného schématu a obrazů čísel

•

početní spoje s vizuální oporou (tj. zadávané na kartách)

•

početní spoje s auditivní oporou (tj. zadávané zpaměti)

•

dvojciferné číslo končící 9 + libovolné jednociferné (na kartách)

•

dvojciferné číslo končící 9 + libovolné jednociferné (zpaměti)

•

trojciferné číslo končící 9 + libovolné jednociferné (na kartách)

•

trojciferné číslo končící 9 + libovolné jednociferné (zpaměti)

Pro početní spoje k číslu 8, 7, 6 se tato skladba cvičení opakuje.

Odčítání
Podstata

odčítání

•

sestavování příkladů na odčítání zadávaných slovně

•

sestavování příkladů na odčítání zadávaných graficky

•

rozklady čísla v první desítce

•

znázornění početní operace odčítání

•

odčítání v číselném oboru do 10 s vizuální oporou

Přechod přes 10
•

znázornění početní operace

•

odčítání v číselném oboru do 20 s vizuální oporou

•

odčítání v číselném oboru do 20 (úlohy zpaměti)

Rozdíly víceciferných

čísel

•

odčítání v číselném oboru do 100 s vizuální oporou

•

odčítání zpaměti v číselném oboru do 100 zpaměti
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6.

•

nácvik odčítáni s vizuální oporou (na kartách)

•

nácvik odčítání s auditivní oporou (zpamčti)

Násobení
Podstata

7.

násobení

•

znázornění příkladů na barevných hranolkách

•

znázornění příkladů na obrázcích

•

znázornění příkladů na obrazcích (kruhové terčíky s čísly a tečkami)

•

nácvik násobilky

Dělení
•

pochopení podstaty dělení

•

rozdělování obrázků do skupin
nácvik dělení s vizuální oporou (na kartách)

8.

•

nácvik dělení s auditivní oporou (zpaměti)

•

pochopení podstaty dělení se zbytkem

•

rozdělování obrázků do skupin

•

nácvik dělení se zbytkem s vizuální oporou (na kartách)

•

nácvik dělení se zbytkem s auditivní oporou (zpaměti)

Celek - část, význam vztahů
Desetinná

čísla

Pojem: celek - část
•

pojmy o částech a celku

•

vyznačování částí celku s pojmenováním

•

určování a jmenování částí celku

•

zápis jmenovaných částí celku

Pojmy: polovina, pětina
•

pojmy o částech celku

•

vyznačování částí celku s pojmenováním

•

určování a jmenování částí celku

•

zápis jednotlivých částí celku

Pojmy: třetina, čtvrtina, šestina, sedmina, osmina, devítina
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•

vyznačování částí celku s pojmenov áním

•

určování a jmenování částí celku

•

zápis jmenovaných částí celku

Zlomky
-

zlomky jsou pro dyskalkulické žáky velkou obtíží, protože souvisí s nepochopením
samotného významu grafického zápisu zlomků a tím. že je jeho velikost vyjádřena
třemi symboly: čitatelem, zlomkovou čarou a jmenovatelem

-

pro rozvoj počítání se zlomky je třeba úplně zvládnout početní operace a osvojit si
význam používaného matematického pojmosloví

Pojmy: celek - část (viz desetinná čísla)
Pojmy: polovina, pětina (viz desetinná čísla)
Pojmy: třetina, čtvrtina, šestina, sedmina, osmina, devítina (viz desetinná čísla)
Velikost zlomku
•

porovnávání velikosti zlomků

•

porovnávání velikosti dělením celku na části

Rovnost zlomků
•

rovnost zlomku vyjádřená skládáním

•

rovnost zlomku jako grafické vyjádření

Základy početních operací se zlomky
•

porovnávání zlomků s různým činitelem i s různým jmenovatelem

•

grafické znázorňování

•

Kdo vyloží větší kartu?

Sčítání zlomků

•

preference hmatu, velikosti a barvy

9. Slovní úlohy
-

slovní úlohy jsou problémem pro většinu žáků (nejen trpících dyskalkulií), nejvíce
se projevují právě u nich a u žáků s dyslexií

-

pro řešení slovních úloh je důležité znát úroveň počtářských dovedností a chápání
významu použitého matematického pojmosloví a také úroveň porozumění čtenému
textu

Schématické

členění fází řešení slovních

úloh:

a) pochopení významu matematického pojmosloví při dovednosti číst s porozuměním
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h) pochopení formulovaného vztahu v rovině jazykové
c) a jeho převedení do roviny matematické
d) provedení početních operací
e) převedení numerické odpovědi (výsledku) /pět do roviny jazykové

1.8.5.2 Pomůcky využívané dyskalkulickým žákem

Pomůcky jsou pro žáka s dyskalkulii nepostradatelnou součástí vyučování. Jsou to
vlastně didaktické prostředky, přispívající ke snazšímu a úspěšnějšímu dosahování cílu
výuky. Napomáhají žákovi vytvářet si konkrétnější představy a vidět věci z různých úhlů. Pro
pochopení základních postupů jsou manipulativní činnosti s konkrétními předměty velmi
prospěšné. Tyto předměty pak nahradí předměty zástupné (kostičky, puntíky, obrázky...).
Níže uvedené pomůcky mohou být využívány ve školách a děti by je měly mít možnost
používat i při své domácí přípravě.

1) Víčka od PET lahví
Popis a využití pomůcky:
Víčka jsou pro děti i učitele snadno dostupná a je možné s nimi pracovat
mnoha způsoby. Lze na nich vysvětlovat novou látku, znázorňovat konkrétní situace
(např. ve slovních úlohách) i procvičovat dané učivo. Víčka existují v mnoha
barevných variantách, což učitel ocení např. při třídění, znázorňování rozkladů čísel na
dva sčítance nebo při práci s množinami prvků. Vhodnější jsou víčka bez nápisů na
vrchní straně.

2) Rybník (obr. 5)
Popis a využití pomůcky:
Jde vlastně o vystřižený „rybník" z barevného papíru, který je uprostřed
rozdělen „hrází". Součástí je také tabulka, do které si dítě zaznamenává provedené
rozklady čísel. Jako rybičky lze použít stejně barevná víčka od PET lahví.
Rybník lze využít při nácviku a procvičování rozkladů čísel na dva sčítance
nebo při porovnávání čísel. Při rozkladu si dítě zvolí určitý počet ryb v rybníku, který
si zaznamená do horní části tabulky. Rybičky pak „přeskakují" hráz a dítě si rozklady
zaznamenává do tabulky.
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obr. 5

3) Obrázkové domino
Popis a využití pomůcky:
Domino se skládá z několika kartiček, které mají na jedné polovině grafický
znak čísla (1, 2, 3,... 10) a na druhé polovině určitý počet stejných obrázků. Úkolem
dítěte je, aby přikládalo k číslu správný počet obrázků na jiné kartičce a aby využilo
všechny kartičky.
Domino pomáhá žákům budovat představu čísla, znázorňující určitý počet
předmětů.

2

1

3

© ©©

obr. 6

4) Kvarteto
Popis a využití pomůcky:
Kvarteto může být tvořeno 5-10 sadami po čtyřech kartičkách. Jedna sada vždy
obsahuje jednu kartu s číslicí, kartu se stejným počtem obrázků, kartu s tečkami a
kartu s čárkami. Všechny karty se rozdají mezi hráče, aby měl každý stejný počet.
Hráč, který začíná, se ptá kteréhokoliv hráče na konkrétní kartu z kvarteta, od kterého
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má alespoň jednu kartu. Pokud oslovený hráč tuto kartu má. musí ji tázajícímu se hráči
odevzdat. Ten se pak muže dále ptát na další karty kteréhokoli z hráčů. Pokud ji ale
dotazovaný nemá, získává právo se ptát. Cílem je vyložit co nejvíce kvartet.
Pomůcka

slouží

ke

snazšímu

pochopení

a

budování

pojmu

číslo

a

k procvičování.

5) Pomůcka k pochopení řádů čísel („kalendář")
Popis a využití pomůcky:
Jedná se o jakýsi ..kalendář", ve kterém je svázáno deset listů papíru. Každý
list je rozstříhán na pět částí, které znázorňují jednotlivé řády. Zprava jednotky,
desítky, stovky, tisíce a desetitisíce. Rozstříhaným částem v jednotlivých

řádech

přísluší číslice od 0 do 9.
Tato pomůcka slouží je snazšímu pochopení zápisu víceciferných čísel a
pochopení funkce čísla v poziční desítkové soustavě. Žáci mohou znázorňovat čísla od
0 do 99 999. Rozšířením „kalendáře" se lze dostat i do vyšších řádů.

6) Modely peněz
Popis a využití pomůcky:
Jedná se o napodobeniny skutečných bankovek a mincí, které můžeme koupit
v papírnictví nebo v obchodech s hračkami.
Lze je využít při simulaci reálných situací, např. nakupování, rozměňování,
sčítání po desítkách, stovkách, tisících a jejich kombinacích, při skládání určité částky
z různých bankovek a mincí.

7) Tabulky násobků
Popis a využití pomůcky:
Jedná se v nečastějších případech o čtvercovou tabulku o velikosti 10 x 10 cm.
Do jednotlivých políček zapíšeme čísla od 1 do 100. Před jedničkou se ještě nachází
číslo 0.
Pomůcka je vhodná pro nácvik, automatizaci a pochopení malé násobilky. Žák
si sám může do tabulky zaznamenávat násobky určitého čísla a všímá si. že vytvářejí
pravidelné obrazce (pokud postupuje správně).
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Další tabulky si může vytvořit žák sám, např.:
-

tabulky násobků (obr. 8, obr. 9)
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8) Síť (obr. 10)
Popis a využití pomůcky:
Síť je vlastně jakási stovková tabulka 10 x 10 cm s vyznačeným křížem, který
tabulku dělí na menší čtverce o velikosti 5 x 5 cm. K práci se sítí lze využít barevné
hranolky (obr. 10) nebo proužky z papíru, které barevné hranolky nahrazují.
Síť můžeme využít pro přirozené budování pojmu číslo, pro znázornění
přechodu přes desítku, pochopení toho. k čemu slouží rozklad čísla při sčítání i
odčítání nebo při odhadech. Kříž uprostřed tabulky má dětem sloužit jako pomůcka
pro lepší orientaci.

1

1

i

100
obr. 10

9) Barevné hranolky
Popis a využití pomůcky:
Jsou to vlastně barevné hranoly, znázorňující čísla od 1 do 10. Liší se od sebe
barvou, délkou a reprezentují přirozená čísla (1 = jednotkový hranol, 2 = dvojkový
hranol. 3 = trojkový hranol, atd.). Na povrchu hranolků mohou být zářezy, které
vyznačují strukturu čísla. Hranoly mají na své vrchní straně napsané příslušné číslo (1
- 10). U šestky a devítky chybí tečka. Je to proto, aby si žák dokázal uvědomit pomocí
hmatu i zraku, že 9 je více než 6 (např. při řazení hranolů podle délky/počtu jednotek).
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Hranolky lze využít při budování pojmů větší, menší, následující a předchozí,
při třídění, porovnávání a řazení. Slouží pro pochopení struktury čísla a k nácviku
početních spojů s preferencí zraku a hmatu. Lze s nimi dobře modelovat rozklady čísel
v první desítce a sčítání s přechodem přes desítku. Barevné hranolky se dají využívat i
v kombinaci

s dalšími

pomůckami

např.

stovkovou

sítí (obr.

7), s

číselnými

kartičkami, s nakreslenými číselnými osami (umožní pochopit podstatu násobení a
dělení a dělení se zbytkem).

obr. 10

10) Geometrické tvary (obr. 11)
Popis a využití pomůcky:
Jde o barevné čtverce, obdélníky, kruhy a trojúhelníky v několika velikostech,
vystřižené z tvrdého kartonu.
Využíváme je pro správné budování představy o rovinných geometrických
tvarech. Díky tomu, že si žák může tvar „osahat", získá přesnější představu o jeho
vlastnostech, rozdílech a podobnostech s ostatními tvary.

obr. 11
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11) Technické pomůcky
Jsou asi nejčastějšími pomocníky při výuce matematiky pro dyskalkulické dítě. které
využívá i většina populace, nemající s matematikou potíže. Usnadňují jim jejich práci a totéž
platí i pro jedince trpícího dyskalkulií. Druhou stránkou věci je ale otázka, zda je správné při
výuce tyto pomůcky (tj. kalkulačka, osobní počítač) používat. Jedni zastávají názor, že
v určitých případech to správné je. a druzí, že kalkulačka dítěti neumožní zcela pochopit
matematické principy a postupy.

a)

Kalkulačka
Kalkulačka rozhodně není prostředkem, jenž má schopnost dyskalkulii odstranit.
Může být pouze nástrojem k usnadnění některých početních kroků, stejně jako pro
většinu z nás. Používání kalkulačky je u žáků opodstatněno pouze v některých
případech a za těchto podmínek:
1. U žáka s vývojovou dyskalkulií nebo hypokalkulií s převahou obtíží v numerické
oblasti.
2. V případech, kdy žák přiměřeně uplatňuje schopnost matematického úsudku, kdy
chápe význam početních operací, algoritmu a spolehlivě pracuje s matematickou
symbolikou. (Novák. 2004) : y

Pokud by nebyly respektovány podmínky pro práci s kalkulačkou, nepřineslo by její
používání očekávaný efekt. Lze předpokládat, že žák nebude mít pro své početní výkony
žádnou logickou kontrolu.
Kalkulačku lze efektně využít k domácí přípravě za těchto situací:
1. pokud dítě s kalkulačkou pracuje pod přímým a instruovaným vedením rodiče
2. pokud při jejím používání zapojuje dítě více smyslů - své konání komentuje,
vysvětluje, rozvíjí své vyjadřovací schopnosti, zrakem kontroluje pozice čísel a
zapojuje se i složka motorická
3. pokud souží jako rychlý prostředek ke kontrole správnosti
4.

v omezených případech ji lze využít jako prostředek k rychlému a přímému
zjištění výsledku

" N o v á k . J.: D y s k a l k u l i e - specifické p o r u c h y počítání. M e t o d i k a r o z v í j e n í početních d o v e d n o s t í . H a v l í č ú v
Brod. T O B I Á Š 2 0 0 4 . (str. 1 16)

- 50 -

b) Osobní

počítač
Jelikož

dostupnost

technického

vybavení

je

v dnešní

době

prakticky

neomezená, lze ji dobře využít i s dětmi ve školních lav icích. Existuje velké množství
programů, které se buď snaží dítěti pomáhat při pochopení určitého učiva, nebo při
jeho procvičování. Více o programech v kapitole 1.10 Nápravné programy.
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v

1.9 Specifika vývojových dyskalkulií u dětí na 1. stupni ZS

Dčti

se specifickými poruchami

učení mívají často problémy

v určité

oblasti

vyučovacího procesu (čtení, psaní, matematika,...) a také s tím, že mnohem obtížněji dosahují
úrovně na ně kladených výkonů. Závažnějším problémem ale může být to. že se nezřídka
dostávají do náročných sociálních situací, které je vystavují určité míře frustrace. Tato
frustrace má za příčinu různé neurotické projevy nebo poruchy chování, jež mohou být
následkem chronického neúspěchu ve škole a nedostatečné podpory okolí. Dítě se cítí
méněcenné, nepochopené, často bývá terčem posměchu (ze stran žáků. někdy i učitelů) a má
potíže s navazováním sociálních kontaktů.

V. Pokorná poukazuje ve své publikaci (Teorie, diagnostika a náprava specifických
poruch učení, 1997) na disertační práci I. Milzové. která sledovala příznaky chování dětí
s emočními problémy ve vztahu k poruchám učení. Rozdělila je do těchto pěti oblastí:

0

1) funkční poruchy, které se projevovaly ve vnitřní tělesné sféře, jako poruchy spánku,
pomočování, tiky, bolesti hlavy apod.
2) poruchy, které se projevovaly ve vnější tělesné sféře - kousání nehtů, trhání vlasů
apod.
3) poruchy, které se týkaly pocitů a základních nálad, například stavy strachu, úzkosti,
suicidální (sebepoškozovací) pokusy
4) poruchy

v sociální oblasti,

například

přehnaná

žárlivost,

nápadná

ostýchavost,

agresivita, brutalita, žhářství, krádeže
5) obtíže, které narušovaly činnost a výkon dítěte - dítě si nedovede hrát, soustředit se,
trpí denním sněním a zvýšenou dráždivostí

Tyto problémy často souvisí s jistou situací dítěte doma, ve škole, nebo s postoji, které
k dítěti zaujímají rodiče, učitelé, spolužáci, ale i dítě k sobě samému.
•

Situace doma - rodiče jsou častěji nespokojeni se školními výkony dítěte, ale naopak
jim mnohdy působí obtíže pomoc, kterou by měli dítěti doma poskytovat, jsou zároveň
přesvědčeni, že dítě by mohlo podávat lepší výkony, kdyby samo chtělo nebo se více
snažilo. Dítě označují jako líné a vyčítají mu špatné výkony ve škole. Způsob výchovy

" P o k o r n á . Věra.: Teorie, diagnostika a n á p r a v a s p e c i f i c k ý c h poruch učení. Praha. Portál 1997. (str. 1 18)
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bývá spíše autoritativní, rodiče si s dítětem málo povídají a nezapojují ho do svých
rozhovoru. Děti jsou častěji tělesně trestány, doma se vztekají a vzdorují rodičům,
mají méně času na hraní.
•

Postoj učitelu - děti označují jako málo nadané, těžce chápající a pomalu myslící,
s malým zájmem o školní práci a s nedostatečnou mírou fantazie, dále jako líné.
nepozorné, nepořádné při psaní úloh. neovladatelné, vzpurné. uzavřené, lhostejné,
nesamostatné, rychle unavitelné a jednající zbrkle. Jejich výkony posuzují spíš hůře.

•

Postoj žáku k učitelům - označují je za netrpělivé a jsou přesvědčeni, že ostatním
žákům nadržují. Učiteli nedůvěřují a často se u nich vyvine i averze.

•

Postoje spolužáků - děti se SPU jsou často terčem jejich posměchu a urážek.
Nenavazují s dítětem bližší přátelství a jsou tzv. ..v pozadí".

•

Postoje dětí k sobě samým - jsou přesvědčeni, že mají „prostě smůlu", lehce se unaví
a jsou častěji smutné, špatně se vyrovnávají s tresty rodičů, školní úkoly jim připadají
těžké, nezvládnutelné. Nemají pocit, že by byly líné nebo nepozorné, lehce se rozzlobí
a vztekají se. Mrzí je, že dobře nevycházejí se spolužáky, ale nevědí, jak to změnit.
Své znalosti a výkony hodnotí jako nepříliš dobré.

Z tohoto shrnutí vyplývá, že dítě. které je nepříznivě hodnoceno doma, ve škole i
dalších prostředích, se samo hodnotí negativně, což nepřispívá k jakémukoli zlepšení jeho
situace.
Dítě, které trpí dyskalkulií to má nejen ve škole, ale i doma a vůbec v životě velmi
těžké. Matematika pro něj postrádá veškerý smysl. Nechápe, k čemu ji potřebuje, protože
nechápe, jak spolu matematika a okolní svět souvisí. Zároveň ale u svých spolužáků, rodičů a
ostatních lidí vidí, že oni matematickému prostředí rozumí, což je pro něj frustrující. Téměř
všude na jeho „neschopnost" pohlíží kriticky a dítě tak ztrácí místo, kde by bylo před touto
svou obavou chráněno.
Je třeba, abychom dítě pomalu a pozitivně motivovali malými úspěchy. Tyto děti totiž
tolikrát zažily neúspěch nebo nepochopily látku, že už se ani nenamáhají něčemu porozumět.
Jsou přesvědčeny, že vyvíjení jakékoli snahy postrádá smysl.

Tato neochota se může

projevovat hned několika způsoby: (Simon. 2006)' 1
•

chovají se agresivně (jsou drzé. odmítají spolupracovat atd.)

•

otevřeně bojkotují pedagogovo úsilí: „Tomu stejně nerozumím!"

"' S i m o n . H.: D y s k a l k u l i e . Praha. Portál 2 0 0 6 (str. 106-107)
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•

odvádí hovor jinam, jsou nepozorné, spontánně se vyjadřují k něčemu, co se
nevtahuje k tématu

•

klamou tělesnými signály, například souhlasným přikyvováním hlavou apod.

•

svými poznámkami se snaží navodit dojem, že porozuměly

•

nežádají o vysvětlení, když něco nechápou

Dále pak velice často zkouší uhodnout nebo alespoň přibližně odhadnout výsledek
zadané úlohy. Při odhadování se dítě zaměřuje na získávání informací z mluvy, postojů nebo
výrazu mluvčího (tj. učitele, rodičů).

Daří se jim velice přesvědčivě zdůvodnit nesprávné

řešení neporozuměním otázce a vyžadují opakování zadání. Některé z těchto dětí jsou
schopny si velice dobře vycvičit paměť. Úlohu pak řeší na základě podobnosti s jinou úlohou,
ale aniž by celému procesu porozuměly. Občas se jim stává, že aplikují nesmyslný postup
řešení, protože úlohu špatně vyhodnotí.
Pro žáka s dyskalkulii je matematika chápána jako svět čísel a postupů postrádajících
smysl. Představuje pro ně pravidla, která je nutné dodržovat, aby byli ostatní spokojeni.
Výsledek považují za správný, pokud ho tak označí učitel nebo jiný dospělý. Neumí spojit
staré informace s nově získanými a nevidí mezi nimi žádnou souvislost. Je třeba, abychom při
řešení úloh vycházeli z předchozí zkušenosti dítěte a navazovali na ni. V žádném případě
bychom neměli vnucovat dítěti svoje postupy, protože ty nevychází z jeho představ o výpočtu.
Učitel by měl mít sílu se dítěti nemstít za jeho projevy v chování a naopak být schopen
s dítětem (i rodiči) o jeho problému otevřeně hovořit a hledat vhodná řešení. Je též vhodné
citlivě obeznámit spolužáky se situací dítěte, což může mít pozitivní vliv na jeho postavení
v třídním kolektivu. Učitel by měl také zvolit vhodnou formu hodnocení výsledků práce žáka.
Přínosnějším bývá slovní hodnocení (viz. kapitola 1.8 Možnosti hodnocení a tolerance dětí
se SPU), u nějž lze využít hodnocení dle vnitřní vztahové normy (poměřují se výkony podané
dítětem mezi sebou).
Již několik let se ale učitelé i rodiče dozvídají pomocí odborných publikací i jiných
médií, jak s dětmi s dyskalkulii jednat a pracovat a zlepšení je patrné. Stává se však. že rodiče
se se situací dítěte smíří a po škole vyžadují pouze tolerantnější hodnocení dítěte.
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1.10 Nápravné programy

Nápravný program vytváří pedagogicko-psychologická poradna. Při jeho tvorbě muže
vycházet

z výše

zmíněných

postupu

pocházejících

od

autorů,

kteří

mají s nápravou

dyskalkulie letité zkušenosti. Program bývá součástí individuálního vzdělávacího plánu, který
by měl učitel respektovat, jelikož vychází z potřeb dítěte.
Jako určitou formu nápravného programu lze brát výukové počítačové programy.
Musíme si ale uvědomit, že jsou vytvářeny na všeobecném základě a nemusí brát zřetel na
konkrétní potřeby dítěte s dyskalkulií.
V dnešní době je možné na trhu objevit nepřeberné množství počítačových programů,
které se snaží pomáhat dětem s pochopením světa matematiky. Byla by tedy velká škoda je
při reedukaci dyskalkulie opomenout. Počítač má dnes doma téměř každé dítě a i ve školách
ho lze efektivně využívat.
Výukové programy mohou do značné míry ulehčit učiteli práci a mohou mu být
velkou inspirací pro další činnosti s dítětem. Pro žáka je počítač významným motivačním
prvkem ve vyučování. Nutí ho být mnohem aktivnějším a samostatnějším v řešení úkolů a při
osvojování si nových poznatků.
Ve spolupráci s počítačem se naskýtá mnoho výhod, které učitel i žák při reedukaci
zajisté ocení.
•

žákovi se dostává okamžité zpětné vazby a může tak ihned pracovat s chybou, kterou
je nutné pro další postup opravit

•

díky velké přitažlivosti se snižuje stresový faktor, který nepříznivě ovlivňuje výkon
žáka

•

žák si procvičí větší množství určitých jevů, než když by mu učitel cvičení diktoval

•

postupně se zvyšuje rychlost, s jakou řeší úlohy a má možnost se vracet k jevům, ve
kterých chybuje

•

učitel má možnost lépe individuálně se žáky pracovat

•

žáci jsou více motivováni k domácí přípravě a procvičování

•

podporuje se samostatnost žáka a respektuje individuální tempo

•

pokud počítačový program zaznamenává výsledky řešení, lze je použít jako objektivní
podklad pro klasifikaci
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Nevýhodou

jsou

vyšší

pořizovací

náklady

počítačů

i výukových

programů

a

nedostatek počítačů ve školách. Pro efektivní práci s programy by byl ideální stav žáků a
počítačů 1:1. Také zvukový doprovod programů může žáky navzájem nepříjemně rušit při
práci.
Pro představu zde uvádím některé výukové programy, které jsou v současné době na

CD-ROMy z řady Chytré dítě
Než začne matematika
Popis programu:
Titul je určen především pro využití doma, v mateřských školách a v 1. třídě základní
školy, ale využívat ho mohou i pracovníci logopedických poraden a další odborníci, kteří
pracují s dětmi. Děti celým programem provází postavičky „Bajtlíků", kteří jim pomáhají
hravým způsobem vytvářet a upevňovat základy matematického poznání a logiky. Vytváří
prostor pro pochopení slovních úloh a využívá pro jejich ilustraci ve velké míře reálných
situací. C D - R O M mohou využívat i velmi malé děti, samozřejmě s pomocí dospělého.

Matematika 1
Popis programu:
C D - R O M je určen žákům

1. a 2. tříd. Napomáhá vytváření číselných

představ,

základním početním operacím, samostatné práci a logickému myšlení.

Matematika, Geometrie 2+3
Popis programu:
Tento C D - R O M předkládá žákům matematiku j a k o svět přitažlivý a zábavný. Velká
část je věnována geometrii, která se zaměřuje na rozvoj myšlení a představivosti. Snaží se
naučit žáky přemýšlet a nespoléhat jen na mechanické počítání.

CD-ROM MATÍK
Popis programu:
Program MATIK obsahuje soubory cvičení pro reedukaci dyskalkulie i pro běžnou
výuku dětí v 1. třídě základní školy. Obsahuje celkem

tři celky: Číselné

představy,

Matematické operace a Číselnou řadu. Každý z nich nabízí jednodušší a složitější verze úloh.

-II-

CD-ROM O B J E V I T E L
Popis programu:
Program je určen především dětem, které mají obtíže v matematice. Je rozdělen na čtyři
části: Početní představy, Seznámení s čísly. Početní operace a Zrakové vnímání a zábavné
procvičování. Každá z úloh je graficky znázorněna a je doprovázena obrázkem. Program
eviduje chyby, které dítě udělá, a pokud si chybu neopraví, neumožní mu pokračovat.

-II-

2. Praktická část

2.1 Popis průběhu šetření
Pro zpracování této části diplomové práce jsem zvolila formu kazuistiky. která se mi
zdála pro danou problematiku nejvhodnčjší. Díky této metodě lze zjistit o daném případu
velké množství informací, pocházejících z různých zdrojů. Lze též porovnávat

získané

informace mezi sebou a posuzovat jejich výpovědní hodnotu. Vhodně zvolené metody
umožní bližší seznámení s problémem a dále je využít pro návrh a realizaci nápravného
programu.
Veškeré informace jsem získala se souhlasem žáka. rodičů, učitelů a pracovníků
pedagogicko-psychologické poradny.
Pedagogicko-psychologická poradna mi poskytla k nahlédnutí záznamy o případu a
její pracovníci se mi snažili vyjít vstříc při zajišťování návštěvy v základní škole, do které žák
dochází. Též mi pomohla zprostředkovat kontakt s rodiči dítěte a předat jim dotazník, důležitý
ke shromáždění informací o rodině a zdravotním stavu dítěte.
Základní škola mi umožnila přístup do hodiny matematiky a třídní učitelka ochotně
poskytla důležité informace týkající se žáka, organizace hodin, přístupů a používaných metod
v hodinách i mimo ně. Též mi pomohla s realizací rozhovoru, který jsem s žákem vedla, a
poskytla prostory pro zrealizování nápravného programu.
Toto téma jsem si vybrala hlavně proto, abych zjistila, jakým způsobem se s dětmi
s vývojovou dyskalkulií ve vyučování pracuje, jaké mají učitelé možnosti, zda jich využívají a
zda je vůbec umí využít.

Důvodem byla osobní zkušenost ze základní školy, kdy si učitel

s dítětem absolutně nevěděl rady, nenašel si čas na individuální přístup k dítěti a víceméně si
ho přestal všímat. Dítě si v hodinách matematiky mohlo dělat prakticky vše, u čeho nerušilo
ostatní spolužáky.
Očekávala jsem. že při této práci do hloubky poznám postupy, kterými dítě dochází
k výsledku a následně se je pokusím upravit tak. aby pochopilo, proč postupovat navrhnutým
způsobem.
Také jsem očekávala, že díky této práci budu ve své praxi umět s těmito dětmi účinně
pracovat, navrhovat různé metody a postupy práce a používat a vytvářet nejrúznější pomůcky,
které usnadní chápání matematiky žákovi a pomohou při výkladu i učiteli.

- 58 -

2.2 Cíle

Předložená práce řeší problematiku vývojových dyskalkulií u dětí na 1. stupni základní
školy a možnosti jejich reedukace, s níž úzce souvisí i přístup učitelů k dítěti ve vyučování i
mimo ně. přístup rodičů a samotná příprava obou stran na řešení problémů, se kterými se dítě
potýká.
Cílem práce je proto pomocí použitých metod zmapovat situaci dítěte v rodině, ve
škole a mezi vrstevníky tak. aby bylo možné zjistit přibližnou příčinu chlapcových obtíží.
Dále

má

tato práce pomocí analýzy

dokumentů

zmapovat

konkrétní

problémy

s učivem a umožnit návrh vhodných postupů a metod při jejich reedukaci. Zároveň má za cíl
ověřit, zda jsou zvolené metody funkční a zda plní svůj účel.
Dalším cílem práce je zaměřit se na dvě problémové oblasti, které budu postupně
reedukovat a snažit se nacházet vhodné kompenzační postupy, které by chlapcovi pomohly ve
výuce a v začleňování do běžných hodin matematiky.
Výsledkem této práce je návrh nápravného programu pro dítě s vývojovou dyskalkulií.
jeho realizace a j e h o podrobná analýza a reflexe.
Dále má tato práce za cíl navrhnout možnosti práce s dítětem při vyučování i mimo ně,
podle kterých by se učitel měl řídit.

-II-

2.3 Rozbor pojmu kazuistika

Kazuistika je popis a výklad konkrétních případů, zprav idla místo teoretické analýzy
pojmových znaků. Ve vztahu k moderním vědám je tento pojem užíván jako synonymum pro
případovou studii.
Termín je odvozen z latinského slova casus, které má širokou škálu významů: pád.
klesnutí, úpadek, zkáza, škoda, pohroma, v některých frázích i v pozitivním významu případ,
příležitost, náhoda, událost.' 2

Kazuistika je nejvíce využívána v medicíně, klinické psychologii, psychiatrii, sociální
práci, v právu nebo etice. Má význam především diagnostický, kdy se zaměřujeme na
zjišťování a hledání příčin, které vedly k určitému sociálnímu problému. K diagnóze lze
dospět na základě záměrných rozhovorů s jedincem a šetřením v domácnosti. Na základě
zjištěných poznatků lze vytvořit kazuistiku.

K a z u i s t i k a . ( o n l i n e ) . | c i t o v á n o 2 0 0 9 - 0 6 - 1 3 ) . D o s t u p n é na h t t p : / / c s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / K a z u i s t i k a
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2.4 Popis zvolených metod

K získání potřebných informací důležitých pro návrh a realizaci nápravného programu
jsem použila tyto metody: dotazník pro rodiče, analýza dokumentů, rozhovor, pozorování.

Dotazník
V dotazníku pro rodiče bylo hlavním cílem zmapovat rodinnou a osobní situaci dítěte,
zdravotní stav dítěte v průběhů těhotenství, ihned po porodu a v současné době se zaměřením
na možné příčiny chlapcových

obtíží. Použila jsem formu anamnestického

dotazníku

používanou pedagogicko-psychologickým pracovištěm, protože obsahoval všechny důležité
body pro získání potřebných informací. Dotazník mi pomohla rodičům předat pracovnice
pedagogicko-psychologické poradny. Rodiče jej vrátili zpět řádně vyplněný a snažili se dané
situace popsat co nejpodrobněji. S pracovnicí pedagogicko-psychologického pracoviště jsem
dále konzultovala nejasně formulované odpovědi, které se snažila doplnit informacemi,
získanými v průběhu své letité spolupráce s rodiči i dítětem, (příloha 1)

Analýza

dokumentů
Podrobnou analýzu dokumentů mi umožnilo pedagogicko-psychologické pracoviště

při základní škole, kterou chlapec navštěvuje. Při procházení dokumentů jsem se snažila
zaměřit pouze na informace, které byly důležité pro vytvoření nápravného programu. Také
tuto oblast jsem diskutovala s pracovnicí pedagogicko-psychologického pracoviště, která má
vhled do problematiky práce s žáky se specifickou poruchou matematických dovedností,
(příloha 4. 5 a 6)

Pozorování
Pozorování jsem prováděla v běžné hodině matematiky a informatiky, kdy jsem se
zaměřila na práci učitele s dítětem, přístup učitele k dítěti, využívání doporučených metod
práce a na přístup žáka k matematice. Pozorování proběhlo v týdnu před samotným započetím
práce s dítětem. Hodiny matematiky a informatiky jsem pokládala za nejvhodnčjší příležitost
pro získání potřebných informací o dítěti, metodách práce, přístupu učitele k dítěti, chování
spolužáků a využívání počítačových programů k výuce matematiky. Celkem jsem tedy
pozorování věnovala dvě vyučovací hodiny, které jsem následně diskutovala s učitelem, který
hodinu vedl.
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Rozhovor
Rozhovor s učitelem matematiky jsem vedla bezprostředně po pozorování dítěte
v hodině. Rozhovoru jsme se věnovali o velké přestávce v kabinetě, protože paní učitelka si
nepřála mluvit o problému před ostatními dčtmi. Otázky jsem měla předem připravené, ale
striktně jsem se jimi neřídila (příloha 2). Paní učitelka mi spoustu otázek zodpověděla dříve,
než jsem se stačila zeptat.
S Rudou jsem vedla rozhovory po vyučování a po předchozí domluvě s rodiči. Vrátil
se do třídy po obědě, když spolužáci odcházeli domů. Předem věděl od paní učitelky, na co se
budu ptát a k čemu tyto informace potřebuji. Rozhovor probíhal v uvolněné atmosféře.
Předem jsem ho upozornila, že pokud nebude chtít na nějakou otázku odpovídat, tak nemusí.
Otázky jsem měla předem připravené, pouze jsem je doplnila dalšími otázkami, které
vyplynuly ze situace. Připraveno jsem měla 9 základních otázek, ke kterým posléze přibylo 6
dalších doplňujících otázek. Dohromady tedy 15 otázek (příloha 3).

Všechna data jsem sbírala se souhlasem rodičů, vedení základní školy, učitelů, dítěte a
pedagogicko-psychologického pracoviště.
Veškerá pozorování, rozhovory a analýza dokumentů probíhaly na půdě základní
školy, kde se nachází i pedagogicko-psychologické pracoviště, a to v době před hlavními
prázdninami.

2.4.1 Nálezy z dotazníku

I.

OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno dítěte:

Rudolf

Datum a místo narození:

7. 5. 1998 v Praze

Bydliště:

obec ve Středočeském kraji

II.

RODINNÁ ANAMNÉZA

Matka se narodila roku

1978. Vystudovala

střední školu. V současné době

není

zaměstnána a funguje jako žena, starající se o chod domácnosti a děti. Nikdy u ní nebyly
diagnostikovány specifické poruchy učení.
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Otec se narodil roku 1973. Má také střední vzdělání. Nyní pracuje jako živnostník. Od
dětství trpí pylovými alergiemi a astmatem. Užívá léky a je v péči alergologa. Specifické
poruchy učení u něj nebyly nikdy diagnostikovány.
Rudolf má o 3 roky mladší sestru Barboru, které je 8 let a navštěvuje 3. třídu stejné školy
jako Rudolf. Doposud se u ní neprojevily žádné známky specifických poruch učení a ani jí
nebyly diagnostikovány.
Matka se s otcem seznámila v roce 1994. O tři roky později se vzali a rok poté se jim
narodil syn Rudolf. Oba rodiče shledávají vztahy mezi jednotlivými členy rodiny jako
normální.

III.

OSOBNÍ ANAMNÉZA

Zdravotní

stav:

Těhotenství bylo plánované a probíhalo bez komplikací, nemocí a úrazů matky. Matka
je nekuřačka, neužívala žádné léky, alkohol ani drogy.Porod proběhl v řádném termínu a byl
bez komplikací. Dítě mělo po narození novorozeneckou žloutenku.
Když bylo Rudovi 9 měsíců, začal sedět a v roce chodit. Celková pohyblivost byla
v pořádku bez odchylek. V devíti měsících začal tvořit svá první slova, věty pak v roce a půl.
Nikdy nenavštěvoval logopedickou poradnu pro nápravu řeči.
Po otci má silné dispozice k astmatu, které se začínají v současné době projevovat.
Proto je Ruda v péči alergologa. Byl mu zjištěn šelest na srdci a ve čtyřech letech byl na
operaci s konečníkem. V nemocnici byl týden a po celou dobu s ním byla matka.
Sociální

adaptace:
Do tří let byl doma s matkou. Od tří do šesti let navštěvoval mateřskou školu v místě

bydliště. S dětmi se cítil dobře a měl dost kamarádů. Občas měl konflikty s některými dětmi,
ale nikdy je neřešil agresivně. V šesti letech nastoupil do základní školy, kde v současné době
navštěvuje 5. ročník. Se svými spolužáky si rozumí a má ve třídě i mimo ni několik dobrých
kamarádů.
Zájmy a mimoškolní

činnost:

Od malička je veden ke sportu. Aktivně hraje fotbal a ve škole patří hodiny tělesné
výchovy mezi jeho nejoblíbenčjší. S rodiči se věnuje sezónním

sportům -

snowboard, plavání, jízda na kole. Celá rodina ráda jezdí na výlety do přírody.

-II-

lyžování,

Kamarádi:
Ve škole má. dle slov rodičů, jednoho nebo dva velmi dobré kamarády, se kterými rád
tráví i volný čas mimo vyučování. Rád je s kamarády venku, ale i doma u počítače.
Charakter,

vlastnosti:

Rodiče ho charakterizují jako divocha, občasného vzteklouna a zručného šikulu.

2.4.2 Analýza dokumentů

Pro analýzu jsem využila zprávy z jednotlivých vyšetření, která byla provádčna jak
v pedagogicko-psychologickém pracovišti při základní škole, tak zprávy z pedagogickopsychologické poradny.
Ruda je v péči pedagogicko-psychologické poradny od roku 2006 až doposud.
Ambulantně dochází ke školnímu psychologovi, který sleduje Rudový pokroky nejen
v oblasti českého jazyka, ale i v oblasti matematiky. Především se ale zaměřuje na cvičení
zlepšující koncentraci a pozornost, která činí Rudovi největší problémy. Tato cvičení bohužel
nejsou díky velkému vytížení pracoviště tak častá, jak by Ruda potřeboval, proto by stejná
cvičení měl pro Rudu připravovat i učitel matematiky a českého jazyka.

První vyšetření proběhlo v květnu roku 2006 na žádost rodičů a třídní učitelky
v pedagogicko-psychologickém pracovišti při základní škole. Důvodem byly hlavně problémy
v oblasti

četby

a numerického

počítání.

V průběhu

vyšetření

byla

u Rudy

zjištěna

nadprůměrná úroveň rozumových schopností, která dominovala v oblasti logického úsudku. U
chlapce byla dále zjištěna ambidexterita 33 , která zjevně souvisela s problémy v koordinaci
informací z jednotlivých analyzátorů (spojení zvuku s obrázkem /tj. hlásky s písmenem/,
pojmu se symbolem /tj. „-„ s odčítáním... atd./). Vyšetření potvrdilo Rudový obtíže, které jsou
způsobeny nesprávnou syntézou informací z jednotlivých analyzátorů, což se projevuje
problémy v rychlém využití znalostí v písemném projevu, problémy ve čtení a problémy
v numerickém počítání.
Druhé vyšetření bylo provedeno na začátku školního roku 2007 opět v pedagogickopsychologickém pracovišti při základní škole. Žadatelem o vyšetření byla matka, kterou
trápily přetrvávající problémy v oblasti matematiky. U Rudy byla zjištěna nevyhraněná
dominance pravé ruky. Sluchovou analýzu a syntézu zvládl přiměřeně svému věku. Se
v>

a m b i d e x t e r i t a - s c h o p n o s t dělat v š e c h n y činnosti stejně d o b ř e o b ě m a r u k a m a ( H e a l e y J. M.: Biologie a
f y z i o l o g i e leváctví [online], [citováno 2 0 0 9 - 0 5 - 1 7 ] D o s t u p n é na http://www.portal.cz/scripts/detail.php7id:: 1581
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zrakovou analýzou a syntézou měl problémy, zvláště v orientaci podle svislé osy. Závěrem
tedy byly zjištěny specifické poruchy učení - dyslexie. dysgrafie. dyskalkulie. Ruda byl
zařazen na nápravu ke speciálnímu pedagogovi v PPP.
Vyšetření u speciálního pedagoga proběhlo v říjnu téhož roku (2007) a zaměřovalo se
především na zjišťování úrovně znalostí v matematice, a to v oblasti verbální, operacionální a
oblasti matematického úsudku. Z tohoto vyšetření vyplynulo, že chlapec má určité nedostatky
v oblasti vytváření pojmu přirozených čísel, které mu brání v osvojování si náročnějšího
učiva, což přímo souvisí s nepochopením struktury čísla a nedostatečným

vytvářením

jednoduchých matematických představ a jejich následnou aplikací. Toto vyšetření opět
prokázalo specifickou poruchu učení - dyslexii, dysgrafii, dysortografii. dyskalkulií středního
až těžkého stupně.
Součástí každého vyšetření jsou doporučení jak pro domácí přípravu, tak pro práci ve
škole a seznam vhodných metod, přístupů a pomůcek, které se dají při práci v hodinách
využít. Tyto zprávy mají k dispozici rodiče i učitelé, kteří s Rudou pracují.

2.4.3 Pozorování dítěte v hodině matematiky

Jméno: Rudolf
Třída: 5. třída
Probíraná látka: opakování sčítání desetinných čísel
IVP: Rudolf nemá vypracován vlastní individuální plán a je integrován do běžné třídy ZŠ.

Ruda hodinu započal zapomenutým domácím úkolem. Paní učitelka dohlédla na zápis
do „úkolníčku" a nechala Rudu, aby si domácí úkol dodělal. Nijak ho nestresovala ani
nehodnotila.
Dále se procvičuje násobení desetinných čísel zpaměti. Paní učitelka dětem připomíná
postup při počítání a žáci počítají jednotlivě zadané příklady na tabuli. Ruda nepočítá, pouze
se soustředí na opisování příkladů z tabule. Když se na něj dostane řada, učitelka mu dává na
výběr, zda chce těžší nebo lehčí příklad. Ruda si sám volí těžší variantu a úlohu sám správně
vypočítá.
Žáci dostávají pracovní list ze sešitu na procvičování. Mají zadáno cvičení, které
počítají na rychlost, motivací jsou bonbóny. Ruda se soustředí na počítání. Oporou jsou mu
příklady vypočítané na tabuli. Používá strategie použité v příkladech. Jeho práce je o dost
pomalejší než u ostatních žáků. Je na něm vidět, že soustředění je pro něj velmi obtížné a
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unavuje ho. ale nevzdává se a pokračuje v práci. Po chvíli, co ostatní chodí k paní učitelce
s úlohou ke kontrole, začíná být nervózní, protože nestíhá to. co ostatní. Učitelka si ho k sobč
volá přednostně ke kontrole s tím. co zatím stihl. Pokud chybuje, a učitelka mu řekne, v čem
chyboval, dokáže se správně opravit.
Ruda je ve třídě oblíbený a většina třídy s ním kamarádí. Nikdo se již nepozastavoval
nad tím. že učitelka na Rudu nešetří pochvalami a upřednostňuje ho před ostatními.
Posledním úkolem byla slovní úloha z učebnice. Paní učitelka dává důraz na řádný
zápis slovní úlohy. Rudu nenápadně kontroluje a upozorňuje ho na nedostatky.
Celkově jsem měla pocit, že Ruda matematiku s pomocí paní učitelky zvládá. Téma
desetinných čísel je právě tím tématem, které Rudu baví a dokázal si osvojit určitou strategii
počítání, kterou mu nabídla paní učitelka. Zajímavé by bylo vidět Rudu při počítání v tématu,
které mu až tak dobře nejde. Je na něm vidět, že neztratil zájem o to pokoušet se uspět
v něčem pro něj téměř neuchopitelném, jako je svět matematiky.

Jelikož hodina informatiky měla být v tomto roce poslední, paní učitelka dovolila
žákům,

aby si zvolili

libovolnou

činnost

s počítačem.

Všichni

žáci

nejradši

pracují

s internetem, proto na výukové programy vůbec nedošlo. Z tohoto důvodu byla hodina
informatiky pro mé pozorování nedůležitá.

2.4.4 Rozhovor s učitelem matematiky

Paní učitelka se Rudovi snaží vycházet v matematice vstříc. Jeho potíže zná a
v hodinách se mu snaží maximálně věnovat v rámci svých časových možností. Paní učitelka
souhlasí s názorem

speciálního pedagoga, že chlapec má největší problémy

v oblasti

pozornosti a soustředění. Vhodnými otázkami ho vede ke koncentraci na činnost (např. z d a j e
s prací hotov, kde se v zadaném úkolu nachází).

Procvičování soustředění věnuje paní

učitelka největší pozornost. Chodí kontrolovat, zda Ruda pracuje a zda pracuje správně. Snaží
se mu vysvětlit, co dělá špatně. Hodně ho chválí a podněcuje jeho zájem o danou
problematiku.
Rudovi jsou zadávány kratší a jednodušší úkoly. Pokud mu něco nejde, není z látky
klasifikován. Má možnost používat různé pomůcky, které mu usnadňují početní výkony. Jsou
jimi tabulky na součty a součiny čísel, číselná osa, počítadlo a kalkulačka. Výukové
počítačové programy jsou využívány pouze v hodinách informatiky, kdy si žáci mohou za
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odměnu ..zahrát". Další využití bohužel není možné z důvodu nedostatečných prostor a
počítačů v učebně, která slouží i dalším třídám.
Spolužáci o Rudových potížích nevědí a paní učitelka není nakloněna tomu je o tom
informovat. Snaží se Rudu co nejlépe připravit na situaci, kdy se bude muset se svými
potížemi pohybovat v běžné společnosti a bude v ní muset obstát. Bohužel nebylo možné
zjistit, zda to nebylo přání rodičů. Problém spatřuji v tom. že se spolužáci čas od času ptají,
proč Ruda není známkovaný, proč dostává kratší a snazší úkoly, proč může používat
pomůcky, když oni nemohou, apod.
Ruda se dobře orientuje ve slovních úlohách. Nemá problémy vyhledat důležité
informace a pracovat s nimi. pokud učitel dává důraz na to. jaká operace bude v úloze klíčová.
Jsou témata, která ho zaujmou, a látku dokáže zvládnout, ale jsou i taková, s nimiž si vůbec
neví rady. Ruda umí některé své obtíže dobře kompenzovat jinými schopnostmi (např.
pamětí), ale často jde o kompenzaci neefektivní.
Paní učitelka se snaží Rudu hodnotit především slovně. Známka přichází na řadu,
pokud je učivo zvládnuté a pokud si je učitelka jistá, že Ruda chápe danou problematiku.
Pokud Rudovi látka nejde, není z ní známkován.
Domácí příprava se jeví jako dostatečná. Rodiče se snaží na Rudu dohlédnout, co se
týče domácích úkolů, ale více času by měli věnovat důkladnějšímu procvičování. Zpočátku
byl ze strany rodiny větší zájem o reedukaci synových obtíží.
Učitelka se zajímá o SPU, které se u žáků v její třídě vyskytují. Občas si přečte něco
z odborné literatury a jednou za půl roku konzultuje situaci žáků se SPU s pracovníkem
pedagogicko-psychologického pracoviště.
Paní učitelka Rudu popisuje jako kamarádského, nekonfliktního, milého a snaživého,
často ale nepozorného a ve vypjatých situacích obtížně nacházejícího správné řešení.

2.4.5 Rozhovor s dítětem

Ruda se ze začátku hodně styděl. Tento problém jsem předpokládala, proto jsem se
snažila Rudovi nastalou situaci, dle možností, zjednodušit. Protože žák páté třídy, již není
malé dítě, pokusila jsem se použít metodu zvanou „interview", kdy jsem mu vysvětlila, co
bych od něj potřebovala, a protože je přes tuto problematiku „odborník", požádala jsem ho o
pomoc. Ruda souhlasil s tím, že pokud bude znát odpověď, rád mi pomůže.
Interview se skládalo ze série otázek, doplněných otázkami, které vyplynuly z
konkrétní situace.
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Dozvěděla jsem se. že Ruda má představu o tom. co to dyskalkulie je a čím se u něj
projevuje. Ví, že je to vrozený problém a chápe, že tyto potíže nejsou způsobeny jeho vinou.
Zároveň si je ale vědom toho, že lze tyto potíže určitými způsoby kompenzovat a že existují
určité metody, jak si s matematikou poradit. Ví. v jakých oblastech má největší potíže a snaží
se si s nimi za pomoci učitele poradit.
Ruda si myslí, že spolužáci o jeho potížích nevědí. V současné době nemá potřebu se
jim se svými problémy svěřovat. Dříve si prý dívky více všímaly zvýšené pozornosti učitele
vůči němu a občas měly připomínky ohledně známkování a úlev v učivu. Nikdy se o tom ale
nezmínily před učitelem a ten proto neměl důvod jim cokoli vysvětlovat. Nyní se situace
zlepšila a spolužáci si na tento stav zvykli. Někdy je Rudovi trapně, když ostatní něco neumí a
jsou známkováni a pokud něco neumí on. známku nedostane.
Pomůcky, které má Ruda v hodinách k dispozici, využívá a ví, že mu usnadňují práci.
S kalkulačkou pracuje rád, hlavně pokud jde o soutěže na rychlost, a umí s ní zacházet.
Z rozhovoru bylo patrné, že má určitou představu o tom, ve kterých situacích kalkulačku
použít může a ve kterých ne. Při rozhovoru mi svou kalkulačku ukázal, chtěl se pochlubit tím,
že s p a n í učitelkou si vymysleli barevné rozlišení znamének, které Rudovi pomáhá v jejich
snazší identifikaci. Barvy už má zažité a přesně ví, která barva náleží ke kterému znaménku.
Stejné barevné značení prý používají při zápisech příkladů. Ruda si je vědom toho, že
spolužáci mají omezený přístup k pomůckám, zatímco on je má (kromě

kalkulačky)

k dispozici neustále.
Všímá si i toho, že občas mu paní učitelka pozměňuje nebo zkracuje úlohy, které
dostávají ostatní a je za to vděčný (viz. Pozorování v hodině matematiky). Snižuje to jeho
nervozitu, pokud něco nestíhá. Paní učitelka do hodin zařazuje i krátká cvičení, která mají za
úkol zlepšovat koncentraci a pozornost. Na těchto cvičeních většinou pracuje i zbytek třídy,
protože jsou zábavná a jemu toto zpestření výuky záviděli.
Přístup paní učitelky Ruda hodnotí pozitivně, pouze má pocit, že by ho mohla méně
kontrolovat. Paní učitelku má rád a oceňuje, že se mu v matematice snaží pomáhat.
Situace doma, kterou mi popsal Ruda, v podstatě souhlasí s tím, co jsem se dozvěděla
od paní učitelky. Dříve Ruda s matkou pracoval podle návrhu pedagogicko-psychologické
poradny,

využívali

barevné hranolky

a sítě pro znovuvyvození

představy o čísle a

procvičovali problémové učivo, což se samozřejmě pozitivně odráželo ve vyučování. Nyní se
matka více věnuje mladší sestře a na Rudu jí zbývá méně času. Ten využívá především pro
psaní domácích úkolů.
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S počítačovými programy se Ruda setkal a má možnost s nimi doma

pracovat.

Bohužel, dle j e h o slov. je má všechny nčkolikrát ..projeté" a už ho to nebaví. Ve škole není
dostatek počítačů, aby Ruda mohl programy využívat v bčžných hodinách matematiky, ale
stejně j a k o ostatní spolužáci s nimi pracuje v hodinách informatiky, většinou na konci
vyučovací hodiny, kdy tyto programy slouží j a k o určitá forma odměny za dobře odvedenou
práci.
Svou budoucnost směřuje ke sportu, který ho zajímá a baví a o kterém si myslí, že
v něm jeho problémy nebudou mít takový význam.
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2.5 Návrh a realizace nápravného programu

Nápravný program jsem zpracovávala na základě informací získaných z jednotlivých
vyšetření, zpozorování v hodině a z jednotlivých rozhovorů. Poskytly mi mnoho cenných
informací o tom. v čem má Ruda největší problémy a co je potřeba docvičit. popř. znovu
vysvětlit. Při volbě postupů a kompenzačních pomůcek mě velmi ovlivnil seminář pro učitele,
který pořádala základní škola, do které chlapec dochází. Účast na semináři mi nabídla
pracovnice

pedagogicko-psychologického

pracoviště.

Cílem

semináře

bylo

představit

učitelům matematiky na prvním stupni základní školy nové možnosti práce s dětmi, které mají
s uchopením matematiky potíže. Součástí byla i prezentace nejrůznějších pomůcek a postupů,
které by mohly být pro žáky přínosné. Získané zkušenosti a informace jsem využila při
vytváření nápravného programu pro Rudu.

Problémové oblasti:
Verbální

oblast

- nejistota při pamětném sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel 20-100
- nejistota při verbalizaci sestupné číselné řady s přechodem přes desítky
- obtíže s určením poziční hodnoty číslic v čísle
- obtížná verbalizace číselné řady vzestupně i sestupně v oboru přirozených čísel 100-1000
- potíže při určování poziční hodnoty číslic v čísle v oboru přirozených čísel 100-1000
- potíže při čtení čísel při vertikálním zápisu v oboru přirozených čísel 100-1000
- obtíže se zaokrouhlováním čísel

Operacionální

oblast

- obtíže s aplikací sčítání, odčítání, násobení, dělení, které logicky vyplývají z nedostatečné
představy přirozených čísel
- obtížně zvladatelné operace s mezisoučty a sériové číselné operace v oboru 20-100
- nezvládnutí operací s mezisoučty a sériových operací v oboru 100-1000
- neporozumění principu násobení a dělení
- problémové řešení slovních úloh, dělení se zbytkem

Oblast matematického

úsudku

- významné oslabení v chápání přirozených čísel a vztahů mezi nimi
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- obtížná aplikace matematických operací
- sablonovitý postup při počítání slovních úloh
- obtížné chápání principu slovní úlohy
- obtíže při vytváření jednoduchých slovních úloh
- nedostatky při počítání s jednotkami mčr a při převádční jednotek

Ruda má mnoho problémů, které se projevují téměř ve všech oblastech matematiky.
V rámci diplomové práce nebylo možné pracovat na úpravě všech jeho potíží, proto jsem se
zaměřila pouze na dva z těchto problémů, a to na znovuvyvození představy čísla a na nácvik
určování poziční hodnoty číslic v čísle v oboru přirozených čísel 100-1000. Tyto dvě oblasti
jsem si vybrala proto, že jsou si velmi blízká a úzce spolu souvisí. Ruda má potíže
s představou čísel v oboru 20-100. který obsahuje řády desítek a stovek, se kterými souvisí
potíže s určováním poziční hodnoty číslic v čísle. Bylo proto možné plynule přejít z nápravy
jedné oblasti k nápravě oblasti druhé.

2.5.1 Cíle a organizace nápravného programu

- zaměřit se na znovuvyvození představy čísla s pomocí svislé osy, barevných hranolů, sítě a
dětských peněz
- zlepšit orientaci v číselných řádech a seznámit Rudu s pomůckami, které mu mohou pomoci
při určování poziční hodnoty číslic v čísle a při zápise víceciferných čísel

Použité pomůcky:

• barevné hranolky, síť
• dětské peníze
• „kalendář" pro nácvik poziční hodnoty čísla
• čtverečkovaný papír ( l e m x lem)

Časová dotace jednotlivých sezení: 35 - 40 minut

S Rudou jsem pracovala po domluvě s paní učitelkou, vždy jednou v týdnu místo
hodiny matematiky. Každému problému jsem věnovala dvě sezení, dohromady tedy 4
vyučovací hodiny.

-71 -

2.5.2 Realizace nápravného programu

2.5.2.1 Vyvození představy čísla a jeho hodnoty

Pomůcky: tělesné schéma, barevné hranolky, síť, dětské peníze
Postup práce:

1. sezení

a) svislá osa (tělesné schéma)
b) barevné hranolky
c) práce se sítí

2. sezení

První sezení

a) obrazy bankovek a mincí

(2.6.2009)

Diagnostika potíží:
Úloha: Postupuj nahlas po desítkách od nuly do sta a poté zase zpět k nule.
Ruda vzestupnou řadu zvládl vyjmenovat velmi rychle a bez chyb. Sestupná řada mu
ale dělala potíže. Oporou při vyjmenovávání mu byly prsty, kdy od deseti postupně ubíral po
jednom a zároveň říkal sestupnou řadu po desítkách. Z toho je zřejmé, že Ruda má vytvořenu
určitou představu o struktuře čísel 0-10, kterou dokáže aplikovat na obor čísel 0-100, což
může mít vliv na pokračování řady přes 100 a na následné selhání tohoto kompenzačního
postupu.

Úloha: Ukaž na skupinu předmětů (aniž bys je počítal), o které si myslíš, že obsahuje 2,
10, 4 , 1 3 věcí.
Před začátkem sezení jsem n a j e d e n ze stolů připravila skupinky předmětů o počtu 115 a udělala z nich vzestupnou řadu. Nechala jsem Rudu, aby si řadu prohlédl, a poté jsem mu
přečetla zadání úkolu. Ruda měl bez přemýšlení ukázat na tu skupinu, o které si myslí, že
obsahuje daný počet předmětů. Skupinu dvou a čtyř předmětů určil správně, skupinu po deseti
předmětech správně určil napodruhé (spletl se o jeden předmět) a skupinu třinácti předmětů
napotřetí. Třináct předmětů ale určoval trefováním a čekal, zda budu souhlasit.

add a) využití svislé osy (tělesného

schématu)

Úloha: Ukaž na sobě řadu čísel 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Ruda tělesné schéma pro vyvozování představ o číslech používal při sezeních v PPP. proto mu
jeho použití v tomto úkolu nedělalo velké potíže. Úkol jsme začali opakováním čísel v oboru 1-10 a
poté teprve přešli k řadě čísel 0. 10. 20. 30. 40. 50

Díky dobré představě o oboru 1-10 zvládl i

řadu po deseti.

Úloha: Ukaž na sobě a řadu čísel 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 2 0 , 1 0 .
Sestupná řada mu šla pomaleji a musel se více soustředit na koordinaci ruky a hlasu. Ruda zde
nemohl použít svou kompenzační strategii, protože musel ukazovat jednotlivá čísla na sobě a chyběly
mu prsty, kterými by si pomáhal. Sestupnou řadu odříkával a ukazoval o dost pomaleji, ale v úkolu
nechyboval.

Úloha: Ukaž na sobě čísla 10, 30, 40, 70, 20, 60, 90
S čísly, která měl ukazovat na přeskáčku, si poradil také dobře, pouze pokud se od sebe
vzdalovala více než o tři desítky, trochu váhal a pomáhal si dopočítáváním od 0 nebo od 50, což jsou
pro něj záchytné body, o kterých má nejlepší představu.

Úloha: Ukaž o deset více než 20, o 10 méně než 80, o 20 více než 30, atd.
Přičítání a odečítání po desítkách Rudovi nedělalo velké problémy. Když přičítá např. 30,
najde si počáteční stav na svém těle a přičítá dále po desítkách. Potichu si říká. kolik přičítá (..deset,
dvacet, třicet...), zapamatuje si, kde skončil, a pokud neví, jaké číslo se v místě, kam došel, nachází,
dojde k němu buď od 0, nebo od 50. Velmi mu zde pomáhá jeho dobře vycvičená paměť.

Úloha: Ukaž 70. Kolik chybí do 100?
Dopočítávání do 100 bylo bez problémů, ale opět s postupem po desítkách. Ruda si našel
počáteční stav a vždy došel ke správnému výsledku.

add b) využití barevných

hranolů

Úloha: Vyber z hranolů ten, o kterém si myslíš, že má hodnotu 5, 2, 8 , 1 0 , . . .
Hranoly Ruda také zná a často s nimi v počátku nápravy pracoval nejen v PPP. ale i doma.
Odhad hodnoty hranolů byl pro Rudu jednoduchý, protože si ze zkušenosti bohužel pamatuje barvy
všech hodnot. Zajímavé by bylo sehnat hranoly v jiných barvách a vyzkoušet, zda Ruda opravdu umí
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odhadovat hodnoty hranolů. S převedením hranolů do ohoru 0-100 byl stejný problém. Proto jsem
s Rudou zkusila jinou strategii. Požádala jsem ho. zda by si dal ruce za záda. Podala jsem mu největší
(desítkový) hranol a chtěla po něm. aby se pokusil určit hodnotu hranolu pouze hmatem. Vyloučila
jsem tak možnost hranol poznat podle barvy. Jedničkové a dvojkové hranoly bezpečně poznal.
Ze začátku hodně spoléhal na počítání po jedné. Každý pátý zářez na hranolu je výraznějšíhlubší a předpokládala jsem, že si toho Ruda zanedlouho všimne.

Po chvíli si výraznost zářezu

opravdu uvědomil a začal toho využívat. Pokud na hranolu hlubší zářez nebyl, počítal od nuly po
jedné. Pokud na hranolu hlubší zářez našel, počítal od pětky po jedné. Tuto strategii po delším
opakování opět změnil a odhadoval hodnotu podle velikosti hranolu. Bezpečně poznal hranoly o
hodnotě 1. 2, 3, 4. 5. 6. 7 a 10. Hranoly s hodnotou 8 a 9 byly pro Rudu na rozpoznání o něco těžší, ale
také je vždy určil správně. I při této strategii nadále v některých případech využíval hlubšího zářezu,
který mu usnadňoval orientaci.

add c) využití sítě (obr. 10, str. 57) -

odhadování

Úloha: Odhadni, kde by se mohlo nacházet číslo 10, 50, 51, 75, 98, 16, 35, 77.
Se sítí se Ruda už také setkal. Ví, že kříž uprostřed tabulky slouží ke snazší orientaci v tabulce
a dokáže ho využívat. Žák díky kříži nemusí zbytečně odpočítávat od jedničky, ale lze začít od pětky,
nebo od padesátky. Společně jsme poté vyvodili pravidlo, kde budeme hledat čísla 10, 20, 30....(„Tato
čísla se nachází na pravé straně tabulky a ne pod jedničkou").
Úloha byla pro Rudu jednoduchá a zvládl ji bez pomoci, pouze čísla s větší hodnotou než 60
nachází pomaleji. Aby se rychlost hledání zlepšila, musel by získat se sítí více zkušeností.
Síť jsme v dalších sezeních využívali ve chvílích, kdy bylo na Rudovi znát, že klesá jeho
pozornost. Ruda vyhledával, porovnával a doplňoval do sítě různá čísla, nebo podle ní vyjmenovával
číselné řady.

Zhodnocení prvního sezení
K tomu, aby u Rudy došlo ke správnému a trvalému vyvození číselných představ, by bylo za
potřebí, věnovat se nácviku intenzivně a po delší dobu. než jsem měla při realizaci programu
k dispozici.
Už zpočátku bylo na Rudovi vidět, že je pro něj velkou motivací úspěch, který chce znovu
zažívat, a proto bude rád a ochotně dále pracovat.
Ruda má velmi dobrou představu o číslech od 0 do 20. Problémy jsou patrné ale už v oboru
20-100. který bylo potřeba znovu probrat, a představu o těchto číslech Rudovi přiblížit. Využila jsem
pro tuto práci té nejbližší pomůcky, a tou bylo Rudovo vlastní tělo. ze kterého jsme vytvořili jakési
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schéma pro daný číselný obor. Každý bod na těle měl určitou hodnotu, podle toho. ve které výškové
úrovni se nachází.
Na práci s tělesným schématem je Ruda zvyklý, proto mu nedělalo větší potíže ho převést do
jiného číselného oboru a rychle pochopil, co se po něm žádá. Sestupnou řadu od 1(H) do 0 ještě nemá
plně zautomatizovanou, ale tělesné schéma mu při jejím předříkávání velmi pomáhalo. Tato pomůcka
a její převedení na obor 0-100 Rudovi pomohlo při vyvozování představ o těchto číslech a bylo
úspěšné. Učitel by si ale měl být vědom toho. že by na něj neměl při plnění úkolu spěchat, protože by
to určitě mělo vliv na jeho úspěšné zvládnutí. Výhodné pro něj byly i dva záchytné body 0 a 50. od
kterých se vždy dokázal bezpečně odrazit a pokračovat v úloze. Tento kompenzační postup si vytvořil
sám za přispění pracovníka pedagogicko-psychologické poradny a je jedním z těch. které fungují i
pro jiné číselné obory.
Barevné hranoly jsou pro Rudu dost známé, a to až natolik, že si pamatuje jejich hodnoty
podle barev. Musela jsem proto úlohu modifikovat tak, aby splnila původní záměr. Hranoly odhadoval
pouze hmatem a postupně si vytvářel další a další strategie, jak určit správnou hodnotu hranolu.
Pomocí hmatu se představa o číslech v oboru 0-100 prohlubovala a postupně se automatizovala.
Pomocí sítě jsme se dostali k dalším číslům v oboru 0-100. Opustili jsme číselnou řadu 0, 10.
20, 30, 40,... a začali jsme pracovat s čísly mezi jednotlivými desítkami. Nejprve se v síti zorientoval.
Našel si, kde se nachází čísla 10, 20. 30, ...Dokázal se orientovat podle středového kříže a čísla do 60
dokázal v tabulce rychle najít. Čísla nad 60 určoval nejdřív s nejistotou, ale po delší době je také
správně našel. Postupně si vyzkoušel, že při odhadování čísel nad 60 funguje stejná strategie, jako u
odhadování čísel do 60. Síť Rudovi s vytvářením představ také velmi pomohla. Snadněji se poté
orientoval ve velikostech jednotlivých čísel a utvořil si konkrétnější představu o souvislosti
jednotlivých čísel s pojmy více/méně.
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Druhé sezení

(9.6.2009)

add a) obrazy bankovek a mincí

Při práci s bankovkami a mincemi jsme se nejprve pohybovali v číselném oboru 0-100 a poté
jsine ho rozšířili až do 5000. protože Rudu práce s penězi bavila a chtěl používat v úlohách i ostatní
bankovky vyšších hodnot, se kterými se setkává v běžném životě. Tomuto rozšíření jsem se nebránila,
protože Ruda většinu úloh v oboru 0-100 řešil správně.
Ruda se v bankovkách dobře orientuje, zná jejich hodnoty a dokáže je rozeznat i podle barev a
grafických znaků u papírových bankovek a podle tvaru a struktury u mincí. K dispozici jsme měli
(1x5000, 2x2000. 5x1000)6x500. 5x200. 10x100. 10x50. 10x20. 20x10, 20x5, 20x2, 20x1.

Úloha: Jakými způsoby lze rozměnit pětikorunu?
Ruda si poradil s úlohou velmi dobře. Pětikorunu zvládl rozměnit všemi možnými způsoby:
1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 . 1 + 1 + 1+2 = 5. 1+2+2 = 5

Úloha: Najdi alespoň 3 způsoby, jak lze rozměnit desetikorunu?
Najít všechny způsoby dělení desetikoruny je velmi složité i pro dítě bez diagnostikované
dyskalkulie, proto jsem ho omezila na 3 způsoby. Když je Ruda nalezl, snažila jsem se s ním dojít
k závěru, že existuje způsobů více, což se mi podařilo hledáním dalších způsobů.
Zkoušeli jsme rozměňovat různé bankovky a téměř u všech si Ruda dokázal poradit. Když
jsme se ale dostali k bankovkám nad tisíc, měl trochu problémy je měnit na menší bankovky než
stokoruny. Například měl rozměnit 2000 bankovku tak, aby nepoužil bankovky s hodnotou 10(X), 5(X)
a 200. Stokorun měl k dispozici pouze 10, tudíž musel do zadané částky použít mince. Začal
s padesátikorunami, ale ty mu také nestačily. Potom začal v mincích ztrácet přehled, znervózněl a
úlohu řešil špatně, protože si všiml, že mince ubývají a zřejmě si myslel, že nakonec bude muset
použít všechny mince, tak je bez počítání přesunul na jednu hromádku. Úlohu jsme tedy začali řešit
způsobem, který jsem Rudovi nabídla já. Dělali jsme si hromádky:

5 x 20= 100

10 x 100= 1000
2x

5 x 20= 100

50=

100

2 x 50=

100

10 x

10=100

2 x 50=

100

10 x

10=100

2x

50=

100

20 x

5=100

2 x 50=

100

2000 Kč
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Poté si Ruda sám chtěl zkusit stejným způsobem složit jinou částku. Zadala jsem mu obnos o
hodnotě 1254 Kč. Stávající hromádky Ruda sám zrušil a myslím, že ho nenapadlo je použít, aby
snadněji a rychleji došel k určené částce. Znovu začal skládat bankovky na hromádky od nejvyšších
bankovek, tak jak tomu bylo předtím. Jak skládal mince do komínků, zapomněl sčítáním kontrolovat,
k jaké částce prozatím došel a zastavil se až u 1400. Chvíli přemýšlel, co má vlastně dělat. Když jsem
se ho zeptala, zda musí ještě přidat nebo něco odebrat, věděl, že bude odebírat. Zkusil odebrat jeden
sloupeček mincí a znovu částky v hromádkách přepočítal. Stále to nebylo ono, tak zkusil odebrat
znovu sloupeček se dvěma padesátikorunami a opět přepočítával celou částku. Došel k hodnotě
1200Kč. Porovnal ho se zapsaným číslem na papíře, jednu padesátikorunu vrátil a přidal čtyři
korunové mince. S výkonem byl celkem spokojený, ale dodal, že by asi nemohl pracovat jako
prodavač.

Zhodnocení druhého sezení
Hlavním cílem tohoto sezení bylo, ukázat Rudovi, že vytvoření správných představ o číslech
je pro jeho život velmi důležité a úzce souvisí s reálným světem za branami školy.
Práce s bankovkami Rudu velmi bavila, proto jsme se po chvíli rozhodli rozšířit číselný obor
až do 5(X)0. Zde se mu propojil svět matematiky s reálným světem, a to ho myslím zaujalo, protože
sám chtěl zadávat další a další úlohy.
Ruda se bezpečně pohybuje v bankovkách s nižší i vyšší hodnotou, ale pouze pokud se tyto
dvě oblasti vzájemně nepropojí. Když má nižší bankovky kombinovat s vyššími, nastávají potíže
s orientací v řádech, což souvisí s nápravou ve druhé oblasti. K bankovkám se tedy vrátíme na konci
čtvrtého sezení, kdy už by Ruda měl mít širší vhled do problematiky řádů, nebo by měl umět využít
některou z nabídnutých pomůcek.

2.5.2.2 Poziční hodnota číslic v čísle

Pomůcky -„kalendář", tabulka, čtverečkovaný papír
Postup práce:

3. sezení

„Kalendář"
a)

čtení víceciferných čísel zobrazených na ..kalendáři"

b)

seznámení s kalendářem pomocí zobrazování jednoduchých
čísel dvojciferných, trojciferných a čtyřciferných

c)

nácvik zobrazování obtížnějších čísel

d)

zobrazování víceciferných čísel obsahujících 0 uprostřed nebo
na konci čísla

Tabulka
zápis víceciferných čísel do tabulky
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4. sezení

Čtverečkovaný papír
zápis

víceciferných

čísel

pod

sebe

s využitím

čtverečkovaného papíru
Práce s bankovkami a mincemi
kombinace bankovek a mincí s nižší a vyšší hodnotou

Třetí sezení

(16.6.2009)

Diagnostika potíží:
Úloha: Přečti čísla zobrazená na kartičkách a urči, kolik mají desítek a kolik jednotek:
38, 52, 83, 69, 25, 96.
Ruda měl za úkol přečíst čísla na kartičkách a určit správný počet desítek a jednotek.
Kartičky byly položeny před ním na stole. Čísla na nich zobrazená byla vybrána záměrně tak,
aby si byla tvarově podobná.
S určením pozic u čísla 38 nebyly patrné žádné problémy. Ruda neprohodil jednotlivé
číslice ani nezaměňoval trojku za osmičku nebo naopak, což se dalo předpokládat vzhledem
k tvarové podobnosti u obou čísel. U čísla 83 nepatrně váhal, ale přečetl ho správně.
Stejná situace probíhala i u čísel 25 a 52. Číslo 25 přečetl bez problémů a u 52 opět
váhal, ale po chvíli je přečetl správně.
U čísel 69 a 96 měl již větší potíže. Za čísly chyběly tečky, určující správnou polohu
kartičky, protože jsem vycházela z předpokladu, že ať si Ruda kartičku otočí jakkoli, stále
bude ukazovat stejné číslo. Ruda mi později řekl, že ho asi zmátla právě absence tečky,
protože je na ni u šestky a devítky zvyklý. Zřejmě ho to znejistělo natolik, že chyboval. Při
čtení čísla 69 přehodil číslice a přečetl ho jako devadesát šest.
Hned po přečtení čísla měl za úkol určit správný počet jednotek a desítek. U čísel
s nižší hodnotou (25, 38) určil desítky a jednotky rychle a správně. U vyšších čísel (52, 83)
mu to trvalo déle, ale vše určil správně. Největší problémy měl s čísly 69 a 96. Tvarová
podobnost šestky a devítky je pro něj zřejmě natolik matoucí, že mu splynou v jedno a není je
schopen rozpoznat. S tím také souvisí problémy s určením poziční hodnoty jednotlivých
číslic.
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Úloha: Přečti správně tato čísla: 5824, 8092
U obou čísel mu čtení trvalo poměrně dlouhou dobu. Nejdříve si odzadu odpočítal, od
jakých hodnot bude začínat (jednotky, desítky, stovky, tisíce). Poté správně přečetl pět tisíc
osm set dvacet čtyři.
Při čtení dalšího čísla opět ze začátku postupoval stejným způsobem. Odpočítal si
hodnoty a začal číst. Zmátla ho nula uprostřed čísla a četl „osmdesát tisíc devadesát dva".
Zapsala jsem si k sobě 80 T. 9 D a 2 J (T = tisíce. S = stovky. D = desítky. J = jednotky).
Ruda si své chyby nevšiml. Chtěla jsem tedy, aby číslo analyzoval a určil, kolik obsahuje
tisíců, stovek, desítek a jednotek a vše si zapisoval vedle na papír za pomocí zkratek. Ruda
správně zapsal: 8T, OS, 9D, 2J. Poté jsem ho nechala porovnat předešlý zápis s novým
zápisem. Ruda si hned všiml, že v předchozím zápise chybí stovky a že 0 se nachází u tisíců.
Připomenula jsem mu, že pokud se nula nachází uprostřed čísla, tak ji nečteme a pokračujeme
četbou dalšího řádu, tzn. desítek.
Popis potíží:
a) problémy s rozlišením číslic 6 a 9
b) zdlouhavé určování čísel nad 1000
c) potíže s četbou čísel obsahujících na některé z pozic nulu

„KALENDÁŘ"
Nejprve jsem Rudu s kalendářem seznámila. Vysvětlila jsem mu. k čemu slouží a jak
na něm lze sestavovat různá čísla. Ruda si kalendář prohlédl a čekal na další zadání.
Nácvik čtení víceciferných čísel jsem zařadila před jejich zobrazování, protože
předpokládám, že spolehlivé čtení čísel mnohdy eliminuje obtíže s jejich zobrazováním nebo
zápisem.

a) Čtení víceciferných

čísel zobrazených

na

„kalendáři"

Úloha: Přečti číslo zobrazené na kalendáři 460, 8 4 , 4 8 , 3 8 9 5 , 6 0 9 , 1 3 2 4 , 2249.
Se čtením zobrazených čísel nemá Ruda potíže v oboru 0-100 (pokud se v nich
nevyskytují čísla 6 a 9). V oboru 100-1000 taktéž málo chyboval. Pouze jednou otočil pořadí
jednotlivých číslic, ale vždy se po upozornění dokázal opravit. V oboru 1000-5000 na něm
byla znát nejistota a musel si pomáhat hodnotami napsanými pod čísly. Usnadnilo mu to
práci, nemusel se zatěžovat přemýšlením nad tím, jakou hodnotu má číslo na té které pozici.
Opět se párkrát stalo, že si spletl 6 s 9 nebo naopak. Problémy s čísly 6 a 9 jsem se snažila
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vyřešit doplněním teček. Šestka má tečku pod sebou a devítka nad sebou. Tato pomůcka se
osvědčila a Ruda se již dále v kalendáři nepletl. Aby rozpoznal čísla i bez teček, později jsme
pomůcku převedli na bříško dole a bříško nahoře. Ale přechod byl pro Rudu asi moc rychlý a
čísla začal opět zaměňovat, proto jsme se vrátili zpět k tečkám.
Pokud bych s kalendářem pracovala delší dobu a dítě by mělo stejně jako Ruda potíže
s rozlišováním číslic 6 a 9. vyrobila bych kalendář napsaný v ruce a ne na počítači, kde má 6 a
9 více společných znaků než jejich psaná podoba (6

b) Seznámení
trojciferných

s kalendářem
a

pomocí

zobrazování

jednoduchých

čísel

dvojciferných,

čtyřciferných

Úloha: Otoč na „kalendáři" jednotlivé listy tak, aby zobrazoval číslo 8, 38, 738, 5738.
Se zobrazováním čísel v oboru 0-100 neměl Ruda téměř žádné problémy. Když jsem řekla
trojciferné číslo, všiml si, že stačí otočit pouze stovkovou část kalendáře. Stejně pak zvládl
zobrazit čtyřciferné číslo.

c) Nácvik zobrazování

obtížnějších

čísel

Úloha: Otoč na „kalendáři" jednotlivé listy tak, aby zobrazoval číslo 72, 2 3 4 , 1 2 , 9, 5683.
Zobrazování čísel 9, 12 a 72 mu nečinilo žádné potíže a neměl potřebu se orientovat podle
napsaných hodnot pod čísly. U čísla 234 se už na základě své předchozí zkušenosti orientoval
v řádech pomocí napsaných hodnot pod každým číslem. Číslo 5683 zobrazil stejným
způsobem. Podle toho, jak jsem číslo předříkávala, otáčel jednotlivé listy kalendáře {pět tisíc,
šest set. dvacet

pět).

d) Zobrazování

víceciferných

čísel obsahujících

0 uprostřed nebo na konci čísla

Úloha: Otoč na „kalendáři" jednotlivé listy tak, aby ukazoval číslo 20, 305, 570, 1062,
8006.
Předpokládala jsem na základě vstupních úloh, že čísla obsahující 0 budou pro Rudu
problémová. Proto jsem před tuto úlohu zařadila krátkou průpravu pro tato čísla. Připomněli
jsme si, že nula uprostřed ani na konci čísla se nečte a začali jsme se zobrazováním
základních čísel s nulou na konci 10. 100, 1000, 110, 1110, 1100, až poté přišla na řadu čísla
obsahující nulu uprostřed. Kalendář jsme znovu přetočili tak, aby ukazoval číslo 100. Chtěla
jsem po Rudovi přetočit listy tak, aby zobrazoval číslo 101, což zvládl naprosto bez problémů.
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Poté jsme zkoušeli podobná čísla v oboru 100-1000 a poté kombinace čísel s nulou na
konci a uprostřed. U některých čísel mu chvíli trvalo, než si uvědomil, které hodnoty má
otočit, ale opět mu velmi pomáhaly nápisy pod čísly.
Samotné zobrazování čísel z úlohy mu již nedělalo potíže, pouze u čísla 8006 velmi
váhal. Nebyl si jistý, zda uprostřed čísla mohou být dvě nuly vedle sebe. Použili jsme tedy
zjednodušený zápis a analýzu čísla (8T. OS, OD. 6J), na které si Ruda ověřil, že dvě nuly
uprostřed čísla opravdu nejsou ničím zvláštním a nepravděpodobným.

Zhodnocení třetího sezení
Ruda se dokázal dobře orientovat v oboru čísel 0-100. Má dobře vytvořenou představu
o pozicích jednotek a desítek. V oboru 100-1000 byly patrné určité nedostatky a v číslech nad
1000 se pohyboval velmi nejisté.
Velké potíže měl s rozlišením číslic 6 a 9, což nesouvisí s určováním řádů, pokud je
neurčuje v číslech typu 69, 96, 696, 969, atd.
Práce s „kalendářem" Rudu velmi zaujala, bylo vidět, že se v pozicích neztrácí a svou
představu správně opírá o názvy jednotlivých řádů napsaných pod čísly. Pokud by s
„kalendářem" více pracoval, věřím, že by časem získal více zkušeností s vícecifernými čísly a
dokázal je později snáze číst i zapisovat.
Při zapisování víceciferných čísel by mu pomohlo před samotný „zápis" zařadit jejich
čtení, aby se mohl kromě názvů jednotlivých řádů pod čísly orientovat i podle předříkávání
zapisovaného.
Nácvik „zápisu" víceciferných čísel s nulou na konci a uprostřed čísla jsme začali
pravidlem, že nulu nečteme a pokračujeme četbou následujícího řádu. Nejprve jsem zařadila
jakousi průpravu pro zobrazování těchto čísel a to tak, že jsme na kalendáři zobrazovali
jednoduchá čísla nejdříve s nulou na konci a až poté s nulou uprostřed. Tato průprava měla
Rudovi pomoci při zobrazování složitějších čísel v oboru 100 - 9999. Se zobrazením těchto
čísel opravdu potíže neměl, pouze u posledního čísla 8006 si nebyl jistý, zda dvě nuly vedle
sebe uprostřed čísla opravdu budou. Tyto potíže přisuzuji ale své chybě při nácviku této
problematiky, neboť jsem tento typ čísel úplně opomněla zařadit do průpravy pro čísla s nulou
na konci nebo uprostřed čísla.
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Čtvrté sezení

(23.6.2009)

T A B U L K A - zápis víceciferných čísel
Pro zapisování čísel jsem Rudovi dala k dispozici tabulku, v jejíž vrchní části jsou
napsány jednotlivé hodnoty řádů (tisíce, stovky, desítky a jednotky).

Úloha: Přečti číslo z kartičky a zapiš do tabulky 35, 172, 3856. Urči, kolik má tisíců,
stovek, desítek a jednotek.
Tabulka byla pro Rudu známá a velice rychle věděl, co se po něm chce. Čísla zapisoval pod
sebe a rychlost zápisu byla přiměřená. Čísla v oboru do KMX) zapisoval celkem rychle. Čísla nad KMX)
zapisoval pomaleji a déle mu trvalo, než je analyzoval. Tato činnost byla složitější než práce s
„kalendářem", protože Ruda musel číslo nejprve správně přečíst a potom zapsat do tabulky. Bylo znát.
že při čtení čísel využívá předchozích zkušeností z minulého sezení.

Č T V E R E Č K O V A N Ý PAPÍR - zápis víceciferných čísel pod sebe

Úloha: Zapiš správně pod sebe tato čísla 72, 2803, 8, 326, 31, 502, 3.
Na čtverečkovaném papíře již chyběly psané hodnoty nad čísly. Bez toho byl zápis čísel pod
sebe pro Rudu obtížný a často se pletl. Dovolila jsem mu proto do horní části papíru napsat zkratky
hodnot. To mu pomohlo, a když už měl pod sebou napsáno asi pět čísel, hodnoty jsem prstem zakryla.
Ruda se dokázal orientovat podle již zapsaných čísel.

PRÁCE S BANKOVKAMI
Jelikož při předchozí práci s bankovkami došlo k potížím ve správném určování řádů,
jehož nácvik měl teprve následovat, zařadila jsem toto cvičení i na závěr nápravného
programu. Snahou bylo ověřit, zda se orientace v řádech opravdu zlepšila.

Úloha: Rozměň 1000 bankovku tak, abys nepoužil bankovky 500 a 200.
Počty bankovek a mincí jsem snížila tak. aby bylo za potřebí do určené částky použít i
mince s nejnižší hodnotou, a to takto: 4x100, 5x50.

10x20,

10x10, 4x5, 20x2, 20x1.

K dispozici měl kalendář, tabulku i čtverečkovaný papír. Byl upozorněn, že může pomůcky
kdykoli využít.
Ruda začal skládat částku od nejvyšších bankovek, které měl k dispozici. Do první
hromádky použil čtyři stokoruny a dvě padesátikoruny. Na mou otázku, proč to tak udělal.

odpověděl, že proto, aby mu dohromady daly částku 500.-. která je taková hezčí. Kalendář si
při cvičeních velmi oblíbil a možná proto se ho rozhodl využít. Přetočil ho na číslo 500.
Další mince pak skládal do sloupečků po 100.-. Pokaždé, když dal hotový sloupeček k
hornímu okraji lavice, otočil list na kalendáři v řádu stovek o jednu. Postupně došel až
k částce 900.-. Poté už měl k dispozici jen desetikorunové, pětikorunové, dvoukorunové a
korunové mince. Bylo na něm vidět, že poněkud tápe. Zřejmě si nebyl jistý, jak z těchto
drobných mincí sestavit poslední stokorunu, která mu chyběla do cílové částky. Spočítal,
kolik mu zbylo desetikorun. Když zjistil, že pět a dohromady je to padesát, rozhodl se skládat
zbylé pětikorunové, dvoukorunové a korunové mince po deseti a přičítat je k oné padesátce.
Částku nakonec úspěšně složil.

Zhodnocení čtvrtého sezení
Tabulku pro zápis čísel Ruda dobře zná, protože ji dříve používal v hodinách
matematiky. Zápis čísel mu nedělal problémy a dokázal se orientovat podle horní části
tabulky.
Zápis čísel na čtverečkovaný papír byl pro Rudu obtížný. Ze začátku se vůbec nemohl
rozhodnout, kam zapsat první číslo. Když začal číslem 72 a měl pod něj zapsat číslo 2803,
zapsal ho špatně. Proto jsem mu dovolila nad čísla napsat zkratky řádů. které mu pomohly
správně začít. Po chvíli jsem mu zkratky zakryla. Ruda se již dokázal orientovat podle
zapsaných čísel. Bohužel mi nezbyl čas na další procvičování zápisu víceciferných čísel pod
sebe. Dále bych pokračovala s procvičováním zápisu čísel, dokud by si Ruda pozice
jednotlivých řádů plně nezautomatizoval.
Myslím, že použité pomůcky byly pro Rudu přínosem a doufám, že je bude moci
využívat i v běžných hodinách matematiky.
Ke konci sezení jsem se rozhodla zařadit ještě cvičení, na které jsme narazili při
vyvozování představ o číslech, a to při práci s bankovkami a mincemi. Ruda měl tehdy potíže
zkombinovat bankovky a mince nižších a vyšších hodnot a špatně se orientoval v jednotlivých
číselných řádech. Ověřovala jsem. zda si Ruda z těchto dvou sezení něco odnesl a zda dokáže
poznatky aplikovat i do jiného typu úloh.
Ruda měl rozměnit částku

1000 Kč na menší bankovky bez použití bankovek

s hodnotou 500 a 200. Počty zbývajících bankovek a mincí, které měl Ruda původně
k dispozici, jsem záměrně změnila. Ruda si nepatrně pozměnil strategii, kterou jsem mu
navrhla v předcházejících úlohách s bankovkami. Ke sloupečkům použil ještě „kalendář", na
kterém si „zaznamenával" ke které částce již došel. Mohl tak lépe kontrolovat, aby určenou
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částku nepřesáhl. Bylo patrné, že stále využívá čísel 0. 5. 50 jako záchytných bodu k tomu.
aby

snáze

došel

k výsledku.

Tuto

zkušenost

z dvacetikorunových a desetikorunových
k sestavení

potřebné

stokoruny.

využil

i při

sestavování

mincí, místo aby použil pouze

Stejně

postupoval

i

při

sestavování

hodnoty

50

dvacetikoruny
desetikorun

z dvoukorunových a korunových mincí.
Myslím, že nácvik poziční hodnoty číslic v číslech přispěl ke zvládnutí této úlohy, ale
bylo by potřeba mnohem více času, aby Ruda získal jistotu a ucelený vhled do této
problematiky.

2.5.3

Návrh práce s dítětem

2.5.3.1 Návrh práce s dítětem při vyučování

Pro návrh péče o dítě ve vyučování jsem vycházela ze zkušenosti z práce s ním
samotným, z pozorování v hodině a z rozhovoru s učitelem, který matematiku vyučuje.
V první řadě je třeba redukovat učivo příslušného ročníku na nezbytné minimum (tzn.
základní učivo), aby Ruda nebyl nadměrně zatěžován. Dále by bylo vhodné učivo rozfázovat
do menších celků, protože jen tak je žák schopen látce plně porozumět. Učitel by měl
respektovat individuální tempo dítěte a měl by být schopen se vyhnout časovému tlaku na
dítě, například tím, že mu prodlouží čas na zadanou práci.
V začátku každé hodiny je vhodné zařazovat krátká cvičení pro zlepšení koncentrace
pozornosti, se kterou má chlapec problémy.
Před nácvikem nové látky je nutné nejprve zopakovat všechny dříve nacvičované jevy,
se kterými se v nové látce může setkat. Pokud by se tak nestalo, je velmi pravděpodobné, že
by mohl v postupu chybovat.
Ruda se bude v úloze mnohem lépe orientovat, pokud ho upozorníme na daný
algoritmus, případně jeho změnu (např. zvýrazněním - barvou, výraznější hlasový projev).
Pokud to bude možné, měl by učitel dbát na zadávání kratších úkolů. popř. zadávat k počítání
méně příkladů, aby měl více času se soustředit na správný postup při řešení úlohy. Vyhne se
tak nervozitě a stresu z toho, že něco nestíhá jako ostatní.
Učitel by měl kontrolovat pochopení a porozumění slovní úloze, správnost postupu a
poskytnout případnou pomoc s řešením.
Častější frekvenci by mělo mít opakování a procvičování již naučeného,

aby

nedocházelo k zapomínání důležitých strategií při počítání. Učitel by měl preferovat ústní
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zkoušení před písemným, jelikož u něj Ruda nemá možnost vidět symbolické vyjádření
matematických operací, znaménka proto nezaměňuje a nechybuje. Pokud už k písemnému
zkoušení dojde. Ruda by měl mít možnost opravy u nezdařených prací.
Domácí úkoly by se měly omezit na minimum, aby se rodině poskytl prostor a čas na
reedukaci chlapcových obtíží. Pokud už úkol učitel zadá. je nutné zkontrolovat jeho zápis do
..úkolníčku".
Je učitelovou povinností ocenit snahu a zájem pochvalou, povzbuzovat dítě a ocenit i
část správně provedeného úkolu. Hodnocení by mělo být převážně slovní. Známkou by měl
učitel hodnotit pouze v případě, pokud si bude jistý, že je učivo zvládnuté.
Škola by měla žákovi zajistit potřebné učebnice, pracovní sešity a pracovní listy pro
děti s poruchou matematických schopností. Při hodinách by měl mít Ruda možnost využívat a
manipulovat s vhodnými pomůckami jako jsou tabulky, sítě, barevné hranoly, „kalendář",
případně také kalkulačku, apod. Měl by mít podmínky pro využití hlasitého popisu postupu.
Vhodné je poskytnout zrakovou oporu při zadání úkolu, jako je úloha zapsaná/nakreslená
v učebnici, napsané zadání úlohy na kartičce, názorné pomůcky, apod. Ruda by měl mít
možnost častěji využívat vhodné počítačové programy pro děti se SPU.

2.5.3.2 Návrh práce s dítětem mimo vyučování

Mimo vyučování by se učitel Rudovi mohl věnovat po předchozí domluvě s rodiči,
například jednou týdně po vyučování, kdy by s ním procvičoval matematické jevy, které mu
dělají potíže. To by ale vyžadovalo vyšší nároky na přípravu učitele.
Učitel by si měl o této problematice vyhledat co nejvíce informací tak, aby dokázal
s dítětem systematicky

pracovat. Samozřejmá by měla být spolupráce s pedagogicko-

psychologickým pracovištěm.
Pravidelná setkání by měla probíhat v klidném prostředí bez rušivých podnětů a bez
stresu. Učitel zde bude mít možnost pozorovat postupy, kterými dítě dochází k výsledku a
případně je ovlivňovat do té míry, aby tyto postupy byly funkční.
Dále by se učitel při setkáních mohl více zaměřovat na cvičení pro zlepšení
koncentrace pozornosti, na která mu při běžné výuce zbývá minimum času.
Žák bude mít možnost manipulovat s pomůckami, nebo si vytvářet pomůcky vlastní,
které potom bude moci používat při běžné výuce.
Při setkáních by se také vytvořil prostor a čas pro práci s výukovými programy, které
má škola k dispozici.
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2.6 Zhodnocení cílů práce

Cílem této práce bylo pomocí použitých metod zmapovat situaci dítěte v rodině, ve
škole a mezi vrstevníky tak. aby bylo možné zjistit přibližnou příčinu chlapcových obtíží.
Použité metody mi umožnily získat množství informací o dítěti a rozsahu poruchy. I přesto
zůstávají konkrétní příčiny dál pouze domněnkami. Jako nejpravdčpodobnější se jeví dědičná
dispozice, která ale nikdy nebyla diagnostikována ani u jedné ze stran rodiny.
Dalším cílem

této práce bylo pomocí analýzy dokumentů

zmapovat

konkrétní

problémy s učivem a navrhnout vhodné postupy a metody při jejich reedukaci. Zároveň bylo
cílem ověřit, zda jsou zvolené metody funkční a dokáží splnit svůj účel. S orientací
v dokumentaci mi velmi pomohla pracovnice pedagogicko-psychologického pracoviště, se
kterou jsem chlapcovy obtíže a zvolené postupy a metody pro reedukaci diskutovala. Při
realizaci nápravného programu jsem ověřovala funkčnost těchto metod a postupů především
okamžitou zpětnou vazbou od žáka. Pokud zvolená metoda selhala, snažila jsem se ji
okamžitě modifikovat tak, aby splnila svůj původní záměr.
Soustředila jsem se na dvě problémové oblasti, které jsem postupně pomocí zvolených
cvičení reedukovala a snažila se nacházet vhodné kompenzační postupy, které by chlapcovi
pomohly ve výuce a v začleňování do běžných hodin matematiky. Tyto oblasti jsem si zvolila
hlavně proto, že spolu úzce souvisí a vzájemně se prolínají. Bylo možné mezi reedukovanými
oblastmi plynule přecházet, aniž by to znamenalo pro žáka větší zátěž. Při volbě postupů a
kompenzačních pomůcek mě velmi ovlivnil seminář pro učitele, který pořádala základní
škola, do které chlapec dochází. Účast na semináři mi nabídla pracovnice pedagogickopsychologického pracoviště.
Ruda na jednotlivých sezeních nacházel také své vlastní postupy, kterými řešil úlohy.
Pokud si nevěděl rady, nabídla jsem mu postup, který mohl, ale nemusel využít. Ve většině
případů si nabídnutý postup osvojil a dále s ním pracoval.
Bohužel jsem si neměla možnost ověřit, zda Ruda postupy z našich sezení využívá i
v běžných hodinách matematiky a jestli jsou pro něj přínosem.
Výsledkem této práce je návrh nápravného programu pro dítě s vývojovou dyskalkulií.
jeho realizace a jeho podrobná analýza a reflexe.
Dále má tato práce za cíl navrhnout určité možnosti práce s dítětem při vyučování i
mimo ně. podle kterých by se učitel mohl, resp. měl řídit. Při návrhu doporučení a možností
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práce s dítětem ve vyučování jsem většinou vycházela z informací, získaných v průběhu
konkrétní práce s chlapcem, ale zároveň z pozorování v hodinách a z jednotlivých rozhovorů.
Zhodnocení cílů nápravného programu:

Cílem první části nápravného programu bylo zaměřit se na znovuvyvození představy
čísla s pomocí svislé osy, barevných hranolů, sítě a dětských peněz v oboru 0-100.
Podařilo se nám pomocí tělesného schématu s větší jistotou pohybovat v sestupné řadě
100-0. Schéma může Ruda využít při práci s číselnými řadami, dopočítávání do určitého
počtu nebo při sčítání a odčítání.
Do práce s barevnými hranoly, jsme zapojili vedle zraku i další smysl - hmat, který je
pro utváření číselných představ neméně důležitý. Ruda tak měl možnost získat představu o
čísle a množství i z jiného úhlu.
Pomocí sítě jsme se přenesli ke všem číslům v oboru 0-100. Síť Rudovi pomohla
s orientací v jednotlivých desítkách a s přechodem

mezi desítkami. Středový kříž mu

posloužil ke snazší orientaci v tabulce. Má teď lepší představu o číslech do 60 a vyšší čísla
dokáže s menšími odchylkami odhadovat.
Bankovky nám umožnily propojit svět matematiky s realitou a Ruda měl možnost si
uvědomit, že matematika je pro život důležitá a je potřeba ji nějakým způsobem zvládnout.
Zároveň nám posloužily jako prostředek k propojení obou částí nápravného programu. Díky
nim jsem měla možnost ověřit, zda dokáže správně určovat číslice v číselných řádech.
Ruda si svou představu o číslech v tomto oboru zpřesnil, což naplnilo i cíl této části
nápravného programu.

Cílem druhé části nápravného programu bylo zlepšit orientaci v číselných řádech a
seznámit Rudu s pomůckami, které mu mohou pomoci při určování poziční hodnoty číslic
v čísle a při zápise víceciferných čísel.
Chlapec si velmi oblíbil pomůcku „kalendář", na kterém jsme nacvičovali orientaci
v jednotlivých řádech. Díky němu si uvědomil, jakou funkci jednotlivé řády v čísle plní a
posléze na něm byl schopen zobrazit téměř jakékoli čtyřciferné číslo, pokud neobsahovalo
nulu na konci či uprostřed. Víceciferná čísla obsahující nulu zvládl po absolvování průpravy
zobrazit také. Poté, co zvládl zobrazování čísel na „kalendáři" jsme mohli přejít na samotný
zápis víceciferných čísel do pomocné tabulky. Tento zápis nebyl obtížný, protože s ním již
měl určité zkušenosti. Přešli jsme tedy k zápisu víceciferných čísel pod sebe na čtverečkovaný
papír. To už bylo obtížnější, ale vzhledem tomu, že jsem mu dovolila do horní části papíru
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napsat zkratky pro jednotlivé řady. úkol zvládl. Později se dokázal orientovat podle výše
zapsaných čísel. Cíl této části byl tedy splněn, ale pro plné zautomatizování zápisu čísel pod
sebe. by bylo zapotřebí mnohem více času.
S pomůckami se Ruda naučil pracovat a dokázal je při sezeních snadno využívat.
Zjistil, že mu umožňují převést představy do konkrétní roviny a řešení úloh je rychlejší a
snazší.
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2.7 Diskuze k výsledkům

2.7.1 Anamnestický dotazník pro rodiče

Z dotazníku bylo zjištěno, že chlapec pochází z běžné rodiny a má slušné rodinné
zázemí. Matce, stejně tak jako otci, nikdy nebyly diagnostikovány specifické poruchy učení,
což ale nevylučuje možnost dědičné dispozice. Nemoci, které oba rodiče prodělali před
těhotenstvím matky, by Rudový potíže neměly ovlivňovat. Matka je nekuřačka a v těhotenství
neužívala žádné léky, alkohol ani drogy, které by na vznik SPU mohly mít vliv. Stejně tak
Rudův celkový zdravotní stav v minulosti i současnosti specifické potíže nezpůsobuje.
Sociální adaptace probíhala bez obtíží. Navštěvoval mateřskou školu v místě bydliště a
běžně se stýkal se svými vrstevníky, to zajišťovalo Rudovi odpovídající prostředí pro správný
emocionální a sociální vývoj.
Z dotazníku vyplývá, že Rudovi obtíže nemají svůj původ v málo podnětném
prostředí, ve kterém vyrůstal, ani nejsou důsledkem negativního emocionálního vývoje a
nejsou způsobeny ani zanedbáním zdravotní stránky. Je tedy zřejmé, že poruchy musí mít svůj
původ v dispozičním zatížení.

2.7.2 Analýza dokumentů

Rudovi obtíže se poprvé objevily v roce 2006, kdy navštěvoval druhý ročník základní
školy. Vyšetření proběhlo na základě žádosti rodičů a třídní učitelky. Důvodem byly
problémy v četbě a v oblasti numerického počítání. Rudovi byly diagnostikovány specifické
poruchy učení - dyslexie, dysgrafíe, dysortografie a dyskalkulie středního stupně. Nejvčtší
potíže měl ale s matematikou. Vyšetření dospělo k závěru, že má výrazně nadprůměrné
schopnosti v oblasti logického úsudku a kvalitní vzdělávací předpoklady, což vylučuje další
možnou příčinu SPU a to snížený intelekt, v rozhovoru to potvrdila i třídní učitelka.
Analýza dokumentů mi pomohla při diagnostice Rudových obtíží a při přípravě
nápravného programu.
Na základě těchto informací je možné předpokládat, že chlapcovy obtíže mají nejspíš
původ v dědičné dispozici.
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2.7.3 Pozorování

Z pozorování bylo patrné, že se učitelka snaží řídit doporučeními z pedagogickopsychologického pracoviště. Na Rudu nespěchala, snažila se mu dát dostatek času na práci.
Zkracovala úlohy, které zadávala ostatním žákům a chodila ho průběžně kontrolovat.
Při kontrole úlohy ho citlivým způsobem upozorňovala na chyby, které si mohl opravit.
Chybně provedenou práci neznámkovala, pouze uváděla, co se mu povedlo a na čem je třeba
ještě zapracovat. Pokud mu něco nešlo, snažila se mu nabídnout způsoby, kterými lze
postupovat. Při zadávání slovní úlohy dbala na ustálený způsob zápisu a postup počítání.
Z pozorování byla patrná snaha ze strany učitele i žáka.
Otázkou je, zda takto učitelka postupuje každou hodinu, nebo jen v mé přítomnosti.
Ruda se ale nad chováním učitelky vůbec nepozastavoval, a proto předpokládám, že tento
přístup k němu je obvyklý.
Učitel by si měl průběžně zjišťovat nové informace o specifických poruchách učení a
korespondovat získané vědomosti s aktuální situací dítěte.

2.7.4 Rozhovory

Ruda nemá vlastní individuální plán a je tedy integrován do běžné třídy základní
školy.
Učitelka uvedla, že Rudovou nejslabší stránkou je oblast soustředění a koncentrace,
což potvrdilo i vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny. Soustředění se tedy věnuje
jak v začátku hodiny, tak v jejím průběhu (např. kontrolními otázkami). Stejnou situaci mi
popsal i on sám při rozhovoru.
Zkracuje Rudovi úlohy, popřípadě je zjednodušuje. To bylo patrné i v pozorované
hodině. Stejně tak i to, že Rudu neklasifikuje, pokud mu něco nejde. Je důležité dbát na to,
aby toho Ruda nezačal zneužívat. Učitel by měl být schopen rozlišit, kdy potíže souvisí
s poruchou a kdy s nedostatkem motivace.
Spolužáci o Rudových obtížích nevědí. Paní učitelka není nakloněna tomu je
informovat. Jejím cílem je Rudu co nejlépe připravit na život v běžné společnosti, kde nikdo
nebude brát na jeho poruchu ohledy. Bohužel nebylo možné zjistit, zda s tím rodiče souhlasí,
protože v dotazníku tato otázka nebyla položena. Pokud se ale spolužáci začnou vyptávat a
zajímat o to proč např. nedostal špatnou/žádnou známku a my ano. měla by učitelka vhodným
a citlivým způsobem zasáhnout.
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Domácí přípravu učitelka hodnotí jako dostačující, hlavně co se týče domácích úkolů.
Zároveň ale připomíná, že zpočátku byl znát větší zájem o reedukaci Rudových obtíží. Dle
slov učitelky i žáka jeho obtíže ustoupily do pozadí v době. kdy mladší sestra nastoupila do
prvního ročníku základní školy. Při realizaci nápravného programu bylo znát, že pokud by
práce s ním byla systematická, své obtíže by s úspěchem zvládal. Tato práce je ale hlavně
v kompetenci rodiny a pedagogicko-psychologického pracoviště. Učitel nemá v hodinách pro
tyto činnosti dostatek prostoru.

Z rozhovoru s Rudou vyplynulo, že chlapec má povědomí o svých potížích a ví. že
nejsou způsobeny jeho vinou. Zároveň si je vědom toho. že to neznamená, že nemusí
v matematice nic dělat, ale právě naopak, že musí vynaložit mnohem větší úsilí, aby dosáhl
dobrých výsledků. Chlapec se dá velmi dobře motivovat k dalším výkonům tím, že zažije
úspěch. Učitel ale musí vynaložit mnohem více úsilí, aby k této situaci mohlo dojít.
To, že spolužáci nevědí o Rudových obtížích, mu v současné době nevadí. Je zřejmé,
že už si na Rudový úlevy zvykli a přestali je řešit, například slovním napadáním, posměšky či
jiným způsobem šikany. Jak je uvedeno výše, učitelka není nakloněna tomu, aby spolužáci o
jeho obtížích věděli. Pokud spolužáci Rudu berou bez potíží mezi sebe, nemá ani důvod
k tomu je informovat.
Ruda ví, že mu učitelka vychází vstříc různými úlevami, radami, pomůckami a dokáže
to ocenit.
Má pochopení pro to, že matka na něj má méně času než dříve, a v podstatě mu to
nevadí, protože větší problémy se známkami ve škole již nemá. To ale neznamená, že by
nebylo nutné přístup rodiny zlepšit. Východiskem by mohla být konzultace učitelky s rodiči,
kde by se obě strany měly možnost domluvit, na dalším způsobu práce.
Výukové programy Ruda ve škole využívá pouze v hodinách informatiky, kde ale
slouží spíše jako určitá forma odměny za dobře vykonanou práci. Hodinu informatiky mají
jednou týdně a většinou se k programům na konci hodiny ani nedostanou. Doma Ruda
výukové programy má, ale nevyužívá je. Jako důvod uvedl „ohranost" programů a nudu.

2.7.5 Nápravný program

Při tvorbě první části nápravného programu jsem vycházela z předpokladu, že Ruda
má správnou představu o číslech v oboru 0-20. což se potvrdilo při odhadování počtu
předmětů ve skupinách. Číselnému oboru 0-20 jsem tedy věnovala menší pozornost a
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soustředila se na vyvozování představ o číslech v oboru 20-100. Díky tělesnému schématu se
podařilo Rudovu představu o číslech vizualizovat. a to mělo pozitivní dopad na získání jistoty
při vyjmenovávání sestupné řady v daném oboru.
Dalším předpokladem bylo. že Ruda zná pomůcku ..barevné hranolky" a dokáže s nimi
pracovat, proto mu nebude dělat potíže aplikovat ji na požadovaný obor. Ruda si dle
předpokladů s úkolem poradil výborně. Můžeme se domnívat, že k tomu přispěla rozvinutá
oblast

logického

úsudku.

Oproti

tomu

zde

působila

menší

potíže

Rudová

paměť.

Nepředpokládala jsem. že hranoly určuje na základě jejich barevnosti. Vše se ale vyřešilo
vyloučením zrakové identifikace, kterou nahradil hmat. Pomocí hranolků se podařilo Rudovi
získat konkrétnější představu o číslech v daném oboru.
Práce se sítí vyžadovala jistou zkušenost, kterou Ruda má. Představu jsem ještě
podpořila krátkým opakováním, které se týkalo základní orientace v síti (tj. na které straně
sítě se nachází desítky, k čemu slouží vepsaný kříž, v tabulce se pohybujeme v řádu jednotek
zleva doprava). Ruda tato pravidla dobře znal. V tabulce se pohyboval jistě v oboru čísel 060. V oboru 60-100 byla patrná nejistota, která vyplývá z nedostatečné zkušenosti s vyššími
čísly. K jejímu získání by bylo zapotřebí nácviku věnovat delší časový úsek. Práce se sítí
Rudovi umožnila získat zkušenosti s čísly v tomto oboru za pomoci vyhledávání čísel v síti,
porovnáváním dvou čísel a vyjmenováváním číselných řad, což mu později pomůže při
složitějších matematických operacích.
Při manipulaci s bankovkami a mincemi bylo cílem poznat i jiné

matematické

prostředí. Pro Rudu bylo rozměňování složitější než předešlá cvičení, ale nechal si poradit,
strategii pochopil a úlohu řešil správně. Domnívám se, že úlohy, které se přibližují reálnému
životu, jsou pro Rudu velmi motivující a učitel by je měl ve větší míře zařazovat do výuky.

Druhá část nápravného programu je zaměřena na zlepšení orientace v číselných
řádech. Předpokladem bylo, že Ruda tápe už v řádech desítek. Tento předpoklad se při
diagnostice nepotvrdil, jelikož v průběhu školního roku získal více zkušeností s dvojcifernými
čísly a pozici desítek a jednotek si upevnil. Jako problémové se ukázaly pouze číslice 6 a 9.
Pokud se vyskytovaly v pozicích desítek i jednotek, způsobovaly Rudovi značné potíže a
při čtení takového čísla chyboval. Tyto chyby nejsou ukazatelem špatné orientace v řádech,
ale příznakem potíží při čtení tvarově podobných číslic. Tento jev označujeme jako
numerickou dyslexii.
Poziční hodnoty číslic v trojciferných a čtyřciferných číslech se nám podařilo zvládat
pomocí „kalendáře" a tabulek. Při zápisu víceciferných čísel na čtverečkovaný papír dělal
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chyby. Příčinou byl zřejmě rychlý přechod od stávajících pomůcek k zápisu čísel v odlišném
prostředí. Aby Ruda dokázal správně zapisovat víceciferná čísla pod sebe. musela by být
práce s počátečními pomůckami mnohem delší a intenzivnější. Přesto ale lze zaznamenat jistý
posun v orientaci v číselných řádech.
Na Rudovi je vidět velké odhodlání zvládat své potíže, proto je velká škoda, že rodina
odsouvá reedukaci potíží do pozadí. Nechává většinu práce na učiteli, který se Rudovi sice
snaží vycházet ve všem vstříc, ale bohužel nemá k systematické práci potřebný čas a věnuje
se nápravě zásadních obtíží spíše nárazově. Proto, aby měla reedukace na základní škole
smysl a přinášela pozitivní výsledky, je nejdůležitější spolupráce rodiny a školy.
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3. Závěr

Celá tato práce se zabývá problematikou specifických poruch učení -

konkrétně

dyskalkulií - a přístupem pedagogů, rodičů a žáků k této problematice.
Název práce zní „Vývojové dyskalkulie u dětí na 1. stupni ZŠ; možnosti reedukace".
Cílem této práce bylo získat co nejvíce informací o specifické poruše matematických
dovedností. Touto problematikou se zabývá úvodní teoretická část. ve které jsem se pokusila
za pomoci odborné

literatury definovat specifické poruchy

učení a následně

popsat

dyskalkulií a její typy. Tato část se dále zaměřuje na příčiny specifických poruch učení a
legislativní vymezení péče o žáky se SPU. Specifikuje metody péče a hodnocení těchto žáků,
tvorbu individuálního vzdělávacího plánu a možnosti nápravy vývojových

dyskalkulií.

Zabývá se také pomůckami, které lze ve výuce využít, a nabídkou výukových programů, které
jsou v současné době na trhu. Veškeré tyto informace mi posloužily při psaní a realizaci
praktické části této diplomové práce.
Praktická část je zpracována formou kazuistiky, která mi byla oporou při tvorbě a
realizaci nápravného programu pro dítě s vývojovou dyskalkulií. Díky ní bylo možné získat
co nejvíce informací o dítěti, o tom, jak se cítí v třídním kolektivu, o péči, která mu je
poskytována rodinou i školou, o výsledcích této péče a o způsobu výuky a metodách práce
s žákem s dyskalkulií. Součástí praktické části je nápravný program, podrobný popis jeho
realizace a závěrečná analýza.
Aby dítě trpící vývojovou dyskalkulií mohlo být vřazeno do běžné základní školy, je
třeba kvalitní a systematická spolupráce rodiny, školy, pedagogů, pracovníků pedagogickopsychologických poraden a v neposlední řadě i dítěte samotného. Spolupráce tolika osob se
může na první pohled zdát jako velmi obtížná. Pokud ale existuje mezi institucemi určitý
stanovený postup a funguje mezi nimi kvalitní komunikace, spolupráci to značně usnadní.
Samozřejmostí by měl být především zájem o dítě.
Jedním z cílů této práce bylo zjistit, jakou péči učitelé ve školách věnují dětem
s diagnostikovanou dyskalkulií a zda a jakým způsobem škola a rodina spolupracují.
Pokud má učitel ve třídě dítě s potížemi v matematice, předpokládá se, že mu bude
věnovat zvýšenou pozornost a řídit se doporučeními pedagogicko-psychologické poradny,
které by měl mít k dispozici. Z výsledků práce je patrné, že tato spolupráce na školách
probíhá a učitelé se snaží doporučeními řídit. Většinou ale tápou ve správném užívání metod,
které psycholog doporučí. Problémem bývají také pomůcky, které na trhu sice existují, ale
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učitelé je nemají bčžně k dispozici, nevědí, jak s nimi pracovat, a proto je v hodinách
nemohou efektivně využívat. Pozitivní bylo zjištění, že se na školách začínají pořádat
semináře, které se tyto problémy snaží řešit, a učitelé o ně jeví velký zájem.
Spolupráce rodiny a školy je zatím asi největším problémem, kterým trpí především
dítě. Pokud ke spolupráci nedochází, jednotlivé strany se současně věnují odlišným oblastem,
ve kterých má dítě potíže, pracují odlišnými metodami, popřípadě používají jiné postupy. Dítě
v této situaci bývá přetěžováno množstvím probírané látky, a to se může negativně projevit ve
výsledcích reedukace.
V současné době by měla být škola schopna žákům zajistit výukové počítačové
programy, které bude možné ve vyučování využívat. Ze své zkušenosti vím, že na školách
jsou tyto programy k dispozici, ale v hodinách se s nimi nepracuje. Příčinou bývá velké
vytížení

počítačové

učebny

pro

hodiny

informatiky,

nedostatečná

zkušenost

učitelů

s programy, popřípadě nedostatek času při plnění stanovených osnov.
Byla bych ráda, kdyby moje práce byla přínosem zvlášť pro pedagogy na prvním
stupni základních škol. Pokud se s dítětem s problémy v matematice bude efektivně pracovat
již v začátku školní docházky, usnadní mu to nejen přechod na vyšší stupeň a střední školu,
ale i přechod do reálného života.
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5. Přílohy

Příloha 1 - Anamnestický dotazník pro rodiče

Jméno a příjmení dítěte:
Datum a místo narození:
Bydliště:
Telefon domu:

Telefon zaměstnání: matka
otec

Škola (třída, třídní učitel):

Matka (jméno, rok narození, vzdělání, povolání, pracoviště, bydliště) - vyplňte pouze
v případě, že je odlišné od bydliště dítěte:

Otec (jméno, rok narození, vzdělání, povolání, pracoviště, bydliště) -

vyplňte

v případě, že je odlišné od bydliště dítěte:

Vyšetření na žádost:

Údaje o dítěti sděluje:

Datum vyšetření:

Důvody vyšetření:

Sourozenci dítěte (jméno, data narození, zdravotní stav, školní zařazení a prospěch):
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pouze

Těhotenství:
Dítě bylo z kolikátého těhotenství:

samovolný potrat (kdy):
umělé přerušení těhotenství (kdy):

Nemoce, stres a úrazy matky v těhotenství:

Užívala matka v těhotenství cigarety, léky. alkohol, návykové látky?

Porod:
hlavičkou

koncem pánevním

doba a průběh porodu:

císařským řezem

předčasný (v .... měsíci)
včasný
opožděný o

kleště

přidušený(á)

novorozenecká žloutenka

křeče a jiné komplikace

Postnatální fáze:
porodní hmotnost:
Další vývoj:

délka:

kojen(a) od-do:

stav kyčlí:

sací reflex:
přikrmován(a) od-do:

spánek:

stav zubů:

udržování čistoty - pleny přes den do věku:
- pleny pouze na noc do věku:
- v současné době se pomočuje (jak často):

Pohybový vývoj:

začal(a) sedět:

chodit:

celková pohyblivost:

Nemoce. úrazy, operace, pobyt v nemocnici (s jakým onemocněním, jak dlouho):
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Vývoj řeči: první slova ve věku:

věty ve včku:

chodí na nápravu řeči (od jakého věku)

Povahové rysy:

Rodina:
Vývoj a složení rodiny:

Vztahy mezi jednotlivými členy rodiny:

Osobní vlastnosti a zdravotní stav rodičů:
matka:

otec:

Režim rodiny a rekreace:

Využití volného času dítěte:

Sociální adaptace:
Jesle:

chodil(a) do věku:

Mateřská škola:

chodil(a) do věku:

Pobýval(a) v ozdravovně, lázních (ve kterém včku, jak dlouho):
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Příloha 2 - Otázky použité v rozhovoru s učitelem

1) Má Ruda vypracovaný individuální vzdělávací plán?

2) Řídíte se jím při přípravě svých hodin?

3) Jakým způsobem se snažíte Rudovi pomáhat, aby zvládal postupovat v učivu stejným
tempem jako jeho spolužáci?

4) Má Ruda k dispozici nějaké speciální pomůcky, které při vyučování může používat ?

5) Má škola k dispozici výukové počítačové programy vztahující se k matematice?
Využíváte je? Jak často?

6) Jaké metody používáte k hodnocení?

7) Jakým způsobem přistupují k Rudovým obtížím spolužáci?
•

Z jakého důvodu si nepřejete, aby o jeho potížích věděli?

8) Spolupracujete při reedukaci s rodinou, pracovníkem pedagogického pracoviště? Jak
spolupráce vypadá?

9) Jakým způsobem získáváte informace potřebné pro práci s dyskalkulikem (studiem
odborné literatury, konzultacemi s pracovníkem PPP. odbornými školeními, atd.)?
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Příloha 3 - Otázky použité v rozhovoru s dítětem

1) Paní doktorka z PPP mi říkala, že jsi u ní byl na vyšetření, kde zjistili, že máš
dyskalkulií. Mohl bys mi říci. co to dyskalkulie vlastně je?

2) Co konkrétně ti v matematice nejde?

3) Vědí tvoji spolužáci, že máš takové potíže?
• Chovají se k tobě někdy ošklivě, protože nevědí, že máš takovéto obtíže,
nebo když vidí. že se k tobě paní učitelka chová trochu jinak?
• Paní učitelka o tom věděla? Řešila to nějak?
• Chtěl bys, aby věděli, proč tě paní učitelka více chválí, jinak hodnotí, nepíše
poznámky za zapomenutý domácí úkol, aj.?

4) Můžeš při matematice používat nějaké pomůcky (kalkulačku, tabulky, sítě, kostky..)?
• Dokázal bys říci, kdy kalkulačku použít můžeš a kdy ne?

5) Dává ti paní učitelka při hodinách někdy jinou práci než ostatním, popř. zkracuje,
pozměňuje úlohy, které dostávají ostatní?

6) Myslíš si, že se ti paní učitelka věnuje více než ostatním žákům?

7) Děláš doma i jiné úkoly týkající se matematiky než jaké dostaneš za domácí úkol?
• Ani dřív jsi doma s rodiči nic neprocvičoval?
• A proč už to neděláte?

8) Máš možnost ve škole nebo doma využívat některý počítačový program,
procvičuješ matematiku? Víš, jak se jmenuje?

9) Máš nějakou vysněnou práci, kterou bys rád dělal, až budeš dospělý?
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kde

Příloha 4 - Zpráva z psychologického vyšetření

Datum vyšetření: 11.5. 2006
Jméno a příjmení dítěte:
Narozen:

Bydliště:

Škola:

Třída: 2. ročník

Vyšetřen na základě problémů ve čtení a s numerickým počítáním.
Anamnéza: bez nápadností

Vyšetření:
Spolupracuje ochotně, zajímá se o výsledky vyšetření, soustředí se. Aktuální

úroveň

rozumových schopností v pásmu výrazného nadprůmčru s dominantou v oblasti logického
úsudku. Čtení plynulé, ale pomalejší, problémy s reprodukcí přečteného textu, formální
stránka čtení vyžaduje tolik úsilí, že nezbývá prostor pro obsah. Diktát píše přiměřenou
rychlostí, se dvěma specifickými chybami, gramatická pravidla dobře zná. místy v písmu
nedokáže použít.
Lateralita - ambidexterita, s problémy v koordinaci informací z jednotlivých analyzátorů
(spojení

zvuku

s obrázkem/tj.

hlásky

s písmenem/,

pojmu

se

symbolem/tj.

„-„

s odčítáním...atd./).
Matematické dovednosti: při písemně zadaných příkladech sčítá bez obtíží,

problémy

s odčítáním způsobené problémy v rozkladu čísla, v dělení a násobení zaměňuje úkony, dělení
dopočítává na prstech. Při ústně zadaných příkladech chybuje častěji ve sčítání, v odčítání, ale
bez chyb dělení a násobení, zde nezaměňuje úkony, protože nevidí jejich symbolické
vyjádření.

Závěr:

problémy

chlapce

ve

škole

jsou

způsobeny

obtížemi

v syntéze

informací

z jednotlivých analyzátorů, což se projevuje problémy v rychlém využití znalostí v písemném
projevu, problémy ve čtení a problémy v numerickém počítání. Prosím o vstřícné hodnocení
v ČJ a M.
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Příloha 5 - Zpráva z psychologického vyšetření

Datum vyšetření: 24. 9. 2007

Věc: Zpráva z psychologického vyšetření

Chlapec vyšetřen opakovaně, nyní problémy v českém jazyce i v matematice /klasifikován 3/.
Dříve konstatována nadprůměrná úroveň rozumových schopností, problémy v syntézách
z více analyzátorů.
Nyní:
Spolupracuje ochotně, dobře se soustředí. Píše přiměřeně rychle, diktovaný text si pamatuje,
místy však vynechá slovo, dysgrafický rukopis, nepřesné tvary písmen, ale bez chyb, při vyšší
zátěži pravděpodobně více chyb. Čtení pomalé, přeskakuje řádky, hádá slova, reprodukce
rámcová. Lateralita - nevyhraněná dominance pravé ruky. Sluchová analýza a syntéza věkově
přiměřená, zraková analýza a syntéza s problémy zvláště v orientaci podle svislé osy.
Matematické dovednosti: v klidu počítá správně, v zátěži chybovost, nejsou zažité číselné
sestupné řady, obtíže dělá zápis čísel s nulami /pojetí řádů/, problémy s představami
matematických operací, záměny čísel lišících se pořadím číslic /19. 91/, zde nejsou
automatizovány představy nerovností. Problémy i v sériovém odčítání číslic.

Závěr: specifická porucha učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulické obtíže. Chlapec vřazen
na nápravu ke speciálnímu pedagogovi, po dvou měsících práce bude doplněna zprávou
speciálního pedagoga.
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Příloha 6 - Zpráva speciálně pedagogického vyšetření se zaměřením na matematické
dovednosti

Jméno:
Narozen/a:

Škola:

Bydliště:

Třída: 5. Ročník

Vyšetření bylo provedeno na žádost matky z důvodů přetrvávajících výukových obtíží
v matematice.

Z vyšetření vyplynulo, že chlapec má určité nedostatky v oblasti vytváření pojmu přirozených
čísel, které mu brání v osvojování si náročnějšího učiva. Základem

těchto obtíží je

nepochopení struktury čísla a nedostatečné vytvoření jednoduchých matematických představ a
jejich následné aplikace.

Jednotlivé oblasti matematiky, ve kterých se projevuje oslabení:

Ve verbální oblasti v oboru přirozených čísel 0-20 se chlapec pohybuje poměrně
jistě. Má dobře vybudovanou představu čísla. Přes desítku sčítá a odčítá pamětně sice
pomaleji ale s rozkladem bez kompenzačních postupů /např. prstů/. V oboru přirozených čísel
20-100 se již projevuje větší nejistota (při verbalizaci číselné řady zvi. sestupně při
přechodech přes desítky). Ruda má obtíže s určením poziční hodnoty číslic v čísle (např. 38 83). V oboru přirozených čísel

100-1000 byly patrné už významné nedostatky. Vázla

verbalizace číselné řady vzestupně i sestupně, určení poziční hodnoty číslic v čísle, čtení čísel
při vertikálním zápise. Z uvedeného vyplývají i obtíže se zaokrouhlováním čísel.
V operacionální oblasti má chlapec obtíže s aplikací sčítání, odčítání, násobení,
dělení, které logicky vyplývají z nedostatečné představy přirozených čísel. Operace sčítání a
odčítání (0-20) zpaměti zvládá lépe samozřejmě se zrakovou oporou. Operace s mezisoučty a
sériové číselné operace jsou již obtížně zvladatelné v oboru 20-100. V oboru 100-1000 je již
nezvládá. Operace s násobením a dělením řeší přes „řadu čísel" - násobků, bez porozumění
principu násobení a dělení. To má samozřejmě negativní vliv na řešení slovních úloh. dělení
se zbytkem,...

- 106 -

Oblast matematického úsudku je významně oslabena. Podílí se na tom zvláště
chápání přirozených čísel, vztahů mezi nimi a obtížná aplikace matematických operací. Slovní
úlohy zvládá šablonovitým postupem (hledá klíčová slova a mechanicky přiřazuje např.
slovním výrazům o 5 méně matematické vyjádření -5). Obtížně však chápe princip úlohy. To
se projevilo obtížemi při vytváření jednoduchých úloh. Pokud měl dostatek času, dobře
pracoval v oblasti analogií (názorně prostorové-plošné a slovně pojmové). Poradil si dobře i
s matematickými řadami (pouze však s využitím sčítání, odčítání a v oboru 0-20). Uvedené
obtíže jsou i podkladem nedostatků počítání s jednotkami měr. převodů jednotek.
V dalších

oblastech

matematických

dovedností

nebyly

zaznamenány

žádné

významné obtíže. Vzhledem k nejasnostem v poziční hodnotě v čísle by bylo vhodné při
procvičování operací sčítání, odčítání, dělení a násobení (zvláště v oborech nad 100) používat
čtverečkované sešity (např. 5110 nebo sešit Herlitz 8 0 z důvodů správného zápisu čísel
v poziční desítkové soustavě.

Závěr:
Chlapec má obtíže dyskalkulického charakteru při vytváření a užívání matematických
dovedností.

Bylo zjištěno oslabení především

v oblasti

vytváření

číselných

představ,

číselných operací, částečně pak také v oblasti matematického úsudku. V současné době
chlapec díky svým kvalitním vzdělávacím předpokladům (viz. psychologické vyšetření)
používá kompenzační postupy, kterými zvládá požadované učivo, avšak tyto postupy nejsou
efektivní pro osvojování náročnějšího učiva. V budoucnu by tak hrozilo zbytečné selhání.
S rodinou jsme se domluvili na systému cvičení s cílem nahradit neefektivní kompenzační
postupy. To však vyžaduje každodenní procvičování, které není časově pro dítě i rodinu
zanedbatelné. Prosím o možnost eventuálního snížení domácích úkolů z matematiky. Vytvoří
se tím rodině prostor pro cvičení, která výše uvedené nedostatky odstraní a chlapec se bude
moci efektivně zapojit do výuky. Samozřejmě je nutné, aby stimulace oslabených oblastí byla
intenzívní, systematická a pravidelná. Věřím, že při zohledňujícím přístupu školy a za pomoci
rodiny bude chlapec schopen zvládnout potřebné vzdělávací nároky v matematice a osvojit si
potřebné kompetence.
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