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Anotace 

Ve své práci se zabýváme problematikou vysokoškolských studentů se 

specifickými poruchami učení (SPU). Cílem práce je zhodnocení dosavadního výzkumu 

v české a vybrané anglicky psané zahraniční literatuře a zjištění hlavních problémů 

vysokoškolského studia osob s SPU, jakož i možností jejich řešení a podpory. 

Spolu se shrnutím a zhodnocením existující literatury analyzujeme na základě 

rešerše vybrané anglicky psané odborné články o problematice specifických poruch učení u 

vysokoškolských studentů, abychom zjistili stav bádání v dané oblasti. V praktické části práce 

je použita metoda smíšená pro získání kvantitativních i kvalitativních dat. Byl zhotoven 

polostrukturovaný dotazník pro vysokoškolské studenty se specifickými poruchami učení 

zaměřený na jejich zkušenosti se studiem vysoké školy, na hlavní problémy studia, jak je 

jedinci řeší a jaký je vliv specifických poruch učení na různé oblasti jejich života. 

Dotazníkové šetření bylo provedeno ve Skotsku a České republice. Data získaná 

dotazníkovou metodou jsou doplněna kvalitativními informacemi získanými z neformálních 

rozhovorů s odborníky a hlavně z polostrukturovaných rozhovorů se studenty, na jejichž 

podkladě byly vypracovány tři případové studie. 

Práce přináší vhled do u nás zatím málo zkoumané problematiky specifických 

poruch učení v terciárním vzdělávání. 

Klíčová slova: studenti vysokých škol, specifické poruchy učení, dyslexie, 

podpora, univerzita 
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Summary 

This master thesis is about university students with specific learning difficulties 

(SLD). The aim of this piece of work is firstly to evaluate the existing research in this area in 

the selected Czech and English publications, to find the most serious problems of university 

study for students with SLD, as well as possibilities of solutions of them and support. 

Along with the summarization and evaluation of the literature, we analyze English 

journal articles about the problems of university students with specific learning difficulties 

gained from bibliographic search. The goal is to describe the level of research in this area. In 

the practical part of my work, mixed methods were used to gain quantitative and qualitative 

data. A semi-structured questionnaire targeted for university students with SLD was used to 

find out about respondents' experience with university study, the biggest problems with the 

study, how they solve them and what influence specific learning difficulties have on different 

areas of individuals' lives. The questionnaire research was held in Scotland and the Czech 

Republic. The data gained from the questionnaires were subjoined by qualitative information 

from informal interviews with professionals and first and foremost, from semi-structured 

interviews with students which were the base of three casuistries. 

This essay brings an insight into the problems of specific learning difficulties in 

tertiary education which have not been investigated in the Czech Republic much so far. 

Key words: university students, specific learning difficulties/disabilities, dyslexia, 

support, college 
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1 Úvod 

Spolu se zvyšováním zájmu o problematiku specifických poruch učení se rozšiřuje i 

věková skupina, u které o specifických poruchách učení mluvíme. V oblasti největšího zájmu 

odborníků sice zůstává období mladšího školního věku, kdy je reedukace a podpora vzhledem 

к procesu učení pravděpodobně nejdůležitější, nicméně se ukazuje i důležitost podpory 

dalších věkových skupin. Od 80. let 20. století se zájem odborníků obrátil na druhý stupeň 

základních škol a taktéž na období předškolní (Strnadová in Květoňová a kol., 2007, s. 75), 

kdy se hovoří o predikci výskytu SPU nebo o rizicích vzniku SPU (Švancarová, Kuchařská, 

2001). Dalším krokem byl zájem o studenty s SPU na středních školách s ohledem mimo jiné 

na přijímací zkoušky na střední školy. К této problematice byly v poslední době publikovány 

dílčí příspěvky (Zelinková, 2002; Cimlerová, Pokorná in Kuchařská, 1998; Kuchařská, 1998, 

Michalová, 2001) a samostatně se problematikou SPU na středních školách zabývá např. 

Dubská (2007) ve své diplomové práci Podpora studentů s dyslexií na středních školách. 

Poslední nejvíce opomíjenou skupinou zůstala dospělá populace, kam spadá specifická 

skupina studentů vysokých škol. To, že SPU provázejí člověka až do dospělosti, je už 

vědecky dokázáno (Strnadová in Květoňová a kol., 2007, s. 74) a uvádí to většina odborné 

literatury, která se SPU věnuje (např. Reid, 2001, 2003, Ottová, 1997). Proto je důležité 

zabývat se problémy spojenými s SPU a jejich reedukací nejen v období dětství a dospívání, 

ale i v dospělosti. Mertin ( in Kuchařská, 1998, s. 54) uvádí, že po diagnostikování dyslexie je 

třeba s touto poruchou počítat již napořád, lze ji pouze kompenzovat. Specifickými poruchami 

v dospělosti se v českém prostředí zabývá zatím jen minimum odborné literatury, většinou 

v podobě dílčích příspěvků ve sbornících (např. Strnadová in Květoňová a kol., 2007; 

Cimlerová, Pokorná, Mertin, Kuchařská in Kuchařská, 1998) nebo na konferencích (např. 

Kocurová, 2007). „Základní práce naší dyslektologické literatury (Matějček, 1993, Zelinková, 

1994) nevěnují dospělým dyslektikům ani zmínku, nebo se jimi věnují jen okrajově (Pokorná, 

1997). ... Jednu z mála výjimek představuje katamnestická studie Zelinkové (1981/82)." 

(Mertin in Kuchařská 1998, s. 54). Stejně tak je opomíjena problematika SPU u 

vysokoškolských studentů. V této oblasti by se podnětem pro bádání u nás mohly stát 
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zkušenosti ze zahraničí (Strnadová in Květoňová a kol., 2007, s. 75), např. z Velké Británie, 

USA, Austrálie.1 

Jaká jsou specifika specifických poruch učení u dospělé populace? Jsou opravdu SPU u 

dospělých osob problémem? Strnadová (in Květoňová a kol., 2007, s. 75) se domnívá, že za 

malým zájmem odborníků o tuto věkovou skupinu stojí vytvoření mnohdy účinných 

kompenzačních mechanismů u dospělých jedinců s SPU. Dospělí se v průběhu svého života a 

dospívání naučili rozpoznat své slabé stránky, počítat s nimi, kompenzovat je a také je 

skrývat. Mnozí zažívali velké neúspěchy v době studia, ale našli si posléze dobré pracovní 

uplatnění, kde jim problémy spojené s SPU ve výkonu práce nepřekážejí. Potvrzuje to 

Selikowitz (2000), který uvádí, že všechny děti s SPU se zlepšují tím, jak rostou. U některých 

se mohou podle jeho názoru poruchy napravit kompletně, u jiných přetrvávají do dospělosti. 

Dospělý má narozdíl od dítěte na výběr - může dělat to, co chce, co mu jde, a navíc si může 

vybrat způsob, jakým to bude dělat. Od dětí se naopak vyžaduje všestrannost, která je kriticky 

hodnocena a kontrolována. Dospělí mohou být ve své kariéře úspěšní a mohou se vyhnout 

některým nebo všem oblastem, v kterých selhávají. Z toho vyplývá, že SPU nemusejí být 

nutně překážkou úspěšnosti v dospělém věku. Selikowitz (2000, s. 128) to dokládá výčtem 

známých osobností, o kterých se říká, že trpěli specifickými poruchami učení: např. spisovatel 

Hans Christian Andersen, sochař August Rodin, vynálezce Thomas Alva Edison, britský 

politik a historik Sir Winston Churchill, vědec Albert Einstein a další.2 Známé osobnosti, 

které v mládí velmi trpěli důsledky SPU a jimž SPU znepříjemňuje život i v dospělosti, se 

profilují z širokého pole nejrůznějších profesí. Jak jsme ukázali výše, tak vedle profesí 

slavných sportovců, zpěváků, bavičů, se tito lidé „paradoxně" proslavili i v oblastech úzce 

spojených s čtením, psaním, pravopisem či početními dovednostmi. Školní léta byla pro tyto 

významné osobnosti zdrojem mnohého utrpení. Dnes je situace jiná, děti mohou těžit 

z vědeckého objasnění svých problému, projdou vyšetřeními a následnou reedukací 

(Selikowitz, 2000, s. 129). 

' V těchto státech probíhají v posledních letech výzkumy o vysokoškolských studentech se specifickými 
poruchami učení a jejich výsledky jsou publikovány v odborných časopisech. 

Churchill kvůli ubohým výsledkům ve škole například několikrát propadl, přesto byl později oceněn 
Nobelovou cenou za literaturu. O svém dětství vypovídá v knize Můj časný život: „Jako malé dítě jsem byl 
šťastný se svými hračkami v pokojíku. Byl jsem šťastnější každým rokem, co jsem se stával mužem. Ale 
mezihra ve škole tvořila pochmurnou šedou skvrnu na mapě mého života." (Selikowitz, 2000, s. 128). Einstein 
měl velké problémy se čtením, několikrát propadl a číst se naučil až v devíti letech. Světový šampión v jachtění 
Paul Eivström zase vypověděl: „Jsem slepý, co se týká slov. Nemůžu číst ani psát. ... Ve škole jsem byl nejhorší 
ve třídě. Nebyl jsem líný, ale prostě jsem nemohl číst. Tak velký handicap to pro mě byl." (Selikowitz, 2000, s. 
129) 
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SPU v dospělém věku přinášejí obtíže jiného charakteru než v dětství. Podle Strnadové 

(in Květoňová a kol., 2007, s. 27) mají dospělí jedinci s SPU kvůli špatným zkušenostem se 

školou často negativní vztah ke čtení, s čímž se pojí menší přísun informací a omezení slovní 

zásoby. Přetrvává též snížené sebehodnocení a zhoršené dovednosti v sociální oblasti, což 

potvrzují i výzkumy zahraničních autorů (např. Reid, 2000; Reid, 2003; Ryan, 2007). 

Tradiční příčiny SPU se kladou na úroveň kognitivní, behaviorální a biologickou 

(Květoňová a kol., 2007, s. 77; Zelinková, 2003, s. 19-40). Reid (2001, 2003) doplňuje tento 

model dle mého názoru velmi správně o úroveň prostředí. Myslím, že prostředí je velmi 

důležité pro výkonnostní moment vysokoškolského studenta (nebo dospělého) s SPU a značně 

ovlivňuje jeho osobnostní stránku. Prostředím zde myslím veškeré životní prostředí, které 

člověka obklopuje (u vysokoškolského studenta např. úprava místa, kde se student učí, 

knihovny, studovny, budova školy, vybavení učeben atd.), i osoby, s kterými se dotyčný stýká 

a mají na něho vliv (rodina, přátelé, učitelé, zaměstnanci školy, kolegové aj.) 

SPU je syndromem s širokým spektrem symptomů, jejichž zákonitosti není 

jednoduché rozplést. Kauzalita jednotlivých jevů se zdá být o to složitější v dospělém věku, 

kdy působí množství sekundárních vlivů a primární projevy SPU jsou často překryty 

symptomy sekundárními. Domnívám se, že specifické poruchy učení negativně ovlivňují 

možnosti studenta dostat se na vysokou školy, kterou by chtěl skutečně studovat, průběh 

studia i výběr následného povolání. Závažnost tohoto vlivu je pravděpodobně velmi 

individuální a závisí především na stupni obtíží, osobnosti jedince, jeho kompenzačních 

schopnostech a dovednostech, ale i na míře formální a neformální podpory, které se mu 

dostane. Výsledkem mé práce by kromě zvýšení povědomí o této problematice mělo být 

zjištění, jaké hlavní faktory znesnadňují studentům se specifickými poruchami učení studium 

na vysoké škole a jaké faktory mají vliv na úspěšnost jejich studia. Spolu s tím bych chtěla 

načrtnout možnosti podpory vysokoškolských studentů se specifickými poruchami učení, 

které například fungují v zahraničí, ale u nás zatím nikoliv. 
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1-1 Motivace, cíle a metodologie práce 

Proč právě studenti vysokých škol s SPU? Dosavadní výzkumy potvrdily vliv SPU na 

školní dovednosti dětí a dospívajících, ale i vliv na jejich osobnost a budoucí život. Zatím se 

v české literatuře jen málo hovořilo o tom, co se s „problémem"' stane, když studující jedinec 

dospěje a vstoupí na vysokou školu. Jakou roli hraje SPU v terciárním vzdělávání? Mohou 

studenti s SPU studovat na vysoké škole a zvládnout náročné požadavky akademického 

života, jež jsou odlišné od požadavků primárního a sekundárního vzdělávání? Jaké jsou 

zkušenosti těchto studentů? Toto byly prvotní otázky, které stály na začátku mé práce. 

Druhým podnětem bylo zjištěním, že ve výzkumu existuje v této oblasti velká mezera a v 

českém prostředí neexistuje (co je mi známo) ani jedna monografie primárně se zabývající 

touto problematikou. Proto bych chtěla ve své práci shrnout základní poznatky o SPU u 

vysokoškolských studentů a podnítit к dalšímu zkoumání. 

Za cíl své práce jsem zvolila zjištění hlavních problémů vysokoškolského studia pro 

osoby s SPU spolu s individuálními možnostmi jejich řešení. Hlavní metody použité pro 

naplnění mého cíle zahrnují dotazníkové šetření vysokoškolských studentů s SPU a 

vypracování několika případových studií. Nechala jsem vypracovat rešerši v Lékařské 

knihovně v Praze a analyzovala jsem ji. Studovala jsem českou a zahraniční odbornou 

literaturu.3 Vedle toho jsem problematiku konzultovala s českými a skotskými 

vysokoškolskými poradci a pedagogy. 

Dílčí výzkumné otázky jsem vytyčila následovně: 

1. Ovlivňují specifické poruchy učení zásadně výběr vysoké školy a následného 

povolání? 

2. Jaké jsou hlavní problémy vysokoškolských studentů s SPU při studiu? 

3. Jaké faktory mají vliv na úspěšnost studia na vysoké škole pro studenty s SPU? 

4. Jaké jsou možnosti podpory vysokoškolských studentů s SPU? 

3 Z česky psaných prací se opírám především o příspěvky Kuchařské (1998) a Selikowitze (2000). Ze 
zahraničních anglicky píšících autorů vycházím hlavně z monografií Reida (2000, 2003) a Ottové ( 1997). 
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1.2 Rešerše 

V Národní lékařské knihovně v Praze (Sokolská 54, Praha 2) jsem nechala zpracovat 

rešerši, kterou jsem následně analyzovala. Cílem analýzy bylo zorientovat se v současném 

stavu bádání na poli specifických poruch učení u vysokoškolských studentů. O obsahových 

výsledcích rešerše pojednávám podrobněji v jednotlivých kapitolách. Nyní bych chtěla 

přiblížit její obecné výsledky a na co poukazují. Je zřejmé, že к hlubšímu a celistvějšímu 

obrázku o stavu současné vědy na poli SPU u vysokoškolských studentů by bylo potřeba 

zahrnout rešerše z dalších knihoven (využít např. mezinárodní elektronické databáze) a další 

literaturu. 

Rešerše byla provedena na jaře roku 2008 a výsledkem bylo dvacet čtyři anglicky 

psaných článků, jeden výpis anglických odborných článků v dané problematice a jeden český 

výpis článků a monografií především к problematice SPU obecně. Klíčová slova zadaná 

v češtině byla: studenti vysokých škol, specifické poruchy učení, dyslexie. Klíčová slova 

v angličtině byla: university students, college, dyslexia, specific learning 

dijficulities/'disabilities, support. Časově jsem rešerši nakonec pro malý počet nalezených 

článků neomezovala. Nalezené odborné články pocházejí většinou z mezinárodních 

lékařských periodik jako Nursing Standard, Journal of Learning Disabilities aj. 

Získaných 24 anglických článků jsem pro potřeby své práce rozdělila tématicky do 

několika oblastí. Analyzovala jsem, čím se současní výzkumníci zabývají a v jaké míře, jaké 

metody k tomu používají, jaký byl vzorek populace, výběr participantů v popisovaných 

výzkumech, jaké jsou výsledky výzkumů a výhledy do budoucnosti, z jakých let články 

pocházejí, v jakých zemích se odborníci problematikou zajímají atd. Články by šlo rozdělit 

mnoha způsoby a dívat se na ně z mnoha stran. Podle tématu jsem články subjektivně 

rozdělila do 7 skupin (některé články by šlo zařadit i do více skupin) a přesný výpis4 uvádím 

níže (v závorce je uveden počet článků ve skupině pro rychlejší orientaci): 

A. články zabývající se měřením kognitivních, fonologických a akademických 

dovedností studentů vysokých škol s SPU (4) 

a) Persistence of Phonological Processing Deficits in Collage Students with Dyslexia 

Who Have Age-Appropriate Reading Skills 

4 Názvy článků nechávám v původním jazyce. 
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b) Cognitive, Academic, and Attitudinal Predictors of the Grade Point Averages of 

College Students with Learning Disabilities 

c) Evaluation of the Double-Deficit Hypothesis in College Students Referred for 

Learning Difficulities 

d) Evaluation Practices for College Students with LD 

B. články zabývající se především emocionálním vlivem SPU na studenty vysokých 

škol(4) 

a) Comparisions of Achievement, Effort, and Self-Perceptions Among Students With 

Learning Disabilities and Their Peers From Different Achievement Groups 

b) The Relation of LD and Gender with Emotional Intelligence in College Students 

c) Learning Disabilities in Australian Universities: Hidden, Ignored, und Unwelcome 

d) A Narrative Therapy Approach to Counseling: A Model for Working With 

Adolescents and Adults With Language-Literacy Deficits 

C. články zabývající se SPU ve vztahu ke studiu cizího jazyka na vysokých školách 

(5) 
a) Comparison of Students Classified as LD Who Petitioned for or Fulfilled the 

College Foreign Language Requirement 

b) Students Classified as LD Who Received Course Substitutions for the College 

Foreign Language Requirement: A Replication Study 

c) Students Classified as LD Who Petitioned for or Fulfilled the College Foreign 

Language Requirement - Are They Different? A Replication Study 

d) College Student Classified with ADHD and the Foreign Language Requirement 

e) Is There a „Disability" for Learning a Foreign Language? 

D. články zabývající se konkrétně studenty vysokých škol medicínského oboru a 

jejich problémy při praxích (5) 

a) Assessment of Learning Disabilities Among a Pharmacy Student Population 

b) A Collective Case Study of Nursing Students with Learning Disabilities 

c) Educational support for nursing and midwifery students with dyslexia 

d) Supporting nursing students with dyslexia in clinical practice 

e) Clinical experience of students with dyslexia 

E. články věnující se více sníženým čtenářským dovednostem a rozvoji 

akademického psaní u dospělých než primárně u studentů vysokých škol s SPU 

(3) 
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a) Slower Implicit Categorical Learning in Adult Poor Readers 

b) Developing academic writing skills: the PROCESS framework 

c) Representing Written Vovwels in University Students with Dyslexia Compared 

with Normal Hebrew Readers 

F. články věnující se možnostem využití moderní technologie v podpoře 

vysokoškolských studentů s SPU (1) 

a) Assistive Technology for Postsecondary Students with Learning Disabilities: An 

Overview 

G. nezařazené (1) 

a) Meeting the Evolving Education Needs of Faculty in Providing Access for College 

Students with LD (článek pojednává o přístupu vysokých škol к studentům s SPU 

z pohledu známých doporučení vs. praxe a o roli vysoké školy ve vzdělávání 

studentů s SPU) 

Články získané rešerší pocházejí z let 1998 až 2007, tedy přibližně z posledních deseti 

let. Předpokládaný nárůst publikací v posledních letech se signifikantně nepotvrdil. Nejvíce 

článků z dané rešerše sice pocházelo z roku 2006 (5 článků) a i v roce 2007 byl počet článků 

v rámci rešerše poměrně vysoký (3 články), přesto také v dalších letech (2000, 2003, 2004) 

nalézáme shodně po 3 článcích. Z této malé rešerše tedy není prokazatelný žádný výrazný 

nárůst zájmu o problematiku SPU u vysokoškolských studentů v odborných kruzích. 

Vzhledem k tomu, že do rešerše byla zadávána klíčová slova v angličtině, články 

pocházejí převážně z anglicky mluvících zemí - ze Spojených Států, Velké Británie, Austrálie 

a Izraele. Co nás pravděpodobně zarazí je fakt, že v poměrně velkém počtu článků (5) nebyla 

explicitně země původu řečena. Nejvíce článků pocházelo ze Spojených Států (13 článků). O 

procentuálním zastoupení zemí v rešerší nás blíže informuje graf č. 1. 
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Graf 1 Zastoupení zemí, kde výzkumy probíhaly 

Dále mě zajímalo, v jakých odborných časopisech se problematika SPU u 

vysokoškolských studentů vyskytovala nejčastěji. Na prvním místě se umístil časopis Journal 

of Learning Disabilities (14 článků), na druhém místě možná trochu překvapivě Nursing 

Standard5 a na třetím místě Annals of Dyslexia. Ostatní časopisy byly zastoupeny po jednom 

článku. Procentuálně to znázorňuje graf č. 2. 

Kde byl výzkum publikován? 

8% 

59% 

• Journal of Learning 
Disabilities 

• Learning Disabilities 

• Language, Speech and 
Hearing Services in Schools 

• American Journal of 
Pharmaceutical Education 

• Nursing Education 
Perspective 

• Nursing Standard 

I Annals of Dyslexia 

Graf 2 Zastoupení odborných časopisů, kde byly výzkumy publikovány 

Co stálo v popředí mého zájmu, byla témata, o která se odborníci zajímají. Mezi dvě 

nejčastější a zdá se nejaktuálnější témata se zařadila otázka vztahu SPU a studia cizího jazyka 

Důvodem byl poměrně vysoký počet článků věnující se studentům s SPU na medicínských oborech. 
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a problémy studentů medicínských oborů. Třetím nejčastějším tématem byl vliv SPU na 

psychickou a emocionální stránku člověka. Podrobnosti přináší graf č. 3. 

O jaká témata se odborníci na poli 
SPU u vysokoškolských studentů zabývali? 

13% 

22% 

17% 

I měření kognitivních, fonolog. a 
akadem. dovedností 

I vliv SPU na psych, a 
emocionální stránku 

• vztah SPU a studium cizího 
jazyka 

• problémy studentů medicínských 
oborů 

• čtenářství 

I moderní technologie 

23% I jiné 

G r a f 3 T é m a t a , k t e r ý m i se o d b o r n í c i na poli S P U u vysokoško l ských s t u d e n t ů z a b ý v a l i 

Blíže jsem sledovala metody, které byly ve výzkumech použity. Problémem ovšem byly 

metodologické nedostatky některých článků. Protože někteří autoři nepopsali své metody 

přesně, diferencovala jsem je sama do 6 kategorií: dotazníky, rozhovory, analýza literatury, 

standardizované testy, nestandardizované testy, anamnéza. Autoři často použili více metod 

najednou, což je zahrnuto v grafu č. 4. Nejvíce užívanou metodou byly standardizované testy 
a anamnéza. 

G r a f 4 Č e t n o s t m e t o d použ i tých ve v ý z k u m e c h o SPU u vysokoško l ských s t u d e n t ů 
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Použité vzorky populace ve výzkumech, které články popisují, se značně lišily od 

malých (7 respondentů) až po velké (571 respondentů). Záviselo především na tom, zda byly 

použity kvalitativní metody výzkumu (menší počet respondentů) nebo kvantitativní měření 

(větší počet respondentů). Velikost vzorků v jednotlivých výzkumech znázorňuje graf č. 5. 

Sloupce označují jednotlivé výzkumy a jsou pro větší přehlednost označeny písmeny podle 

mého tématického rozdělení ze s. 12-14. Velké písmeno značí příslušnost к tématu. Malé 

písmeno označuje jednotlivé články a jejich pořadí je náhodné (ale v souladu s předchozím 

tématickým rozdělením). Do tabulky nejsou zahrnuty články s označením Bd), Ce), Eb), F, G, 

protože dané výzkumy nepracovaly s respondenty. Průměrný počet part icipant na výzkumu 

byl 108. 

6 0 0 -

JŽ 500 

1 400 
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0 -
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Jednotlivé výzkumy 

Graf 5 Počet respondentů u jednotlivých výzkumů 

Ohledně participantů mě zajímala ještě jejich profilace. Do grafu č. 6 byly zahrnuty opět 

pouze výzkumy s participanty, ovšem tentokrát mohl jeden výzkum zahrnovat více profilací. 

Určila jsem 4 profilace: studenti, učitelé vysokých škol, poradci/odborníci a školy jako 

instituce. Jak se dalo předpokládat, největší zastoupení měli studenti, protože jim je 

směřována většina dotazníkových šetření nebo měření výkonů a dovedností. 

Kolik respondentu se jednotlivých výzkumů účastnilo? 
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Profilace respondentů 

• studenti 

• učitelé 

• poradci/odbornici 

• školy jako instituce 

Graf 6 Profilace respondentů ve výzkumech 

Na závěr analýzy rešerše můžeme říci, že autoři z anglicky mluvících zemích se 

zabývají mnohými tématy v problematice SPU u vysokoškolských studentů a volí odlišné 

kvantitativní a kvalitativní, standardní i nestandardní metody měření různého vzorku 

populace. Aktuálním tématem je vztah SPU a studia cizích jazyků. Témata, která mi 

v sledovaných článcích chyběla, jsou například problematika tréninku studentů s SPU v jejich 

deficitních oblastech, jaké strategie studenti nejvíce užívají, jakou formu podpory nejčastěji 

volí a proč, shrnutí diagnostických postupů a materiálů, jaké jsou rozdíly mezi vybraným 

studijním oborem/specializací ve vztahu k SPU, přístup vysokoškolských pedagogů ke 

studentům s SPU, přístup spolužáků ke studentům s SPU, pracovní uplatnění studentů s SPU, 

alternativní možnosti podpory (svépomocné organizace, kluby...). Mnoho výzkumů by bylo 

potřeba opakovat na větším populačním vzorku, na dalších univerzitách nebo v jiných 

zemích. Také jsem nenarazila na žádnou srovnávací studii, která by porovnávala situace 

v různých zemích. Nedostatkem některých publikovaných výzkumů byly občasné nepřesnosti 

v popisu výzkumu, což ztěžovalo jejich následnou analýzu. Mnoho autorů například 

explicitně neuvedlo, v jaké zemi výzkum proběhl a čtenář se pak může pouze dohadovat. 
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2 Specifické poruchy učení u vysokoškolských studentů 

Klasifikaci specifických poruch učení nalezneme v 10. revizi Mezinárodní klasifikace 

nemocí v oddíle Duševní poruchy a poruchy chování. V kategoriích F80-F89 Poruchy 

psychického vývoje jsou pod kategorií Specifické vývojové poruchy školních dovedností 

(F81) Specifické poruchy čtení (F81.0), Specifické poruchy psaní (F81.1), Specifické poruchy 

počítání (F81.2) (Michalová, 2003, s. 29). Povšimněme si, že jsou definovány jako poruchy 

„školních" dovedností, i když, jak si ukážeme, jde o problémy mnohem širší, a v dospělosti už 

zřídka hovoříme jen o „školních" dovednostech. V českém prostředí mezi specifické poruchy 

učení tradičně řadíme dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dysmúzii, příp. dyspraxii 

(Zelinková, 2003, s. 9-10). V zahraniční anglické literatuře se používá označení specific 

learning disabilities/difficulities nebo dyslexia, přičemž oba pojmy zastřešují všechny 

specifické poruchy učení. Z těchto terminologických nejasností mohou někdy plynout určité 

problémy při překládání z jednoho jazyka do druhého. Není vždy jasné, zda se mluví o 

dyslexii jako jednotlivé poruše nebo obecně o specifických poruchách učení. 

2.1 Skrytost problémů 

Jak nabývá vysokoškolské studium v dnešní společnosti na důležitosti a jak se otvírá 

stále většímu počtu studentů, přibývá i vysokoškolských studentů se specifickými poruchami 

učení (Singleton, 1994, podle Reid, 2000, s. 447, Mertin in Kuchařská, 1998, s. 55). Proto se 

zvyšuje i potřeba zabývat se jejich problémy. Některé univerzity v zahraničí si to již dobře 

uvědomily a poskytují takovým studentům podporu, aby nebyli kvůli svým obtížím 

diskriminováni (Reid, 2000, s. 447). Na zahraničních univerzitách pracují poradci pro 

studenty se speciálními potřebami nebo přímo poradci pro oblast specifických poruch učení 

0dyslexia advisor). Je důležité, aby zařízení, která se o tyto studenty starají, existovala a aby 

přednášející na vysokých školách měli povědomí o obtížích spojených s SPU, o charakteru 

těchto obtíží, o sebepojetí osob s SPU, o různých stylech učení (Reid, 2000, s. 447) a 

možnostech podpory. V Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR nalezneme pohled na 

vzdělávání do budoucnosti: „Nová učící se společnost se musí. . . snažit dosáhnout co největší 
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úrovne vzdělání a odstranit neúspěch pro každého svého člena." (Strnadová in Květoňová a 

kol., 2007, s. 76). 

Charakteristikou problémů vysokoškolských studentů s SPU je „skrytost" těchto 

problémů. Daný handicap nejenže není vizuálně viditelný, ale často není vidět na první pohled 

ani z chování nebo výkonů - díky kompenzačním mechanismům není ihned zřetelný a 

zároveň se často setkává s nepochopením ze strany učitelů (Ryan, 2007, s. 439). 

Vysokoškolským studentům s SPU se většinou dostalo podpory již na úrovni primárního a 

sekundárního školství6 a do jisté míry se naučili své problémy sami zvládat. Teprve se 

vstupem na vysokou školu a novými požadavky se mohou dodatečně manifestovat některé 

problémy. Na vysokých školách v Praze již běžně existují poradny pro handicapované 

studenty a tyto poradny se věnují i problematice specifických poruch učení. Na Univerzitě 

Karlově například existuje Kancelář pro studenty se speciálními potřebami.7 Na každé fakultě 

Univerzity Karlovy je dále stanovena kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami. 

Více informací se můžeme dozvědět na internetových stránkách Univerzity Karlovy nebo 

v informační brožuře Informace pro studenty se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově 

v Praze vycházející každoročně pro jednotlivý akademický rok. O právech studenta s SPU na 

Univerzitě Karlově se dočteme v Opatření rektora č. 25/2008 Minimální standardy podpory 

poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě 

Karlově. O možnostech využití podpory studentů mimo instituci vysoké školy, tedy 

především v rámci pedagogicko-psychologických poraden (PPP) pojednává vyhláška č. 

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. Studenti vysokých škol s SPU mohou dále využít služby některých organizací jako 

např. Dys-centra, občanského sdružení sdružující dospělé osoby s dyslexii DYS-DOS nebo 

knihoven zaměřených primárně na podporu jedinců se zrakovým postižením. 

Otázkou zůstává, do jaké míry a jak mnoho jsou jednotlivé vysokoškolské instituce 

s problematikou SPU obeznámeny. Mnoho studentů s SPU zatím jejich podporu nevyhledává 

a není vedeno v jejich databázi. Domnívám se, že to souvisí s neochotou studentů s SPU se se 

svými problémy veřejně svěřovat, protože se obávají negativních reakcí, nebo své problémy 

nehodnotí natolik závažně, aby vyhledali odbornou pomoc. Situace v zahraničí, např. ve 

Velké Británii nebo Austrálii se více blíží inkluzívní společnosti než je tomu u nás. Na 

6 Na druhou stranu odborné články ze zahraničí (viz rešerše) uvádějí, že u velkého počtu vysokoškolských 
studentů jsou SPU diagnostikovány teprve po vstupu na univerzitu. Potvrzuje to i Zelinková (2003, s. 186) 
s odůvodněním, že na nižším stupni studia jsou tito jedince schopni své problémy kompenzovat. 
7 Celetná 13, Praha 1, tel. 224 491 604, http://www.cuni.cz/UK-60.html. 
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mnohých vysokých školách existují poradny přímo se zaměřující na studenty s SPU. Z mé 

vlastní zkušenosti ze studia ve Skotsku na University of Glasgow, Crichton Campus, se 

ovšem větší využívání podpory ze strany studentů nepotvrdilo. Ani zde neexistovala databáze 

studentů s SPU. Studenti, kteří ovšem pomoc odborníků potřebují, jsou jejímu vyhledání 

myslím otevřenější, a personál univerzity je k nim vstřícnější, což vychází pravděpodobně 

z jiného pohledu na vysokoškolské studium. 

Poradenský systém v ČR poskytuje své služby dětem a mládeži s postižením a bez 

postižení ve věku od 3 do 19 let, jejich rodičům, zákonným zástupcům, učitelům a ostatním 

pedagogickým pracovníkům školy (Michalová, 2003, s. 5). Kuchařská (1998, s. 160) uvádí, 

že mnoho dospělých jedinců s SPU se na pedagogicko-psychologické poradny neobracejí, a 

pokud tak učiní, pak především z důvodů nějakého aktuálního problému. Jedná se často právě 

o vysokoškolské studenty s dobrým pracovním postavením (Kuchařská, 1998, s. 160). 

Uvádějí problémy se čtením a psaním v dětství a přes snahu najít si ke čtení vztah, je pro ně 

stále problémem a znepříjemňuje jim vysokoškolské studium, kde se počítá s prací s texty 

často ve značném rozsahu. Tito vysokoškolští studenti čtou pomaleji, potřebují více času na 

soustředění (Kuchařská, 1998, s. 161) a méně si čtou pro vlastní zábavu. Problémem je rychlé 

zpracování textů a vlastní textová prezentace (Tamtéž). Jejich výkon je nižší, než by se 

očekávalo, a proto se cítí být stresováni. Impulzem pro vyhledání pomoci poradny ze strany 

vysokoškolských studentů je často nezvládnutí kurzu cizího jazyka, který je vysokou školou 

vyžadován. Problematikou zvládání požadavků univerzit na cizí jazyk se věnuje několik 

zahraničních článků a pojednávám o nich samostatně v podkapitole 2.4. 

2-2 Výskyt SPU u vysokoškolských studentů 

Výzkumy zaměřené na zjištění výskytu SPU u vysokoškolských studentů v našem 

prostředí chybějí (Kuchařská, 1998, s. 160). Že studenti s poruchami učení na vysokých 

školách existují, je podle Kuchařské (Tamtéž) zřejmé z jejich projevů při písemných 

zkouškách. Své problémy studenti podle ní znají a naučili se je zvládat a kompenzovat. Pro 

textovou práci používají počítač nebo jim písemný projev kontrolují známí a kamarádi. Při 

přednáškách používají např. diktafon. 

Hrubou představu výskytu SPU u dospělých si můžeme vytvořit na základě statistik u 

dětí. Budeme-li uvažovat, že SPU přetrvávají po celý život, jejich výskyt by měl být 
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konstantní napříč věkem.8 Přesto se domnívám, že mnozí jedinci zvládají projevy SPU natolik 

dobře, že bych u nich v dospělosti ani o SPU nemluvila. Obecně se nejčastěji uvádí průměrný 

výskyt SPU u školních dětí vnáší populaci okolo 5% (Zelinková, 2003, s. 51; statistické 

ročenky 1998/1999 a 1999/2000 uvádějí 5,6% in Michalová, 2003, s. 38). Selikowitz (2000, s. 

18) uvádí 10ti procentní výskyt SPU u dětí. Podle něj jsou v některých zemích určité SPU 

častější než v jiných, což souvisí se způsobem získávání informací, genetickou výbavou, 

vyučovacím systémem a charakteristikou jazyka. Také podle Michalové (2003, s. 38) je 

výskyt SPU závislý na mnoha exogenních a endogenních činitelích jako je struktura jazyka, 

užité metody při výuce čtení, psaní, pravopisu a počítání, gramatika jazyka, úroveň 

diagnostické péče, úroveň reedukační péče, vzdělávací možnosti a podmínky. Kocurová 

(2007) uvádí, že výskyt SPU v anglicky mluvících zemí je vzhledem к charakteru jazyka 

vyšší než v ostatních zemích. Výskyt SPU ve vysokoškolské populaci odpovídá podle 

Kocurové (2007, podle Pedersen, 2006) celkovému zastoupení v celé populaci, tj. 2-5%. 

К podobným výsledkům došla Kocurová a kol. (2007) ve výzkumech vysokoškolských 

studentů na Západočeské univerzitě v Plzni. O SPU v dětství zde vypovědělo 6% respondentů 

a u 3% přetrvaly do období vysokoškolského studia (Kocurová, 2007). 

Co se týče závažnosti, tak mírné formy SPU jsou mnohem častější než formy těžké 

(Selikowitz 2000, s. 18). U dětí se vyskytuje těžká forma SPU asi u 2% dětí (Selikowitz, 

2000, s. 18). Domnívám se, že těžkou formu SPU u vysokoškolských studentů nenalezneme a 

že bude zásadně převažovat forma lehká, popř. střední. 

Z hlediska pohlaví se SPU častěji vyskytuje u mužů než u žen (Thomson, 1991, podle 

Reid, 2000). Kvůli konsekvenci určitých genů na X chromozómu se vyskytuje asi 3krát 

častěji u mužů než u žen (Selikowitz, 2000, s. 18). Z hlediska neuropsychologického vývoje 

je mužský plod a novorozenec křehčí a zranitelnější než ženský (Matějček in Kuchařská, 

1999, s. 54). Mužský mozek se zdá tíhne vývojově „ke krajnostem ve smyslu plus i minus", 

kdežto žensky mozek „zůstává zdravě ve střední poloze." (Tamtéž). Mužský mozek je 

složitější, a proto je více náchylný к vývojovým „chybám". Podle Michalové (2003, s. 38) 

dochází u chlapců к silnější lateralizaci mozku, zatímco ženský mozek je univerzálnější a 

zraje rychleji. Výskyt SPU u chlapců je podle ní 4-1 Okřát vyšší než u dívek. Cederbank 

Literacy Unit (podle Reid, 2000, s. 388) zaznamenala vletech 1990-1995 výskyt SPU u 

chlapců a dívek 58 : 8, tzn. zhruba 6 x větší výskyt SPU u chlapců. Obdobně jako Michalová 

uvádějí Goldberg a Schiffman (1972, podle Reid, 2000), že výskyt SPU muži : ženy se různí 

8 Jinou otázkou je jejich diagnostika. 
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od 3,3 : 1 do 10 : 1. Matějček nicméně zjistil, že ačkoliv svetová literatura uvádí poměr 

chlapců s SPU vůči dívkám s SPU 4-10 : 1, jeho výzkum na území ČR udává rozdíl mnohem 

nižší než se obecně traduje (in Kuchařská, 1999, s. 54-55). V průzkumu, v kterém bylo 

zachyceno 2 655 dětí s SPU z různých krajů ČR byl poměr chlapců a dívek 2,4 : 1 (Matějček 

in Kuchařská, 1999, s. 55). 

Činitel socio-ekonomický nehraje ve výskytu SPU roli. Specifické poruchy učení se 

vyskytují napříč všemi socio-ekonomickými třídami (Selikowitz 2000, s. 18). 

Výskyt SPU je spjat s problematikou správné diagnostiky a terminologie vůbec, která 

zůstává v české odborné literatuře nevyjasněna (Michalová, 2003, s. 28). Nejčastěji 

sledovanou specifickou poruchou učení v populaci je dyslexie. Za ní následuje dysgrafie, 

dysortografie a dyskalkulie. U vysokoškolských studentů hovoří odborníci nejčastěji a 

v největším rozsahu o dyslexii (Kuchařská, 1998; Zelinková, 2003). Problémem je i užívání 

jiné terminologie v zahraničí, jak již bylo zmiňováno. Ani v českém prostředí nejsou termíny 

„specifické poruchy učení" a „dyslexie" vždy jednotně používány a odlišovány. 

Podle Reida (2003, s. 266) je vysoké procento studentů s dyslexii poprvé odhaleno až po 

vstupu na univerzitu. Dokazuje to studií, která zahrnovala přes 100 vysokoškolských institucí 

ve Velké Británii, podle níž je 43% studentů s dyslexii odhaleno až po vstupu na univerzitu 

(Tamtéž). Důvodem je podle Reida to, že mladí lidé jsou adaptabilní ve vývoji různých 

kompenzačních strategií, které jim stačí na úrovni základního a středního školství, ovšem ne 

už na univerzitě, kde je jiná struktura a organizace práce. Nároky univerzity pak mohou 

jedince poprvé přimět к vyhledání odborné pomoci. 

Výskyt SPU u vysokoškolských studentů v zahraničí je podchycen lépe než u nás. 

HESA {Higher Education Statistics Agency) například uvádí počet vysokoškolských studentů 

prvních ročníků s dyslexii ve Velké Británii ve školním roce 2006/2007 24 820 z celkového 

počtu 880 030 studentů.9 Tito studenti s dyslexii tvořili přibližně 43% studentů se speciálními 

potřebami a 2,8% veškerých studentů. Singleton (1995, podle Ott, 1997) uvádí, že britské 

univerzity odhadují počet bakalářských (undergraduate) studentů s SPU na 1-2%. Ve Skotsku 

není výskyt vysokoškolských studentů s SPU souhrnně monitorován, jak je tomu na úrovni 

primárního nebo sekundárního školství.10 V USA má podle Lathama a Lathama (1993 in 

Kolanko, 2003) 12% populace specifické poruchy učení. Nesmíme ovšem zapomínat, že 

v USA jsou SPU pojímány trochu odlišně a siřeji než u nás. A jaká je situace v Austrálii? 

^http://www.hesa.ac.uk/dox/dataTables/studentsAndQualifiers/download/disab0607.xls?v=1.0 
http://www.scotland.gov.Uk/Publications/2007/02/27083941/0 
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Roku 2003 bylo na australských univerzitách registrováno 1 873 studentů s SPU, tj. 14,8% 

nárůst od r. 1996 srovnáme-li to adekvátne s celkovým nárůstem univerzitních studentů za 

stejnou dobu (Payne & Irons, 2003, podle Ryan, 2007). К přesnějšímu určení výskytu SPU u 

vysokoškolských studentů by bylo zapotřebí dalších výzkumů. 

2.3 Možnosti diagnostiky SPU u vysokoškolských studentů a dospělých osob 

Spolu se vzrůstajícím počtem osob s SPU na vysokých školách se zvyšuje též potřeba 

najít spolehlivé diagnostické klíče specifických poruch učení (ve většině případů dyslexie) u 

dospělých (Mertin in Kuchařská, 1998, s. 55). Zájem o problematiku vykazují v zahraničí i 

zaměstnavatelé (Mertin in Kuchařská, 1998, s. 55). 

Diagnostika SPU u dospělých osob je kvůli vyvinutým kompenzačním metodám a 

překrývání sekundárních faktorů problematická (Mertin in Kuchařská, 1998, s. 54-61). V 80. 

a 90. letech byly objeveny výrazné problémy dospělých osob s dyslexii v oblasti 

fonologických dovedností, nicméně bylo by ošidné zužovat problémy dospělých jedinců s 

dyslexii výhradně na tuto oblast (Mertin in Kuchařská, 1998, s. 61). Ukázalo se žádoucí 

rozšířit repertoár diagnostických postupů a metod pro dospělou populaci a v úvahu vzít i 

samostatnou skupinu vysokoškolských studentů s dyslexii (Mertin in Kuchařská, 1998, s. 61). 

To by mělo být podnětem pro pedagogicko-psychologické poradny a zejména pro české 

vysokoškolské poradny (Mertin in Kuchařská, 1998, s. 61), které mají v této oblasti oproti 

zahraničí co dohánět. 

Tradičně se v českém prostředí užívá к diagnostice rozdíl rozumových schopností 

(inteligenční kvocient) a úrovně čtení (čtenářský kvocient). Diskrepanční přístup ovšem není 

úplně praktický, nehledě na to, že donedávna u nás pro dospělé neexistovaly standardizované 

testy čtenářských dovedností (Mertin in Kuchařská, 1998, s. 56). Předpokladem by byla též 

hlubší znalost „normálního" čtení u dospělé populace (Mertin in Kuchařská, 1998, s. 56). 

Diskrepanční kritérium je napadáno některými zahraničními autory" (Zelinková, 2003, s. 53). 

V dospělém věku navíc dochází podle Mertina к zlepšení čtení a psaní (Mertin in Kuchařská, 

1998, s. 56). Mertin (in Kuchařská, 1998. s. 56) uvádí, že obraz poruch u dospělé populace 

může být překryt tzv. sekundární projevy (snížená tendence číst nebo psát, důsledky 

v socioemoční oblasti, v plánování a organizaci atd.), jejichž závažnost může zastínit původní 

nedostatky v čtení a psaní. Diagnostika SPU u dospělé populace je právě o to složitější, 

" K. E. Stanowitch, L. Reid, T. Milles. 
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protože prvotní „čisté" symptomy jsou s narůstajícím věkem ve spletité interakci s mnoha 

faktory (Mertin in Kuchařská, 1998, s. 56). Na symptomy, které lze jednoduše odhalit 

v mladším věku, se postupně nabalují sekundární projevy a kompenzační mechanismy a 

diagnostika se stává obtížnější. 

Vysokoškolští studenti tvoří skupinu, která je častým objektem diagnostiky SPU v rámci 

dospělé populace (Mertin in Kuchařská, 1998, s. 56). U vysokoškolských studentů se 

předpokládá minimálně průměrná inteligence (Hanley, 1997, podle Mertin in Kuchařská, 

1998, s. 57). Pro diagnostiku dospělých se vychází z osvědčených metod diagnostiky u dětí. 

Metody, které autoři běžně používají, shrnul Mertin (in Kuchařská, 1998, s. 57-59) a jejich 

seznam uvádím v příloze č. 1. Mertin každou metodu stručně popsal a uvedl u ní autora, příp. 

autory, kteří ji používají. К diagnostice inteligence dospělých se užívá standardizovaný test 

WAIS-R, subtest Kostky (Mertin in Kuchařská, 1998, s. 57). Dále je využíván WISC nebo 

WAIS profil, především tzv. ACID skór. Nicolson a Fawcettová (1997, podle Mertin in 

Kuchařská, 1998, s. 57) shledávají ACID skór důležitým kritériem pro určování dyslexie u 

dospělých. Určující jsou dle jejich názoru především subtesty Počty, Symboly, Informace a 

Paměť na čísla, v nichž osoby s dyslexii získávají nižší hodnoty než intaktní populace. Jiný 

přístup zvolil Hanley (1997, podle Mertin in Kuchařská, 1998, s. 57) za použití kognitivní 

neuropsychologie. Dyslexii diagnostikuje na základě srovnání výkonů jedince v testech čtení 

a psaní s výkonem kontrolního vzorku běžné populace. Pokud je výkon dvě směrodatné 

odchylky pod průměrem kontrolní skupiny, stanovuje u jedince dyslexii. 

I další výzkumy se snaží nalézt spolehlivé diagnostické indikátory dyslexie u dospělých. 

Výzkum 115 dospělých (Felton, Naylor, Wood, 1990 podle Mertin in Kuchařská, 1998, s. 

59), u nichž byla v dětství diagnostikována dyslexie, přišel s výsledkem, že tito dospělí byli 

vzhledem к běžné stejně staré populaci podprůměrní v testech rychlého pojmenování (rapid 

naming), fonematického uvědomění a čtení nesmyslných slov. Zhoršený výkon v těchto 

oblastech potvrdily i další výzkumy (Gross-Glen a kol, 1990; Paulesu a kol., 1996; Snowling 

a kol., 1997; Hanley, 1997, podle Mertin in Kuchařská 1998, s. 59-60). Ohledně výkonů 

v oblasti čtení a pravopisu neexistuje mezi autory shoda. Někteří autoři uvádějí, že neshledali 

deficity ve čtení (např. Paulesu a kol., 1996), jiní (např. Snowling a kol., 1997) popisují 

podprůměrné výkony vysokoškolských studentů s SPU ve čtení a pravopisu (Mertin in 

Kuchařská, 1998, s. 59-60). Everatt (1997, podle Mertin in Kuchařská, 1998) nenašel rozdíly 

v rychlosti čtení jednotlivých slov, pojmenování barev a obrázků známých předmětů, v 

kreativitě a prostorovém vnímání při porovnání skupiny vysokoškolských studentů s dyslexii 
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a bez, nicméně vysokoškolští studenti s dyslexii prokázali horší výsledky v pravopisu, 

porozumění čtenému textu a ve čtení nesmyslných slov. 

Výzkumy daly podnět pro snahu vytvořit praktické diagnostické nástroje к zjištění 

dyslexie u dospělých. Nickolson a Fawcettová (1997, podle Mertin in Kuchařská, 1998, s. 60) 

zhotovili modifikaci Screeningového dyslektického testu (Dyslexia Screening Test) pro 

dospělé se zkratkou DAST (Dyslexia Adult Screening Test). Test má 11 subtestů12 a dvě 

normy - pro vysokoškolské studenty a pro dospělou populaci. Autoři navrhují dvojstupňovou 

diagnostiku. Screeningový test by sloužil ke konstatování dyslexie a doporučil by jedince 

к podrobnému psychologickému vyšetření, jehož výstupem by bylo navržení strategií a 

postupů intervence (Tamtéž, s. 61). Pro objektivizaci diagnostiky dyslexie za účelem zjištění 

legislativního nároku na speciální přístup byl stejnými autory vytvořen tzv. Index dyslexie 

dospělých (ADI - Adult Dyslexia Index), který zahrnuje následující indikátory (Tamtéž): 

1) WAIS-R (zjišťuje verbální a neverbální IQ, IQ musí být vyšší než 90) 

2) WAIS-R ACID profil (vážený skór se musí minimálně v jednom subtestu lišit o více 

než 3 body od průměru vážených skórů všech subtestů) 

3) schopnost hláskovat {spelling ability, Wechsler Objective Reading Dimensions)13 

4) úroveň čtení nesmyslného textu14 

5) předchozí diagnóza dyslexie 

Obdobou screeningových testů jsou různé dotazníky pro dospělé (checklists), které 

vyplňují sami dospělí. Pro vysokoškolské studenty je vhodným doplněním standardizovaných 

testů a dotazníků např. dotazník stylů učení. Adult Dyslexia Organization vytvořila 

Dyslektický dotazník pro dospělé {Adult Dyslexia Check List), který přikládám v kompletní 

podobě v příloze č. 3 (převzato z Mertin in Kuchařská, 1998, s. 61). Obsahuje 20 otázek, na 

které proband odpovídá ano/ne. Dotazníku se podrobilo 679 dospělých s cílem identifikovat 

distinktivní položky mezi běžnou dospělou populací a dospělou populací s dyslexii. Dobrou 

rozlišovací schopnost prokázalo 12 položek. Pěti nejdůležitějšími ukazateli (srovnány 

sestupně od nejdůležitější po méně důležité) se staly položky 17, 13, 7, 16 a 18, což jsou 

následující otázky: 

~ Jejich přehled přikládám v Příloze 2. 
^ Domnívám se, že tento indikátor by nebyl pro českou populaci vzhledem к povaze jazyka směrodatný. 

V českém prostředí můžeme použít například test Latyš. 
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17. Když vyplňujete složenky či jiné tiskopisy, uděláte často chybu? 

13. Když telefonujete, často si spletete vytáčená čísla? 

7. Máte potíže s pravopisem? 

16. Pletete si data a časy a promeškáváte schůzky? 

18. Pokládáte formuláře za obtížné a matoucí (komplikované)? 

Náplň otázek je trochu překvapivá, protože oblasti jako telefonování, vyplňování 

složenek nebo sjednávání schůzek nebývají v českém prostředí tolik sledovány. Zároveň je 

pro nás neobvyklý jednotící přístup ke všem druhům SPU (v britském prostředí se nerozlišují 

jednotlivé druhy SPU, a le je na dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dysmúzii atd. nahlíženo jako 

na projevy jedné a téže věci). Podle mého názoru je zajímavé, že autoři neshledali za 

důležitého ukazatele otázku č. 6. Nečtete rádi tlusté knihy?, protože dospělí jedinci s dyslexii 

mohou mít často ke čtení negativní vztah (Kuchařská, 1998). 

Vedle screeningových vyšetření (DAST, počítačové programy pro screening dyslexie15) 

a dotazníků zmiňuje Reid (2003, s. 268) také důležitost strukturovaného rozhovoru. Teprve po 

něm má následovat plné psychologické vyšetření. Podle Reida (2003, s. 267) je problémem, 

že ne všichni psychologové mají zkušenosti s vyhodnocováním dyslexie a ještě míň jich má 

zkušenost s dospělými. 

Pro psychologické vyšetření navrhuje Reid (2003, s. 269) vyšetření za pomoci Wechsler 

Adult Intelligence Scale (WAIS III) a Wechsler Memory Scale (WMS III). Užívá se 

revidovaný test inteligence WAIS-R. Podle Reida (2000, s. 452) jsou některé subtesty WAIS-

R pro diagnostiku dyslexie u dospělých důležitější než jiné. Mnoho dospělých dyslektiků má 

velké problémy se subtestem Číslice (Digit Sparí), zatímco výkon v subtestu Porozumění 

{Comprehension) je většinou nadprůměrný (Tamtéž). Ve verbální složce WAIS-R mají 

dospělí s dyslexii problém s vyvoláním slyšené informace ve správném pořadí, s detailní a 

početní dedukcí, zatímco jejich silnou stránkou je interpretování sociálních situací, tvoření 

praktických úsudků a verbální exprese myšlenek (Reid, 2000, s. 453). Celkově můžeme spolu 

s Reidem (2000, s. 454-5) říci, že dospělí s dyslexii dosahují v kognitivních schopnostech 

podle WAIS-R vysokého průměru. Slabý je výkon krátkodobé sluchové paměti, prostorové 

analýzy, perceptuální organizace, příp. zrakové rozlišení figury a pozadí a zraková 

diskriminace. Zkřížená lateralita může snižovat orientaci v textu a plynulost čtení. Problémy 

15 Např. Lucid Adult Dyslexia Screening (LADS), Singleton a kol., 2002; StudyScan/QuickScan, Zdienski, 1997 
(viz Reid, 2003, s. 271-2) 
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se mnohou objevit též v koordinaci oka, ruky a těla. Takový obraz dyslexie v dospělém věku 

je sice typický, ale není pozorován vždy (Tamtéž). Poznání slabých a silných stránek jedince 

je důležité pro výběr stylu učení a přístupu učitele, které by studentovi nejvíce vyhovovaly. 

Znalost individuálního projevu dyslexie také pomůže redukovat dopad obtíží na minimum. 

Reid a Kirková (2001 in Reid, 2003, s. 268) uvádějí strukturovaný systém zjištění a 

vyhodnocení dyslexie u vysokoškolských studentů: 

1. vstupní screening a interview 

2. vyhodnocení kognitivních dovedností 

3. diagnostické vyhodnocení 

4. vyhodnocení pracovních potřeb a potřeb konkrétního studia 

5. dopady pro studium (cyklus přednášek), studenta nebo pracoviště 

6. doporučení podpory 

7. zpráva pro studenta s dyslexii s přehledným shrnutím 

V cizině existují též testy čtení a psaní zaměřené pro dospělou populaci (Tamtéž). 

Dyslexie je podle Reida kontextuální, což znamená, že stupeň obtíží závisí na 

pracovním prostředí a povaze úkolů (Reid, 2003, s. 270). Kirková a Reid (2003) zmiňují níže 

uvedené dyslektické potíže, které mohou být užity v dotaznících a mohou sloužit jako vodítko 

pro další diagnostický postup a navržení podpory (Tamtéž): 

• nepřesnosti v čtení 

• problémy s rychlostí čtení 

• přetrvávající chyby v pravopisu 

• problémy s gramatickou strukturou 

• sekvenční obtíže ve slovech a myšlenkách 

• potřeba číst text opakovaně 

• problémy v plánování a organizaci psané práce 

• obtíže při memorování faktů 

• obtíže při memorování vzorečků 

• problémy se zapisováním poznámek při přednášce 

• obtíže při plánování písemných prací 

• snížené studijní dovednosti 
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• problém s přenosem učení z jedné situace na druhou 

• obtíže s psaním poznámek do textu 

• s n í ž e n ý v ý k o n v p í s e m n ý c h z k o u š k á c h , h l a v n ě j s o u - l i č a s o v ě o m e z e n é 

• problémy s odbornými názvy 

• obtíže identifikovat hlavní body 

• krátkodobá pozornost 

• obtíže v kontrolním čtení {proof-reading) 

• neschopnost číst nahlas 

• slabá schopnost posloupného vypravování, určení následnosti událostí, uspořádání 

informací 

Zatím nezmiňovanou otázkou v diagnostikování vysokoškolského studenta je, kdy by 

mělo být hlubší vyšetření provedeno (je-li potřebné). Reid (2000, s. 449) se domnívá, že by 

mělo být uskutečněno co nejdříve, ideálně ještě před zahájením výuky, aby se zamezilo 

počátečnímu neúspěchu nebo obdržení negativní zpětné vazby od vyučujícího. Vyšetření by 

mělo zahrnovat různé formální a neformální strategie (Reid, 2000, s. 449). 

Při úvodním neformálním rozhovoru hovoří student o sebepojetí, o tom, jak nahlíží na 

své problémy, jak je kompenzuje, jaké vidí svoje slabé a silné stránky, jakou má představu o 

kurzu vzhledem к svým schopnostem. Přestože je takový pohovor časově náročný a nemusí 

se při něm ukázat klíčové body budoucí podpory studenta, je možné z něj získat množství 

zajímavých údajů nápomocných například při budování studijního plánu studenta (Reid, 

2000, s. 450). 

Formální vyšetření by mělo být co nejvíce ucelené. Mělo by zahrnovat testy čtení a 

psaní pro dospělé (sledována by v nich měla být přesnost, druhy chyb, plynulost, 

porozumění), a pokud možno, vyšetření intelektu, které by poskytlo plný kognitivní profil 

studenta (Reid, 2000, s. 450). Pro vyšetření přesnosti čtení u dospělých je podle Reida (2000, 

s. 450) vhodný Wide Range Achievement Test (WRAT-R, Jastak and Wilkinson, 1984). Při 

analýze chyb můžeme využít testy hodnotící fonologické obtíže, např. čtení textu 

nesmyslných slov. Fonologické problémy jsou podle některých autorů pro dospělé typické 

(Elbro, Nielson and Peterson, 1994, podle Reid, 2000, s. 450), jiným se jeví důležitější 

krátkodobá sluchová paměť a podezření na problémy vizuální (Lannen and Lannen, 1995, 

podle Reid, 2000, s. 451). Obtíže, které shledáváme u dětí s dyslexii, nalézáme i u dospělých 

osob s dyslexii. Patří mezi ně i problémy s novými slovy, s kterým se dospělý zatím nesetkal 
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(Pennington et al., 1990, podle Reid, 2000, s. 450-1). Dále se hodnotí zrakové vnímání, 

záměny, vypouštěné části textu, opakující se chyby, plynulost projevu (Reid, 2000, s. 451). 

Studenti s dyslexii čtou většinou pomalu a jejich čtení je více selektivní (Tamtéž). 

Ofiesh a MaAfee (2000) se ve svém výzkumu zaměřili na proces, jakým probíhá 

rozhodnutí o udělení či neudělení podpory vysokoškolskému studentovi s SPU. Zjistili, že 

psychoedukační měření (standardizované testy) jsou podkladem pro rozhodnutí o podpoře. 

Zpráva o vyšetření většinou obsahuje pět složek (Anastasi, 1988; Association on Higher 

Education and Disability [AHEAD] Ad Hoc Committee on Learning Disabilities, 1996; 

Compton, 1996; Sattler, 1992; podle Ofiesh, MaAfee, 2000): 

• shrnutí silných a slabých kognitivních stránek 

• shrnutí silných a slabých akademických stránek 

• shrnutí výsledků vybraných testů 

• shrnutí testu chování 

• doporučení odborníka 

Za nejdůležitější část zprávy hodnotili oslovení odborníci a členové AHEAD „shrnutí silných 

a slabých kognitivních stránek", ovšem za nejčastěji užívanou sekci pro rozhodnutí o podpoře 

považují „doporučení odborníka". Většina odborníků se zdá podle Ofieshe a MaAfee (2000) 

spokojená s nabídkou testů, které pro měření schopností a dovedností studentů existují, 

nicméně 50% z nich jich к rozhodnutí o přidělení či nepřidělení podpory vyžaduje vedle 

psychoedukačních testů i další informace, např. z neformálních metod (nestrukturované 

rozhovory, nestandardizované a neformální úkoly), jejichž výsledky interpretují značně 

subjektivně. Odborníkům se nelíbí, že pro rozhodnutí o podpoře se používají stejné testy jako 

pro diagnostiku. Proč tomu tak je, je podle autorů výzkumu neexistence jiných testů, které by 

byly určené к rozhodnutí o udělení podpory. V návaznosti na toto zjištění autoři apelují na 

školy, že by měly rozvinout svoji politiku v linii legislativy a určit konkrétní testy a skóry, jež 

by objektivně rozhodovaly o přidělení či nepřidělení podpory. Výzkum zjišťoval i nejčastěji 

užívané testy podle oblasti měření: 

• Inteligence: WAIS-R, WJ-R Tests of Cognitive Ability 

• Sociální/emocionální oblasť, většinou není měřena 

• Akademický úspěch: WJ-R Tests of Achievement 
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• Cizí jazyky: Modern Language Aptitude Test (MLAT) 

• Studijní dovednosti a strategie učení: Learning and Study Skills Inventory 

(LASSI), ale i další formální i neformální metody (rozhovor, dotazník) 

• Adaptabilita: nestrukturovaný rozhovor 

Pro diagnostiku vysokoškolských studentů v České republice se můžeme inspirovat 

několika málo materiály, které vznikly pro diagnostiku SPU u dospívajících, tj. studentů 

středních škol (Cimlerová, Pokorná in Kuchařská 1998). Cimlerová, Pokorná (in Kuchařská, 

1998, s. 51) se v pojednání o středoškolácích zmiňují o vhodnosti používání záznamového 

archu pro systematické shromažďování anamnestických dat a zapisování údajů. Doporučují 

tato psychologická vyšetření: ústně prezentovaný WISC-R, obtížnější Test obkreslování dle 

Matějčka a Strnadové, Reyovu figuru, Kučerův Test koncentrace pozornosti, Stroopův test 

Daniela, připravovanou inovaci Číselného čtverce (Tamtéž). Ze speciálně-pedagogických 

vyšetření zmiňují: obtížnější zkoušky čtení (Krtek, Latyš), diktát či přepis, posouzení sešitů se 

spontánními zápisy z vyučování, Mikův test dynamické praxe, testy laterality, posouzení 

senzomotoriky, logopedické vyšetření úrovně jazykového citu, složitější verze vyšetření 

sluchové a zrakové percepce (subtesty BTZS - Baterie testů základních schopností) 

(Cimlerová, Pokorná in Kuchařská, 1998, s. 52). Tyto testy je třeba hodnotit vždy 

kvantitativně i kvalitativně. 

V roce 2007 vznikl první standardizovaný diagnostický materiál pro adolescenty a 

dospělé také v České republice (Cimlerová a kol., 2007). Výzkumná studie probíhala v letech 

2003-2006 a účastnilo se jí 1500 žáků a studentů středních škol a učilišť. Výsledky byly 

shrnuty v publikaci Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob 

(Cimlerová a kol., 2007). Zkušeným psychologům a speciálním pedagogům se tak dostává do 

ruky první experimentální diagnostický materiál pro tuto věkovou skupinu. Mohou ho doplnit 

a kombinovat s výše zmiňovanými materiály pro diagnostiku v zahraničí nebo se inspirovat 

dalšími diagnostickými materiály pro mladší věkovou skupinu a upravit normy, ztížit obsah 

apod. Testová baterie se skládá z 8 modulů, jednotlivé testy jsou převzaté, přetvořené z už 

existujících diagnostických nástrojů nebo nově vytvořené speciálně pro diagnostiku SPU u 

adolescentů a dospělých. Zde je přehled modulů a jejich částí: 

1. Vstupní modul 

Anamnestický dotazník 
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- Screeningový dyslektický dotazník pro dospělé 

2. Modul Ctení 

- Zkouška hlasitého čtení smysluplného textu - Krtek 

- Zkouška hlasitého čtení nesmysluplného textu - Latyš 

" Zkouška tichého čtení - Děvečka 

3. Modul Psaní 

• Diktát - Procházka lesem 

" Pseudoslovný diktát vět 

" Pseudoslovný diktát slov 

4. Modul Fonematického povědomí 

" Test fonematické manipulace 

" Sluchová analýza a syntéza slov 

5. Modul Zrakové percepce a koncentrace 

" Test zrakového vnímání 

" Test koncentrace pozornosti 

6. Modul Řečové funkce 

" Test verbální fluence 

" Orientační zkouška jazykového citu 

" Specifický logopedický nález 

7. Modul Motorické funkce 

" Test obkreslování 

" Test dynamické praxe 

8. Modul Prostorové a pravo-levé vnímání 

" Test zrcadlového vnímání 

U všech částí testu jsou uvedeny tabulky s normami pro průměrný výkon běžné populace, 

studenty gymnázia, SOŠ, SOU, muže, ženy a klienty s SPU (tabulky uvádějí i standardní 

odchylky, rozpětí, percentily aj.). Součástí publikace jsou záznamové archy zmiňovaných 

testů. Nevýhodou projektu je, že se ho neúčastnili studenti terciárního školství (nebo dospělí 

jedinci v pracovním procesu), a proto nevznikly normy speciálně pro tuto skupinu. 

Kocurová (2007) na základě vlastních zkušeností s diagnostikou a analýzou kazuistik 

vysokoškolských studentů na Západočeské univerzitě v Plzni konstatuje, že je patrný jiný 

obraz poruchy u studentů technických oborů a studentů společenských oborů (u studentů 
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technických oborů je častá souběžná symptomatika LMD, u studentů společenských oborů 

bývá problematicky nastaven výběr studijního oboru ze střední školy, studenti technických 

oborů vyhledají pomoc s cílem získání podpory při studiu jazyka a studenti společenských 

oborů s motivací širší podpory a úlev), že většina studentů s SPU byla diagnostikována pro 

dyslekticko-dysortografické obtíže již v dětství, že specifické poruchy učení jsou stále 

problematicky chápány akademickou obcí a že je třeba řešit i otázky tzv. pozitivní 

diskriminace.16 

Výstupem diagnosticky by měla být zpráva pro studenta, která by měla být co se formy 

týká „přátelská к uživateli", Reid (2003) používá termín „user-friendly " nebo „dyslexia-
v v• , 17 

friendly ", tzn. že bude pro jedince s dyslexii srozumitelná, přehledná a dobře čitelná . 

Diagnostikováním však proces nekončí, záměrem diagnostiky je navržení vhodných 

kompenzačních postupů a terapie s cílem zajistit stejný přístup ke vzdělávání jako mají 

studenti bez SPU. 

2.4 Oblasti problémů 

Vedle známých projevů specifických poruch učení, mezi které patří obtíže s čtením, 

psaním, pravopisem a počítáním, je třeba zdůraznit problémy v oblasti krátkodobé paměti, 

koncentrace pozornosti, laterality, jemné motoriky, organizování a plánování učení, rozvržení 

času na studijní povinnosti, systematičnost, socio-emocionální dopady aj. Specifické poruchy 

učení jsou syndromem a zahrnují velkou šíři problémů. Sekundárně postihují celou osobnost 

(zvláště sebepojetí) a socializaci jedince (Kocurová, 2007). Zelinková (2003, s. 186-7) uvádí, 

že hlavním problémem není snížená schopnost nebo neschopnost číst, ale hlavně obtíže při 

získávání, zpracování a ukládání informací z textu do paměti, dále nedostatečná orientace 

v čase a prostoru a problémy s organizací vlastních aktivit. Shrneme-li Informace České 

společnosti Dyslexie 07/08 a příspěvek Kocurové (2007), obtíže dospívajících a dospělých 

osob s dyslexii ve škole a v pracovním procesu jsou následující: 

" pomalé čtení, nedostatečné porozumění čtenému textu, strach ze čtení nahlas 

deficit fonologického uvědomění 

16 Záměrné zvýhodňování určité skupiny lidí s cílem zajistit že v pracovní a vzdělávací oblasti nedochází 
к diskriminaci (Atkinson, 2006, s. 669). Výsledkem mohou být negativní reakce od většinové společnosti (např. 
názor, že „oni" dostanou vše zadarmo, že , j im" se to promine). 

Většinou se užívá větší písmo a ne tak ostrý kontrast barev mezi písmem a pozadím (tzn. pastelové barvy 
písma nebo tisk na barevné papíry). 
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" celoživotní problémy při aplikaci gramatických pravidel 

problém s osvojováním cizího jazyka 

stylistické problémy 

- logické členění a strukturování informací (nesystematičnost, špatná posloupnost) 

práce s časem 

organizace pracovních činností 

slabá pracovní paměť 

mluvní projev na veřejnosti 

' zvýšený pracovní stres, prožívání negativních emocí, snížená sebedůvěra 

" odlišnosti v sluchovém a zrakovém vnímání 

mohou se vyskytovat obtíže dyspraktického rázu 

Někteří jedinci s SPU zvládnou problémy na úrovni primárního a sekundárního školství, 

ale v dospělosti se vynoří problémy nové (Ott, 1997, s. 172). Kvůli nižšímu sebehodnocení 

tráví studenti s dyslexii často příliš času s přípravou na hodiny, což druhotně negativně 

ovlivňuje též špatná organizace, např. obtíže identifikovat klíčové body (Reid, 2003, s. 278). 

Aby byl jedinec úspěšný ve vysokoškolském studiu, musí mít „know-how" - musí vědět, jak 

studovat (Greenwood, 1981, podle Ott, 1997, s. 172). „Know-how" vysokoškolského studia 

zahrnuje psaní esejů, kontrolní čtení, plnění domácích úkolů a příprav, psaní poznámek, psaní 

dopisů18, zvládání zkoušek - to vše užije jedinec nejen ve škole, ale i v budoucím životě (Ott, 

1997, s. 173). K tomu bych doplnila vyhledávání informací, orientaci v informacích a práci s 

informacemi. 

Student se většinou profesně profiluje už před vstupem na vysokou školu, právě 

výběrem vysoké školy a oboru. S výběrem mu v závěru středoškolského studia může pomoci 

poradce přes povolání (přímo na škole nebo v pedagogicko-psychologické poradně), příp. 

psychologové v soukromé praxi způsobilí testovat a radit ohledně povolání (Reid, 2003, s. 

277). Během vyšetření mohou predikovat některé problémy budoucích studentů vysokých 

škol s SPU a poskytnout jim rady už před vznikem obtíží. 

Problémy vysokoškolských studentů se tedy liší podle oboru, který studují. Existuje 

nějaký studijní obor vhodný pro studenty s SPU? Nalezneme na některých oborech vyšší 

počet studentů s SPU? Na tyto otázky zatím neznáme jasnou odpověď. Lidé s SPU mají své 

deficity, ale mají i silné stránky. Gildou a Miles (1996, podle Strnadová in Květoňová a kol., 

18 Sem bychom mohli v širší míře zahrnout písemnou konzultaci se školou a jejími zaměstnanci. 
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2007, s. 79) zmiňují na prvním místě kreativitu a logické myšlení. Nejčastější uplatnění 

nacházejí osoby se specifickými poruchami učení dle Gilroye, Milese (1996) a Thomsona 

(2001, podle Strnadová in Květoňová a kol., 2007, s. 79) ve strojírenství, programování 

počítačů, umění, modelování či designu. Obdobně ve výzkumu sta osob s SPU uvádí 

Wszeborowská-Lipiňská (in Kuchařská, 1995, s. 32), že mládež s dyslexii „si nejčastěji 

vybírá technické směry (33%), ekonomické (20%), umělecké (12%), právnické (9%) a 

medicínské (7%)". Nicméně je těžké určit, jaká povolání jsou pro absolventy vysokých škol 

s SPU vhodná a jaká nikoli. Studie z r. 1968 (Selikowitz, 2000, s. 131) týkající se dětí s SPU 

zjistila, že 14% sledovaných dětí se stalo vědeckými badateli, 13% obchodními řediteli, 11% 

univerzitními lektory, 7% učiteli ve škole, 7% právníky a 7% majiteli nebo manažery 

obchodu. Akademická cesta se zdá pro jedince s SPU obtížná, ale přesto mnoho z nich v ní 

uspěje a to podle Zdzienski (1996, podle Ott, 1997, s. 207) hlavně v určitých oblastech. Dobré 

prostorové vidění a vizuální dovednosti řadí autorka mezi nejsilnější stránky osob s SPU. 

Podle Everatt, Stefferd a Smythe (1999, podle Kuchařská, 2000, s. 157) vykazují dospělí 

jedinci s dyslexii vyšší kreativitu v úkolech, jež vyžadují nezvyklé řešení, vhled do situace a 

nový způsob myšlení. Zdzienski (1996, podle Ott, 1997, s. 207) zkoumala 109 

vysokoškolských studentů s dyslexii z různých fakult a zjistila, že preferují především 

technické a více praktické obory, jež nejsou primárně založeny na velkém množství 

akademického psaní. Rozložení studijních oborů u těchto studentů vycházelo v největší 

prospěch designu (24%), následovala technika a technologie (22%), věda (20%), humanitní 

vědy (17%) a obchod (17%). Výzkum nicméně dokazuje celkem velkou škálu studijního 

zaměření vysokoškolských studentů s dyslexii včetně nezanedbatelného podílu humanitních 

věd s předpokládanými vysokými požadavky na oblast čtení a psaní. V literatuře z posledních 

let (viz rešerše) se objevilo několik příspěvků o problematice vysokoškolských studentů 

medicínských oborů. Sledovanou skupinou studentů s SPU se stali též budoucí učitelé. 

Studenti ošetřovatelských a medicínských oborů s dyslexii 

Pracovníci na Anglia Ruskin University in Chelmsford, Essex provedli výzkum 

klinických zkušeností studentů ošetřovatelství s dyslexii (Clinical experiences of students 

with dyslexia, in Nursing standard, 2006). Jejich kvalitativní studie zahrnovala 18 nahrávek 

rozhovorů se studenty. Studie ukázala, že většina studentů (12) měla obavy z prozrazení, že 

mají dyslexii, a byli přesvědčeni, že prostředí je pro ně diskriminující. Šest studentů se 

rozhodlo neprozradit, že dyslexii mají. Šest studentů se domnívalo, že sdělení, že mají 
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dyslexii, jim přinese výhody. Doufali, že se jim pak dostane větší podpory. Studie přišla 

mimo jiné s výsledkem, že vyšší sebevědomí studentů oboru ošetřovatelství zvyšovalo 

bezpečnost pacientů, s kterými studenti pracovali v rámci školní praxe. Výhody dyslexie 

pozorovány nebyly. Mezi problémové oblasti patřilo zvládnutí klinické dokumentace a 

vyvolání a zapojení informací z mnoha zdrojů. Studenti si během studia a praxe vyvinuli 

různé strategie zvládání svých obtíží. Byly časově náročnější než strategie ostatních studentů 

bez dyslexie, ale zdá se fungovaly. Studenti měli hlavně obavy, že budou selhávat v rychlém 

vybavování naučené látky, při rozpoznávání léčiv a jejich výpočtu a při vedení klinické 

dokumentace. Studie zmiňuje několik strategií těchto studentů. Někteří si zapůjčili různé 

klinické pomůcky a vyřazenou dokumentaci, aby se s tím vším seznámili v klidu domova a 

tak dlouho, jak potřebovali. Tímto způsobem chtěli zredukovat stres při akutních situacích. 

Jeden student si doma vyrobil plakát na stěnu s terminologií léčiv. 1 když byla studie omezená 

lokálně a malým počtem účastníků, vystihla dobře problémy, s kterými se studenti 

medicínských oborů s SPU mohou v praxi setkávat. Nastiňuje i psychické obavy těchto 

studentů a konkrétní strategie řešení. 

Další výzkum týkající se studentů ošetřovatelství s SPU provedla Kolanková (2003). 

Autorka uvádí, že studenti s SPU tvoří přibližně 50% studentů s handicapem na 

ošetřovatelských oborech vysokých škol (Kolanko, 2003, s. 251).19 Ve svém výzkumu si 

položila tři základní otázky, na které odpovídá následovně: 

1) Co znamená být studentem bakalářského oboru ošetřovatelství s SPU? Znamená to 

potýkat se s obtížemi. Tito studenti věří, že pracují víc než spolužáci, ale s méně 

pozitivnějším výstupem. Často se cítí v nebezpečí, že budou vyhozeni. Přetrvávající frustrace 

a úzkost, nedostatek sebevědomí a nervozita blokují jejich výkon. Pomáhají jim faktory jako 

prezentace výkonu ve velké místnosti a soukromě, více času a pozitivní přístup od 

zaměstnanců fakulty. Prvním klíčem к úspěchu je posílení sebevědomí. Podporu ze strany 

školy nebo jiných institucí vidí studenti jako poslední věc, na kterou se obrátí, když už to 

nejde jinak. 

2) Jak bakalářský student ošetřovatelství s SPU zažívá různé aspekty studia tohoto 

programu? Důležitým faktorem je otázka zvolení vhodné strategie učení. Studenti 

vypověděli, že nejoblíbenějším stylem učení byl kinesteticko-taktilní. Tři studenti uvedli 

kombinaci kinesteticko-taktilního stylu s vizuálním, který jim umožňuje dobře využít 

ucebnice, podklady učitele pro přednášky nebo psané instrukce. Mají dobré laboratorní 

Neuvádí explicitně v jaké zemi výzkum proběhl, ale pravděpodobně šlo o USA. 
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dovednosti a nemají velké problémy v klinické praxi. Studenti, kteří využívali kinesteticko-

taktilní styl se sluchovým, profitovali z orálních instrukcí, ze zopakování úkolu orálně před 

jeho provedením v praxi, z přednášek, diskuzí a hlasitého čtení. Obecně učení usnadňují 

studentům přímé instrukce, nové nebo modifikované strategie, strukturované učební prostředí, 

různorodé metody učení a hodnocení. Podle Kolankové (2003) specifické poruchy učení 

negativně ovlivňují schopnost vytvářet pojem nebo věnovat pozornost detailům. Obtížné a 

časově náročné jsou úkoly, které vyžadují zapojení paměti spolu s vybavováním, organizací a 

sekvencí. Studenti ne vždy umějí uplatnit úspěšnou strategii z jedné oblasti v oblasti podobné. 

Někteří studenti se příliš často strategie vzdávají, pokud se nedostaví úspěch v krátkém čase. 

Mezi hlavní problémy těchto studentů na pracovišti zařadila Kolanková (2003) úzkost, 

porozumění orálním instrukcím, nízké sebevědomí a problémy adaptovat se (na nové klinické 

prostředí, změny v rozvrhu aj.). Nejen na pracovišti se projevily zaprvé zásadní problémy 

s časem na mnoha úrovních (potřeba delšího času na práci, učení a testy, problém naplánovat 

si optimální čas, potřeba víc času na zpracování informace, rozmyšlení a zodpovězení otázky, 

téměř všichni studenti nebyli schopni dokončit studium ve standardním čase, obtížné jsou pro 

studenty blokové kurzy s krátkými přestávkami a nedostatkem aktivity) a za druhé problémy 

se sociální podporou (hodnocení přijetí ve skupině a míra akceptace od ostatních se značně 

individuálně lišila). Kolanková (2003) se domnívá, že kvůli delšímu času věnovanému studiu 

mají tito studenti méně sociálních aktivit a následně méně zkušeností s navazováním 

sociálních kontaktů. Za největší zdroj podpory uváděli studenti rodinu. 

3) Jak SPU a předchozí studijní a osobní zkušenosti ovlivňují význam, který student dá 

zkušenostem s ošetřovatelským studiem? Zkušenosti studentů byli velmi odlišné a nedají se 

zobecnit. Všichni sledovaní studenti měli problémy s učením už v dětství. 

Další studie v této oblasti se zabývá hodnocením SPU mezi studenty farmacie (Boyd, 

McKenzie, Holmes ml., 1999). I v ní se autoři zabývají odlišnými styly učení. Navrhují 

kompenzační metody pro konkrétní problémy, které jsou shrnuty v tabulce č. 1. 

problémy v oblasti: kompenzační metody: 

vizuální percepce sluchové posilování (reproduktor, naslouchací pomůcky, nahráváni 

přednášky a opakovaný poslech, hmatové modely) 

vizuální paměť vizuální posilování (pomoc se zapisováním poznámek, přehledy 

napsané učitelem, opětovné čtení z učebnice, ústní nebo hlasité 

zkoušky) 
tyzické motorické dovednosti alternativní metody (sezení ve třídě, pomoc se zapisováním 
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sluchová percepce 

poznámek, MS Word/počítačové programy s audio výstupem, 

cvičení rukopisu) 

vizuální posilování (viz výše) 

sluchová paměť 

rozpoznávání symbolů 

rozpoznávání čísel 

vizuální posilování (viz výše) 

užívání ručních 3-dimenzionálních modelů a skupinové metody 

učení (např. malé diskusní skupiny) 

problémy s analýzou grafů 

kalkulačky s audio výstupem, ruční laboratoř (např. vážení a měření, 

počítání léčiv, zacházení s injekční stříkačkou) 

požadovat od studentů kopírovat a překreslovat grafy, barevné 

rozlišení závislých v grafech, duplikátní prezentace (např. koláčové 

grafy a sloupcové grafy), zvětšené a přehnané stupnice v grafech 
1 

Tabulka 1 Kompenzační metody u jednotlivých oblastí problémů 

Podle autorů této studie je mezi studenty farmacie signifikantní procento studentů s SPU 

(15,9% ve sledovaném vzorku) a jednoduché techniky mohou výrazně posílit jejich výkon. 

Wright (2000) se pokusil prozkoumat podporu studentů ošetřovatelství a porodnictví 

s dyslexii na vysokoškolských institucích ve Velké Británii. Zabýval se oblastmi finanční 

podpory, vzdělávání zaměstnanců školy, politikou školy, přístupem ke službám, podporou 

studentů při studiu a zkouškách, různými opatřeními, diagnostikou studentů a otázkou, zda 

zdravotní sestry s SPU mohou způsobit nějaká rizika pacientům. К posledně zmiňovanému 

dochází к závěru, že studenti, kterým bude poskytnuta podpora, jsou schopni kvalifikované a 

bezpečné práce, přestože v jeho výzkumu vyjádřilo 24% institucí obavy z rizik způsobených 

studenty s SPU na praxích (např. popletení medicínské terminologie, názvů léčiv). Problémy, 

s kterými se tito studenti mohou na praxích potkat, shrnuje z dřívější literatury (Shulter, 1990; 

S h e l l e n b a r g e r , 1993; Tumminia a Weinfield, 1983) do osmi bodů: 

• rozdílnost prostředí třídy a klinické praxe 

• časově orientované úkoly, které mohou vést k dezorientaci 

• následování instrukce 

• plnění dlouhých procedur 

• nejistota v určování směrů nahoru, dolů, napravo, nalevo 

• včasné vyplnění záznamů o péči pacienta 

• chyby v tabulkách, v záznamech o pacientovi a dalších písemných projevech 

• formulace instrukcí, které byly dány studentovi jinou osobou 
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Ve svém príspevku poukazuje na potřebnost vzniku národního programu na podporu studentu 

ošetřovatelství a porodnictví se speciálními potřebami, díky kterému by mohl těmto 

studentům vzniknout též nárok na finanční podporu. 

Problémy budoucích zdravotních sester s SPU na praxích stejně jako možnosti podpory 

a strategie studentů hlouběji rozpracovává na základě kvalitativního výzkumu Whiteová 

(2007). Problémy klasifikovala do 3 oblastí: 

1) Zpracovávání informací 

o obdržení a předávání zpráv - „Lidé byli moc rychlí, nemohl jsem udržet krok 

s tím co říkají a zapisovat, co tím myslí." (z výpovědi studenta s SPU, White, 

2007, s. 38) 

o vyplňování lékařských zpráv 

o psaní dopisů o převodu pacienta a vyplňování formulářů (dobře strukturované 

a zaškrtávací zprávy nebyly problémem) 

o čtení rukopisu ostatních, např. doktorů v lékařské zprávě 

2) Hraní své role 

o pamatovat si, co má dělat 

o pamatovat si podrobné instrukce, jako např. při změně péče/léčby 

o zvládání pracovní zátěže 

o zvládání složitých procedur jako např. propuštění pacienta 

3) Podávání léků 

o čtení, psaní a výslovnost léků a odborných termínů 

o výpočet léků (pouze u studentů s dyskalkulií) 

Studentům pomáhalo na praxích technické vybavení (využívání notebooků - jejich použití na 

pracovišti je ovšem limitované), podpůrná síť (hlavně pro teoretickou, příp. emocionální 

přípravu, služby na univerzitě, podpora rodiny, na pracovištích nebyla podpora dostatečná), 

osobnost učitele (profesionální a podpůrný vztah učitel-student, rozpoznat individuální silné a 

slabé stránky studenta, podávat konstruktivní zpětnou vazbu, pomoci s terminologií a 

naplánováním studia). Studenti zmínili tyto strategie řešení problémů: 

• nošení si slovníku a zařízení na kontrolu pravopisu 

• užívání barevných papírů nebo folií 
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• kontrola celkového porozumění (optání se ostatních, vyhledání vysvětlení z jiných 

zdrojů), kontrola přesnosti zpráv, které napsali, pravopisu, výslovnosti, výpočtu 

léků 

• vyhledání termínu užitého v pacientově záznamu 

• užití těsnopisu při zapisování poznámek 

• učení a trénování nových slov a termínů 

• soustředění se na důležité aspekty péče o pacienta, např. při předávání informaci 

• nacvičení toho, co může být při předávání informací řečeno 

• zapsání si povinností, které musí student během směny splnit (příp. mít s sebou 

osobu, která mu to zapíše) 

• vyhledání klidného prostředí na písemnou práci nebo jiné aktivity vyžadující 

koncentraci, zařídit věci tak, aby bylo dostatek času na splnění úkolu 

• ostražitost a opatrnost, především v úkolech jako čtení tabulek ohledně podáváni 

léků (kontrolovat písmeno za písmenem) 

Whiteová dochází к závěru, že studenti medicínských oborů mají v klinické praxi 

specifické problémy i specifické strategie jejich řešení. Pracovní prostředí, které studentům 

s SPU vyhovuje, je charakterizováno malým stmeleným týmem (přijme a podpoří studenta, 

umožní studentovi poznat jeho členy a zapamatovat si jejich jména), otevřenou, přátelskou a 

uvolněnou atmosférou (student se nebojí klást otázky a přiznat dyslexii), je tam malý počet 

pacientů (student má šanci je lépe poznat), jasné záznamy, jen občasné předávání informací o 

pacientovi, malý počet psaní zpráv, standardizované formy zpráv ( j e n málo „otevřeného" 

textu), pomůcky к identifikování pacienta (cedulky na postelích) a dalšího personálu, 

specifické instrukce jsou opatřeny poznámkami. Studenti preferovali pracovat delší dobu 

v jednom prostředí než střídat více praxí nebo střídat praxi s přednáškami. 

Studenti učitelských oborů s SPU 

Podle Reida (2003, s. 277) vykazují lidé s dyslexii často větší empatii, hlavně 

v pečovatelských a učitelských profesích, protože si při studiích sami zažili určité obtíže. 

Studenti učitelství s dyslexii tvoří jednu ze skupin, kterou lze charakterizovat blíže jako celek. 

Na základě rozhovorů s učiteli a budoucími učiteli s dyslexii Riddock (2001, podle Reid, 

2003, s. 277) zjistil, že většina měla vlastní negativní zkušenosti se školou, což vedlo к silné 

motivaci stát se učiteli a učit jinak a lépe, než to sami zažili. Přese všechno se ovšem učitelé 
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často nechtějí přiznat k tomu, že mají dyslexii, čehož by se nemuseli bát v ovzduší inkluze 

(Reid, 2003, s. 277). Důvodem je i konflikt mezi vstřícností к obtížím učitelů s dyslexii a 

požadavkem vysokého standardu jazykové i početní gramotnosti učitelů obecně (Reid, 2003, 

s. 277). Budoucí učitelé s dyslexii mají obavy z reakcí školy, kam nastupují pracovat, a uvítali 

by pomoc např. od starších učitelů s dyslexii (Reid, 2003, s. 278). Učitelé s dyslexii 

zdůrazňují důležitost přípravy navíc a vždy používají slovníky a počítačové programy na 

kontrolu pravopisu (Riddock, 2001, podle Reid, 2003, s. 278). 

Vedle studovaného oboru jsou dalšími faktory ovlivňující problémy studentů s dyslexii 

jazyk (mateřský jazyk, studovaný cizí jazyk), prostředí školy a životní zkušenosti studenta 

(Reid, 2003, s. 267). O vztahu SPU a studia cizích jazyků se v posledních letech hojně 

diskutuje (viz rešerše). 

Studium cizího jazyka 

V české literatuře se tématu věnuje Zelinková v knize Cizí jazyky a specifické poruchy 

učení (2006), ovšem nepojednává o studentech vysokých škol. O problematiku SPU ve vztahu 

se studiem cizího jazyka na úrovni terciárního školství se v zahraničí intenzivně zabývá 

trojice autorů Sparks, Philips a Javorsky (1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006).20 Tito autoři 

provedli množství rozsáhlých výzkumů, kde porovnávali vysokoškolské studenty s SPU, kteří 

splnili školou požadovaný kurz cizího jazyka (nonpetition students), a studenty s SPU, kteří 

splnili požadavek alternativním způsobem {petition students). Sparks a kol. (1999) 

porovnávali profily těchto dvou skupin v oblastech kognitivních, akademických (měřením 

ACT21 a GPA22) a demografických. Nenašli žádné signifikantní rozdíly mezi oběma 

skupinami, čímž vyvracejí názor starší literatury a obecně mylné domněnky, že studenti 

s SPU budou mít zákonitě problémy se studiem cizího jazyka. Největšími rozdíly mezi oběma 

skupinami tvoří výkon v testu MLAT23 („petition" studenti zde vykazují nižší skóre, Sparks a 

kol., 2002) a fakt, že „nonpetition" studenti narozdíl od „petition" studentů úspěšně 

absolvovali kurzy cizího jazyka už na střední škole (Sparks a kol., 2003). Autoři došli 

и jejich článků není explicitně uvedena země původu, ale s největší pravděpodobností se jedná o Spojené 
Státy. 

American College Testing score = standardizované měření úspěchu studentů používané při rozhodování o 
gřijetí studenta na vysokou školu ve Spojených Státech. 

23 Grade Point Average = měření úspěšnosti akademického studia vyjádřené škálou A (nejlepší) až F (nejhorší). 
Modem Language Aptitude Test = test měřící předpoklady studenta pro studium cizího jazyka, vyvinuli ho 

Carroll a Sapon v roce 1959. 
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k názoru, že studium cizího jazyka není spojeno s SPU (Sparks, 2006). Chybné předpoklady 

vycházejí podle Sparks a kol. (2002, 2003) z vágní diagnostiky SPU (kritizují diskrepační 

model) i z přílišného spoléhání na test MLAT, který se sice zdá být signifikantním měřítkem 

pro úspěšnost studenta ve studiu cizího jazyka, ale je zastaralý a testuje nadání, vlohy, nikoli 

úspěchy, dovednosti. Až 50% studentů ve výzkumném vzorku (Sparks a kol., 1999, 2003) 

nesplňovalo legální kritéria pro klasifikaci SPU. 63% studentů, kteří splnili požadavek na 

absolvování kurzu cizího jazyka alternativním způsobem, bylo klasifikováno SPU až po 

vstupu na vysokou školu a to primárně kvůli problémům s cizím jazykem (Sparks a kol., 

1999). Autoři kritizují jednak to, že klasifikace SPU by neměla znamenat automatické 

povolení nahradit si kurz cizího jazyka alternativním kurzem a za druhé vyzývají školy 

к obezřetnosti při udělování diagnózy SPU jen na základě problémů s cizím jazykem (Sparks 

a kol, 1999). Většina „petition" studentů (91%) ve výuce cizího jazyka podporu nevyužívá a 

ani o ni nezažádá a rovnou si požádá o alternativní splnění kurzu (Sparks a kol, 1999). Navíc 

získání možnosti alternativního splnění kurzu je jednoduché a v podstatě všichni studenti, 

kteří o něj zažádají, ho dostanou (Sparks a kol., 2003). Počet těchto žádostí a následných 

povolení substituce kurzu se zvyšuje (Sparks a kol., 2002). Proč tedy jedna skupina studentů 

s SPU žádá o náhradu kurzu cizího jazyka, zatímco druhá skupina studentů s SPU splní tuto 

povinnost standardním způsobem, tj. úspěšným zvládnutím kurzu cizího jazyka? Sparks a kol. 

(1999) zvažuje přítomnost dalších těžko měřitelných proměnných jako je motivace studentů, 

jejich vytrvalost a úsilí ve studiu. 

Dalším faktorem oslabující původní předpoklady o souvislosti SPU s výkonem v kurzu 

cizího jazyka je fakt, že mnoho studentů bez SPU má taktéž s cizími jazyky závažné 

problémy. Z toho plyne požadavek Sparkse a kol. (2002), aby se vysoké školy zamyslely nad 

svou politikou při udělování možnosti náhrady kurzu cizího jazyka. Sparks a kol. (2002) se 

domnívá, že substituce by měla být přístupná buď všem studentům, kteří mají problémy 

v cizím jazyce (bez ohledu, zda mají diagnostikovány SPU či nikoli), nebo nikomu. V této 

souvislosti doporučují, aby byli potencionální „petition" studenti podporováni v zapisování si 

kurzů cizího jazyka a žádost o substituci byla až posledním krokem po vyzkoušení všech 

ostatních podpůrných opatření (Sparks a kol., 1999). Učitelé by na druhé straně měli zapojit 

efektivní metody výuky cizího jazyka, jimiž by studenty s nižšími úspěchy v této oblasti 

podpořili (Sparks, 2006). 

V literatuře se vynořily návrhy pro existenci nového typu specifické poruchy učení -

»foreign language learning disability (FLLD)", tj. snížené schopnosti učit se cizímu jazyku 
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(Reed a Stansfield, 2004; Second Language Testing Institute na svých internetových 

stránkách zveřejnil testy к diagnostikování FLLD; podle Sparks, 2006). Dle Sparkse a kol. 

(2003) ovšem neexistuje empirický výzkum, který by podpořil existenci FLLD, a sami se od 

užívání tohoto pojmu odklonili. FLLD by totiž musely splňovat kritéria pro „postižení" 

stanovená podle DSM-IV24 (1994), což nesplňují, nebo je jejich splnění problematické. 

Sparks a kol. (2004) provedli jako první výzkum „petition" a „nonpetition" studentu 

v souvislosti na další závislé, kterou bylo ADHD. Obdobně jako u SPU došli к závěru, že 

ADHD nemá přímou souvislost s tím, zda student bude či nebude úspěšný ve studiu cizího 

jazyka. Tuto úspěšnost podle nich ovlivňuje spíš nadání pro studium jazyků a obecne 

akademické dovednosti. Zajímavý je v ý s l e d e k jejich výzkumů z roku 2003, že v y s o k o š k o l š t í 

studenti s ADHD mohou prospívat lépe než studenti s SPU nebo s kombinací SPU a ADHD. 

Důvody jsou nejasné a sami autoři varují před unáhlenou interpretací tohoto jediného 

výzkumu v dané oblasti. 

Důležitým faktorem je také, jaký cizí jazyk je zvolen (jeho lingvistická a fonologická 

charakteristika, která se vztahuje к charakteristice mateřského jazyka). Zelinková (2006) se 

zabývá otázkou, zda je nějaký cizí jazyk „vhodnější" ke studiu pro osoby s SPU. U nás ani 

v zahraničí není podle ní dostatek výzkumů, na jejichž základě by bylo možné určit, zda je 

vhodnější angličtina, němčina nebo jiný jazyk (Zelinková, 2006, s. 69). Při výběru jazyka 

mohou být kritériem dle jejího názoru tyto oblasti (Tamtéž, s. 69-70): způsob čtení, zájem a 

motivace, osobnost učitele, bydliště a charakter jazyka. Ottová (1997, s. 187-190) navrhuje 

jednoduše jeden jazyk vybrat a vyzkoušet ho s důrazem na zapojení multisenzoriálního 

přístupu. Dalším faktorem ovlivňující výběr cizího jazyka je paralelní znalost již jiného cizího 

jazyka. Samostatným tématem bádání, které, pokud je mi známo, zatím neexistuje, by bylo 

téma bilingvismu ve vztahu к vysokoškolskému studiu osob s SPU. 

Studium cizích jazyků na úrovni terciárního vzdělávání závisí na mnoha faktorech, 

z nichž bych zdůraznila předcházející zkušenost se studiem cizích jazyků, osobnostní 

předpoklady studenta a jeho citovou blízkost ke zvolenému jazyku. Poslední faktorem, který 

bych chtěla zmínit, je věk studenta. Autoři diskutují o tzv. kritickém období pro učení se 

cizímu jazyku (Zelinková, 2006, s. 71). Podle Zelinkové (Tamtéž) se jedinec učí cizí jazyky 

lépe před pubertou než později. Naopak výhodou starších jedinců je zralost kognitivních 

procesů. V případě dospělých osob s SPU včetně vysokoškolských studentů hrají roli jejich 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders = Diagnostický a statistický manuál duševních nemocí 
vydaný Americkou psychiatrickou asociací. 
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bohatší kompenzační zkušenosti a využívání promyšlenějších strategií učení. Pro jedince 

s SPU je výrazným přínosem studium jazyka přímo v zemi, kde se tímto jazykem hovoří (Ott, 

1997, s. 190). 

Problémy vysokoškolských studentů při studiu cizího jazyka mohou být obdobne 

s problémy v jazyce mateřském. Jazykové deficity jsou závažné, protože jazyk je hlavním 

médiem osvojování si nových poznatků. Nejčastější zmiňované problémy můžeme podle 

oblastí rozdělit na deficity týkající se zpracování mluvené řeči, zpracování psaného jazyka, 

deficity ve vlastní orální produkci a deficity ve vlastní psané produkci.25 Díváme se tedy na 

věc z hlediska modu jazyka (mluvený nebo psaný) a z hlediska akce (zpracování/příjem 

informací nebo kódování/výstup informací). 

Mezi typické problémy studentů vycházející z povahy vysokoškolského studia řadí Reid 

(2003, s. 275) psané úkoly, zapisování poznámek při přednáškách a tempo některých kurzu. 

Co stojí za těmito a dalšími už konkrétními problémy? Wilson a Lesaux (2001) ve svem 

výzkumu zjistili, že sledovaná skupina vysokoškolských studentů s dyslexií měla 

signifikantně horší výkon ve standardizovaných testech čtení a psaní než kontrolní skupina 

bez SPU, přičemž hlavními problémy byly přesnost a rychlost odpovědí. Nálezy potvrdily 

hypotézu o fonologickém deficitu u jedinců s SPU spolu v souladu se starší literaturou 

(Bradley & Bryant, 1983; Lundberg & Hoien, 1989; Olson, Wise, & Rack, 1989; Penington, 

Van Orden, Smith, Green, & Haith, 1990; Bruck, 1990, 1992; Snowling a kol., 1997; podle 

Wilson, Lesaux, 2001). Výzkum došel к závěru, že vysokoškolští studenti s dyslexií maji 

odlišné dovednosti ve fonologickém zpracovávání než intaktní populace, přičemž jde 

především o fonologické povědomí, fonologické kódování z lexikálního vstupu a fonologicke 

kódování z pracovní paměti. Porozumění čtenému textu nevykazovalo odlišnosti, nicmene 

otázkou zůstává, zda studenti s dyslexií užívají к získání informací z textu stejnou strategii 

jako běžní čtenáři (Wilson, Lesaux, 2001). Výkony mohou být v některých oblastech 

ovlivněny dalšími faktory nebo vykompenzovány různými strategiemi. Někteří autoři proto 

zavádějí termín „vykompenzovaná dyslexie" (Wilson, Lesaux, 2001, s. 399), tzn. že u 

některých jedinců, kteří měli dyslexii diagnostikovanou v dětství, není už v dospělosti 

identifikována (Felton a kol., 1990 podle Wilson, Lesaux, 2001). Autoři navrhují zaměřit se 

v intervenčních programech právě na přesnost a rychlost dekódování. 

5 Problematiku dyskalkulie ponechávám stranou, protože její výskyt není tolik častý. 
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Cirino a kol. (2005) obdobně jako autoři předchozího výzkumu došli při zkoumání tzv. 

hypotézy dvojího deficitu k tomu, že jak fonologické povědomí, tak rychlost vizuálního 

pojmenování přispívá к dekódování a porozumění čtení. Hypotéza dvojího deficitu navrhuje, 

že jedinci, kteří mají deficit jak ve fonologickém povědomí, tak rychlosti vizuálního 

pojmenování jsou nejpravděpodobnějšími kandidáty na obtíže ve čtení. Tito jedinci maji ve 

čtení závažnější problémy než jedinci, u nichž je přítomný jen jeden z těchto deficitů. 

Přítomnost „dvojího deficitu" byla již ve starší literatuře prokázána u mnoha dětí s problémy 

se čtením. Cirino a kol. (2005) ji rozšiřují i na dospělé s SPU. 

Mnoho autorů se shodne na tom, že čtení je hlavním problémem pro vysokoškolské 

studenty s SPU (např. Zdzienski, 1996, podle Ott, 1997). Podle Zdzienski (Tamtéž, s. 218) je 

čtení studentů s dyslexii více jak dvakrát pomalejší než čtení jejich vrstevníků. Podle Aarona 

a Phillipse (1986, podle Ott, 1997, s. 217) konstituují rozvinutou „dyslexii" 4 symptomy: 

1. pomalé čtení 

2. nepřesné hlasité čtení 

3. slabý pravopis 

4. gramatické chyby v psaném projevu 

Přiblížení problémů ve zmiňovaných oblastech přináší Ottová (1997): Čtení je pomale, 

studenti si domýšlejí a nečtou to, co je v textu skutečně napsáno. Důležité je redukovat objem 

čtení a rozpoznat klíčové body. Student musí rozumět tomu, co čte. Během čtení je často 

potřeba si dělat poznámky, to dělá mnohým studentům se specifickými poruchami učeni 

problémy. Špatně se orientují v textu, nedokáží rozpoznat důležité pasáže a shrnout text do 

zhuštěného konspektu. Ottová (1997, s. 183) uvádí 3 typy písemných shrnutí: 1) shrnutí 

vycházející přímo z toho, co je napsáno v textu, 2) čtení mezi řádky, 3) vlastní interpretace 

nebo názor. Dalším problémem je kontrolní čtení (proof reading), kdy si student kontroluje 

svůj napsaný projev. Studenti mají tendenci číst to, co chtěli říct a ne to, co skutečně napsali 

na papír. Dobré je zaměřit se na typické chyby v gramatice, na interpunkci, výpustky, 

pravopis, užití zájmen, konzistentní užití času, velká písmena, citační znaménka, členěni na 

odstavce a apostrofy (Tamtéž, s. 177). Ottová navrhuje nechat práci „odležet" a přečíst ji a 

opravit až s čerstvou hlavou. Někomu pomáhá, když si to přečte nahlas a zapojuje tak 

multisenzoriální přístup. Jiní si mohou vytvořit seznam slov, které často píší špatně, a použitá 

slova v textu zkontrolovat. Velkým pomocníkem je dnes samozřejmě počítač a programy na 
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kontrolu pravopisu. Existují též programy s akustickým výstupem. Tyto programy „nahlas 

přečtou" napsaný text a student jen poslouchá a soustředí se na korekturu. Zapisovaní 

poznámek je dalším možným problémem, kde velkou roli hraje mimo jiné koncentrace. Od 

studenta se očekává několikerá činnost - poslouchání (zabere 60% času ve škole, Ott, 1997, s. 

183), zhodnocení informace a zapsání nejdůležitějších bodů. Často přitom musí zapojit i 

vizuální vnímání, když přednášející prezentují různé grafy, obrázky apod. To znesnadnuje 

zhoršená krátkodobá a pracovní paměť. Studenti s SPU obtížně sledují zdlouhavá vysvětlení a 

spletitou strukturu přednášek. Další problematickou oblastí je časový rozvrh (Tamtez, s. 

179). Studenti mají deficity ve vnímání času a úkoly jim navíc zaberou déle času Osou 

pomalejší čtenáři, mají slabší schopnost informace zpracovat a shrnout). Těžko se jim 

odhaduje, kolik času budou na konkrétní úkol potřebovat a někdy potřebují pomoc s určením 

priorit (Tamtéž, s. 221). Při psaní esejů jsou studenti limitováni i psychicky. Dopředu se 

obávají svého výkonu, velkým problémem je vůbec začít psát. Jsou limitováni slovní zásobou, 

užívají jednodušší gramatickou strukturu, mají obtíže s uspořádáním svých myšlenek a 

formulováním nápadů. Mají problém vyjádřit se koherentně a konzistentně. Studentovi je 

naprosto jasné, co by chtěl říct, ale nedokáže to dostat na papír. Častěji předpokládá, že čtenář 

pochopí to, co tím myslel, než to, co skutečně napsal. Píší pomalu, méně čitelně a úhledne a 

s gramatickými chybami. 1 zde jsou neocenitelným pomocníkem počítačové programy. Zaručí 

nejen čitelnost textu, ale zvyšují i rychlost psaní a umožňují mnohem efektivnější korekturu, 

přeorganizování textu, přidání, ubrání nebo přeformulování myšlenek atd. 

Sperling a kol. (2004) porovnávali implicitní a explicitní učení26 u dvou skupin studentů 

vysoké školy v Kalifornii. První skupinu tvořili „dobří" čtenáři, druhou skupiny „špatní" 

čtenáři. Zjistili, že studenti s dyslexií reagovali v implicitním úkolu pomaleji a dopouštěli se 

více chyb než kontrolní skupina. Lehce podprůměrné čtení slov a podprůměrné čteni 

nesmyslných slov těchto studentů odpovídalo profilu dospělých s dyslexií podle Brucka 

(1990, podle Sperling a kol., 2004). Závěrem výzkumu bylo, že úroveň čtení dospělých osob 

může ovlivnit implicitní strategie řešení úkolů. Schiff a Ravid (2004) zjistili ve výzkumu 

zaměřeném na dekódování psané hebrejštiny u vysokoškolských studentů s dyslexií a bez 

dyslexie, že výkon čtení studentů s dyslexií byl horší, protože nebyli schopni využít 

ortografické a morfologické jazykové nápovědy jako jejich vrstevníci. 

Implicitním učením se zde myslí takové učení, při kterém jsou dovednosti/znalosti získány nevědomě, zatímco 
explicitním učením jsou nabity vědomým se naučením pravidla nebo schématu. 
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U vysokoškolských studentů s SPU mohou hrát ve výkonu velký vliv jiné než tradiční 

kognitivní a akademické dovednosti. Murray a Wren (2003) ve svém výzkumu, který 

zjišťoval jaké proměnné sehrály největší vliv na GPA u vysokoškolských studentu s SPU, 

přišli na to, že nejdůležitějšími faktory byly individuální charakteristiky studenta a jeho 

zkušenost se školou. Vysokoškolští studenti s SPU byli jako skupina na základě tohoto 

výzkumu v porovnání s běžnou populací starší, v dětství a dospívání se jim ve větší míre 

dostalo soukromého doučování a ve škole absolvovali větší množství hodin mateřského 

jazyka. Mnoho autorů zmiňuje psychické, emocionální a sociální dopady SPU na dospělé 

osoby, resp. vysokoškolské studenty (např. Ott, 1997, Reid, 2000). 

Psychické, emocionální a sociální dopady SPU na vysokoškolského studenta 

Jedinci s SPU mají nižší sebehodnocení, negativní sebepojetí, jsou méně samostatní a 

přizpůsobiví, zažívají pocity strachu, mají obsesivní myšlenky, snížené sebevědomí a jsou 

extrémně sebekritičtí (Fisher, 1985; Geist & McGrath, 1983; Gerber, 1992; Gregg, Hoy, 

King, Moreland, & Jagota, 1992; Morse, 1977; Saracoglu, Minden, & Wilchesky, 1989; 

Silver & Hagin, 1964; Wilchesky & Minden, 1988; Wright-Strawderman & Watson, 1992; 

podle Reiff a kol., 2001). Negativně je ovlivněna i jejich motivace (Reid, 2000, s. 369). Podle 

Reiffa a kol. (2001) mnoho autorů uvádí, že dospělí s SPU mají problémy se sociálními 

dovednostmi, sociální vyzrálostí a své intrapersonální vztahy hodnotí jako neuspokojivé 

(Bruininks, 1978; Cronin & Gerber, 1982; Rogan & Hartman, 1976; Shumaker & Hazel, 

1984; Silver & Hagin 1985). Sociální deficity lze přičíst rokům frustrace a opakovaného 

neúspěchu (Murphy, 1992; Reiff & Gerber, 1994, podle Reiff a kol., 2001). Podle Reiffa a 

kol. (2001, s. 67) ovšem neexistuje výzkum, který by potvrzoval, že dospělí s SPU mají nižší 

emocionální inteligenci. Vznáší otázku, zda tato charakteristika platí i pro jedince, kteří 

dosáhli vyššího akademického a kariérního úspěchu, tedy pro vysokoškolské studenty. 

Morrison, Cosden (1997, podle Reiff a kol., 2001) tvrdí, že většina jedinců s SPU nemá 

signifikantní emocionální problémy, nicméně jsou náchylnější к úzkostem a depresím. Ty pak 

negativně ovlivňují jejich výkon. Pravděpodobně se hůře než jejich vrstevníci bez SPU 

vyrovnávají s přechodem ze středoškolského studia na vysokoškolské. Mellard, Hazel (1992, 

podle Reiff, 2001) to vysvětlují ztrátou podpory, které se studentům dostává ze strany rodiny 

v období středoškolských studií, jakož i od střední školy samotné. Studenti se často za 

vysokoškolským studiem stěhují do nového města a prostředí, musí komunikovat 

s univerzitními koordinátory a vyjednávat o možnostech podpory z vlastní iniciativy. 
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Vysokoškolští studenti z australského výzkumu Ryanové (2007) zažívali pocit, že 

nepatrí do akademického světa a že nejsou přijímáni jako rovnocenní členové učící se 

společnosti. Tito studenti popisovali pocity malého pochopení, negativních reakcí na jejich 

obtíže ze strany pedagogů i spolužáků, cítili se trapně, provinile a žalostně, že musí žádat o 

podporu. Často jejich příběhům navíc nebylo uvěřeno a jejich žádostem o podporu (napr. o 

úpravu hodnocení, poskytnutí poznámek, pomalejší výklad) nebylo ze strany vyučujících 

vyhověno. Respondenti měli pocit, že musí pracovat více než jejich vrstevníci (tyto výsledky 

přinášejí i další výzkumy, např. Lackaye, Margalit, 2006) a jejich známky neodpovídají jejich 

skutečným dovednostem. Tři z osmi respondentů si postěžovali, že jejich silnou stránkou je 

verbální komunikace a kreativní dovednosti, což ale univerzity neakceptují a jednostranne 

požadují velké objemy čtení a psaní. Jedním z vysvětlujících momentů může být fakt, ze 

studenti se „skrytým" postižením jsou více náchylní к depresím než jejich vrstevníci (Maag, 

2006; McLean, Bardwell, Ryan, & Andrews, 1998, podle Ryan, 2007). 

Předchozímu výzkumu odpovídají tvrzení Ottové (1997), podle nichž dyslexie negativně 

působí na emocionální stránku vysokoškolských studentů s dyslexií. Trpí ztrátou sebedůvěry, 

sebepochybností, jsou citliví ke kritice, trpí pocity nepatřičnosti nebo zahanbení kvůli svým 

nedostatkům, popírají své problémy, odmítají pomoc, nechtějí, aby přednášející věděli o jejich 

odlišnosti, trpí pocity izolace až nepřátelství od vrstevníků, mají problémy v chování, deprese 

a nesplňují očekávání rodičů (Ott, 1997, s. 203-4). Cílem odborníků by pak podle jejího 

názoru mělo být nenechat primární specifické poruchy učení vést až к sekundárním 

psychologickým symptomům. 

Ve vztahu specifických poruch učení a emocionální inteligence hraje velkou roli pohlaví 

(Reiff a kol., 2001). Reiff a kol. (2001) zkoumali vzájemný vztah SPU, pohlaví a emocionální 

inteligence a přišli na následující výsledky. SPU i pohlaví mělo zásadní vliv na emocionální 

inteligenci měřenou Emotional Quotient Inventory (EO-i, BarOn, 1997). Sledovaní 

vysokoškolští studenti s SPU měli signifikantní deficity ve zvládání stresu a adaptabilitě 

oproti studentům bez SPU, přičemž i jejich výsledek byl stále v průměru. Zajímavým 

zjištěním bylo, že muži s SPU získali v interpersonálních dovednostech lepší skóre než muži 

bez SPU, i když stále nižší než ženy bez SPU. Právě interpersonální dovednosti mohou být 

podle autorů důležitým mechanismem v životě vysokoškolských studentů s SPU. Dalším 

přínosem studie je vznesení domněnky, že SPU mohou mít jiný vliv na muže a ženy. Další 

výzkumy v této oblasti by proto mohly pomoci poradcům lépe porozumět dopadům SPU na 

jedince. Emocionální inteligence se dá navíc naučit (Goleman, 1995, podle Reiff a kol., 
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2001), stejně jako zvládání stresu, které by mohlo vést к lepší adaptibilitě a v posledku i ke 

kvalitnějšímu a zdravějšímu životu mimo učebnu (Reiff a kol., 2001). Pohlaví hraje důležitou 

roli v tom, jak je pomoc od druhých v n í m á n a , jak je žádost o pomoc společensky a k c e p t o v á n a 

(Vágnerová, 2007) a vtom, že muži a ženy mohou sami sebe odlišně hodnotit podle 

společenského očekávání.27 

Deficity v sociální oblasti řadí mezi charakteristiky jedinců s SPU také komise 

Interagency Committee on Learning Disabilities (1988, podle Reiff a kol., 2001). Reiff a kol. 

(2001, s. 74) naznačují paradigma vzniku deficitů v sociální oblasti jedinců s SPU, které jsem 

shrnula do tabulky č. 2. 

studenti s SPU jsou vystavěni větší zátěži 

alternativní metody studia jsou náročnější na čas 

studenti trpí stresem a únavou 

\ 7 
studenti mají pocit, že nikdy nemají dost času 

nemají čas na sociální aktivity 

deficity v sociální oblasti 

Tabulka 2 Schéma vzniku deficitů v sociální oblasti u vysokoškolských studentů s SPU 

1 přes potřebu dalšího výzkumu v oblasti p s y c h i c k ý c h , e m o c i o n á l n í c h a s oc i á ln í ch dopadů 

specifických poruch učení na vysokoškolského studenta se Re i f fa kol. (2001) domnívají, že 

vysokoškolští studenti s SPU signifikantní deficity v emocionální inteligenci nevykazují. 

27 Emocionální oblast se měří většinou kvalitativními dotazníky založenými na sebehodnotících škálách. 
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3 Přístupy k vysokoškolským studentům s SPU a 
možnosti jejich podpory 

3.1 Obecné přístupy k vysokoškolským studentům s SPU 

V zahraničí vykrystalizovaly dle Strnadové (in Květoňová, 2007, s. 79) dva přístupy 

к vysokoškolským studentům - ( l ) cesta podpory a (2) buď na požadavky akademického 

vzdělávání studenti stačí nebo na univerzitě studovat nebudou. Tyto přístupy by mohly být 

Podle Strnadové velmi přínosné pro probouzející se zájem o problematiku SPU u 

vysokoškolských studentů v ČR. Je nutné mít podle ní „argumenty pro rovnoprávný přístup 

ke všem studentům vysokých škol, jenž by zároveň respektoval individualitu a potřeby 

každého z nich, aniž by došlo ke snížení nároků kladených univerzitou na své studenty. 

Současně je nutná i legislativní úprava této problematiky." (Tamtéž). Na některých 

univerzitách v zahraničí existují komise zabývající se integrací studentů se speciálními 

Potřebami, které hledají kompromis mezi tím, co by měl absolvent vysoké školy zvládnout a 

kam až může jít tolerance handicapu (Zelinková, 2002, podle Zelinková, 2003, s. 187). 

Na nárůst přístupu к terciárnímu vzdělávání v poslední době zareagovaly univerzity 
v Británii, USA, Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu a snaží se zajistit potřeby studentů 
s dyslexií (Reid, 2003, s. 265). V těchto zemí rychle vzniká množství publikací, které slouží 

jako průvodce pro studenty s dyslexií a jejich tutory. Podobné brožury jsem si měla možnost 

Prohlédnout při svém pobytu ve Skotsku. К problematice vznikají v různých státech též 

legislativní úpravy. V roce 1995 byl ve Velké Británii přijat zákon o diskriminaci zdravotně 

Postižených osob Disability Discrimination Acŕ, kde je dyslexie vedená jako handicap. 

Každá vzdělávací instituce musí podle tohoto zákona zaměstnat koordinátora pro studenty se 

speciálními potřebami (disability coordinator) a v mnoha případech též poradce přímo 
v oblasti dyslexie {dyslexia adviser) (Reid, 2003, s. 266). V USA funguje obdobný zákon 

Americans with Disabilities Act (ADA) od roku 199029, kde se pojednává o osobách s dyslexií 

také v pracovním procesu. Úspěšnost vznikajících právních předpisů, upravených pracovních 

Poměrů atd. se bude moci posoudit až po jejich zavedení do praxe a podle přístupu lidí, kteří 

Ostávají zodpovědné pozice (Reid, 2003, s. 266). Přes vzrůstající zájem o danou 

28 

29 http://www.bezbarier.cz/clanky/cdv_histdopr.html 
Tamtéž. 
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problematiku zůstává mnoho příkladů nepochopení a nedostatků na straně univerzit a 

pracovišť (Reid, 2003, s. 266). 

V českém prostředí neexistuje legislativní úprava, která by se specificky týkala 

vysokoškolských studentů s SPU. 

Scott a Gregg (2000) prozkoumali v americkém výzkumu roli fakulty v poskytování 

přístupu studentům se specifickými poruchami učení к terciárnímu vzdělávání a zajímalo je, 

jak je tato role definována z pohledu federálního práva, jednotlivých případů, zaměstnanců 

fakulty a studentů s SPU. Americké federální právo vycházející z Rehabilitation Act 1973 

(Sekce 504) a American with Disabilities Act 1990 ustanovuje, že studenti s SPU nesmí být 

diskriminováni. Fakulta musí provést takové akademické úpravy týkající se délky studijního 

Programu, substituce kurzů, adaptace kurzů aj., aby byla zaručena rovná příležitost vstupu na 

školu a studia. Při řešení jednotlivých případů musí fakulta zvážit názor odborníků a žádost 

každého studenta o podporu individuálně. Zaměstnanci, kteří na škole poskytují podporu 

studentům, definovali role fakulty následovně (Scott, Gregg, 2000, s. 160-161): 

- fakulta má právo vznést námitky proti podpoře 

- fakulta musí naplňovat akademické požadavky a standard vzdělávání 

- fakulta má obhajovat a následovat svou politiku a procedury 

- fakulta se podílí na stanovení typu a rozsahu podpory v učebně (podpora ve třídách 

vychází ideálně ze spolupráce fakulty, studentů a odborníků) 

- fakulta rozlišuje mezi obsahem kurzu (který je nutné předat) a způsobem 

pedagogického podání (lze ho alternovat dle potřeb studenta) 

- fakulta se má účastnit na rozvoji politiky ohledně studentů se speciálními 

potřebami v rámci své instituce 

- fakulta by se měla podílet v komisi nebo poradní radě, která dává zpětnou vazbu o 

tom, jak jsou záležitosti ohledně speciálních potřeb studentů řešeny 

Studen t i s SPU vidí podle Scotta a Gregga (2000, s. 161) roli fakulty takto (podle Murphy, 
l 9 92, s. 66; podle názorů studentů Brown University, LD, 1993): 

- ukázat pochopení a kooperovat ohledně podpůrných opatření 

- pomoci ve strategiích, jak poznat svého učitele a dokázat mu, že se student o 

probíranou látku zajímá (umožnit mu sedět vepředu ve třídě, účastnit se diskusí...) 
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- fakulta se má zajímat o povahu specifických poruch učení kvůli testům 

- fakulta má dávat podporu ve strukturované a dobře organizované hodině, jasné 

prezentaci, zdůrazněním hlavních bodů apod. 

učitelé by měli ukázat ochotu к osobnímu kontaktu 

- učitelé by měli pomoci zdůraznit studentovi specifické studijní dovednosti, 

experimentovat se snahou najít vhodný styl učení konkrétního jedince 

- fakulta má umožnit osobní přístup ke vzdělání a různé způsoby vědění 

Mnoho fakult má podle Scotta a Gregga (2000) к problematice SPU velmi negativní 

přístup, což dokazují následné výroky představitelů některých fakult: „Proč snižovat úroveň 

vysokoškolské vzdělání ještě více přijímáním méně zdatných studentů?"30 (Matthews a kol., 

1987, s. 50), „Zařizování speciálních opatření pro studenty je frustrující plýtvání časem. "3I 

(Lampkin, 1995, s. 25, podle Scott a Gregg, 2000, s. 161). Jiné školy naopak kladou důraz na 

zlepšování forem učení a jsou si vědomy důležitosti efektivního učení (Scott a Gregg, 2000). 

Ve starší literatuře nalezneme obavy fakult z přijímání studentů s SPU. Fakulty si nejsou jisté, 

jak к těmto studentům přistupovat, a mají od nich nižší očekávání (Scott a Gregg, 2000, s. 

162). Přístupy fakult se liší, pozitivnější přístup lze očekávat v určitých disciplínách jako 

pedagogických a sociálních vědách (Bigaj, 1995; Fonosch & Schwab, 1981, podle Scott a 

Gregg, 2000, s. 162) nebo u fakult, které už mají zkušenosti s výukou studentů s SPU (Morris 
a kol., 1987 podle Scott a Gregg, 2000, s. 162). Některé fakulty jsou často ochotné přijmout 

studenty s SPU, ale zároveň se obávají narušení akademické integrity (např. Houck a kol., 

1992, podle Scott a Gregg, 2000, s. 162). Za většinou obav stojí především strach ze snížení 

úrovně studijního programu. Vstřícnější přístup vykazují ženy (Aksamit, Morris, & 

Leuenberger, 1987; Bigaj, 1995, podle Scott a Gregg, 2000, s. 162). Ve výzkumu Wrighta 

(2000) jen 5% vybraných vysokých škol zdravotnického typu uvedlo, že cítí potřebu zaobírat 
S e kvalitou a politikou školy ve vztahu к SPU. 12% jich dále označilo vzdělávání 

zaměstnanců v této oblasti za problematické. 32% těchto škol se domnívá, že studentům 
s SPU poskytují přístup к dalším službám (poradenství, rozšířené knihovnické služby, kurzy 

studijních dovedností, podpůrné skupiny). 

3l Volný překlad do češtiny autorkou práce. 
Volný překlad do češtiny autorkou práce. 
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Scott a Gregg (2000) si položili otázku, jak škola očekávání daná různými 

perspektivami naplňuje v praxi. Jarrow cituje Stewarda (1989, podle Scott a Gregg, 2000), že 

fakulta potřebuje při práci se studenty se speciálními potřebami zajistit pouze tři věci: 

1 ) musí dát těmto studentům podporu 

2) musí být schopná vhodnou podporu rozvíjet 

3) fakultě musí co nejvíce pomáhat kancelář pro studenty se speciálními potřebami 

Podle Scotta a Gregga (2000) je potřeba zvyšovat povědomí o problematice SPU u 

zaměstnanců školy. Navrhují školení pro široké pole zaměstnanců fakulty, jež by poskytlo 

základní informace o specifických poruchách učení (definice, legislativa apod.) a v menších 

skupinkách by proběhly semináře, které by přinášely hlubší vhled např. do konkrétních 

možností podpory. Celá akce může být podporována diskuzemi, telefonickými konzultacemi 
a letáky. Podle autorů výzkumů zažívají služby studentům s SPU velký rozmach a je potřeba 

si spolu s ním ujasnit budoucí směřování vysokoškolského vzdělávání, které se otvírá širší 

veřejnosti. 

V roce 1994 proběhla mezinárodní konference o dyslexii ve vyšším vzdělání na 

Univerzitě v Plymouth a ukázalo se zde, že vysokoškolským učitelům chybí praktické 

dovednosti, jak řešit problémy spojené s dyslexii (Reid, 2000, s. 447). Studenti by potřebovali 

diferenciované učení a přístupy, nediskriminující hodnocení, povzbudit a rozvíjet svou 

samostatnost (Reid, 2000, s. 448). Učitelé by měli mít dyslexii v povědomí již při přípravě 

hodin a dále při hodnocení a zadávání úkolů (Tamtéž). Je důležité rozlišit mezi studenty, jež 
m aJí , j en" snížený výkon v písemních pracích, který se praxí zlepší, a mezi těmi studenty, 

kteří trpí dyslexii a potřebují určitý druh podpory. Otázky, nad kterými by se měl 
vysokoškolský učitel zamyslet, pojmenovává Reid (2000, s. 448-9) a uvádím je v příloze č. 4. 

Na základě přístupu к vysokoškolským studentům s SPU krystalizují dva modely 

Podpory. Poliak (2003, podle Reid, 2003, s. 275-6) hovoří o modelu „studijních dovedností" 

(••study skills" model), který připouští existenci deficitu studenta ve formálním zvládnutí 

Písemných prací, a o modelu „akademické socializace" („academic socialisation" model), 

^ t e rý naznačuje možnost začlenění studenta do akademického diskurzu. Prvně zmiňovaný 
m°del je model deficitní - na straně studenta existují nedostatky, které musí být napraveny. Je 
s°účástí přístupu mnohých univerzit. Naopak model „akademické socializace" se zaměřuje na 
r o l i studentových stylů učení a strategií včlenění se do akademického diskurzu. Dyslexie je 
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zde viděna spíš jako odlišnost než deficit. Podobná paradigmata definoval Reid a Kirková 

(2001, podle Reid, 2003, s. 276). Jejich „individuálni model" by odpovídal modelu 

»studijních dovedností". Školy zastávající tento model se zaměřují na jedince jako individuum 
a jeho individuální obtíže. Vedle toho hovoří autoři o „sociálním modelu", jenž odpovídá 

modelu „akademické socializace". Instituce vycházející z tohoto modelu se snaží přizpůsobit 

studijní prostředí studentům, kteří jsou rozdílní, a učinit ho „dyslexia-friendly". 

Politika jednotlivých škol ke studentům s SPU se značně liší a jejich podpora je 

nestejnoměrná (Ott, 1997). Studentům s SPU se před vstupem na vysokou školu doporučuje 

seznámit se s možnosti podpory na škole - s dokumenty školy, personálem (zda na škole 

existuje pozice poradce pro studenty se speciálními potřebami nebo přímo pro studenty s 

dyslexii), jaké možnosti podpory škola nabízí (Ott, 1997, s. 210). Obecně je dnes podpora 

studentů s SPU lepší než v minulosti (Ott, 1997). Vysokoškolští studenti s SPU dostávají 

finanční podporu a poptávka po grantech ze strany studentů je velká (Ott, 1997, s. 225). Podle 

Singletona (1993, podle Ott, 1997) je 80% žádostí o finanční podporu od studentů s dyslexii. 

Dalšími zdroji finanční podpory jsou charity a celosvětové organizace (Ott, 1997, s. 225). 
v České republice se domnívám není finanční podpora studentů se specifickými poruchami 
učení uplatňována. O přístupu fakult a vysokoškolských pedagogů ke studentům s SPU 
v českém prostředí neexistuje, pokud je mi známo, relevantní výzkum. 

3-2 Konkrétní možnosti podpory 

Podporu vysokoškolských studentů s SPU bychom mohli strukturovat do pěti 

Skladních oblastí: 1) podpora studentů ve výuce ze strany přednášejícího včetně podpory při 

Plnění studijních povinnosti (využití techniky při přednáškách, doporučení pro psaní prací, 

Vládání zkoušek atd.), 2) podpora obecných akademických dovedností, 3) podpora 
emocionální a psychické stránky studenta, 4) nabídnutí technické podpory a pomůcek, 5) 
lndividuální poradenství. 

Pro studenty může být značně skličující dostat nálepku „handicapovaný", přestože ve 
v ě tšině případů tušili, že „něco není v pořádku" (Reid, 2003, s. 272). Důležité je podat 

"dyslektikům-nováčkům" plnou zpětnou vazbu, informovat je o dyslexii např. formou 

P°radenského posezení, dodat jim povzbuzení, nabídnout např. vytvoření skupiny, kde by se 
m°hli scházet studenti s dyslexii a společně sdílet své zkušenosti (Tamtéž). Na diagnostický 
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proces je třeba navázat účinnou terapií, komunikace mezi studentem a poradcem nesmí ustat a 

nemělo by se zapomínat i na emocionální potřeby studentů. 

Selikowitz (2000, s. 130) uvádí čtyři rady, jak žít s přetrvávající SPU: 

1) prvním krokem je přijmutí faktu, že mám specifickou poruchu učení 

2) blízkým lidem se mohu svěřit se svými problémy a předejdu tak rozpačitým situacím 

a zároveň dovolím ostatním, aby mi případně pomohli 

3) není vhodné říkat o SPU zaměstnavateli, pokud mě porucha v práci neomezuje, 

kolegům stačí říct něco v tom smyslu, že nejsem dobrý v pravopise 

4) využití celoživotní edukace, existuje mnoho kurzů gramotnosti pro dospělé32 nebo je 

zde možnost navštěvovat soukromé lekce 

Mnozí autoři uvádějí snížené sebehodnocení vysokoškolských studentů s dyslexií (Reid, 
2°00, Reiffa a kol., 2001). Vysokoškolští učitelé by měli být seznámeni s dyslexií včetně 

Jejího možného vlivu na sebehodnocení studenta. To by se podle Reida (2003, s. 273) mělo 

Promítnout do hodnocení písemné práce studenta. Měl by vyzdvihnout jak slabé, tak silné 

bránky práce a uvědomit si, že mu vypracování práce trvalo déle než ostatním. Reid (2003, s. 

273) navrhuje, jaké aspekty práce by měly být učitelem komentovány: 

o pravopis 

o gramatika 

o organizace 

o úvod 

° relevance argumentů 

o užití důkazů 

o hloubka, do které byly odpovědi rozvinuty 

o příklady, jak mohou být argumenty rozvinuty 

Shrneme-li informace vycházející z předchozích kapitol, tak vysokoškolský učitel je 

Jedním z klíčových faktorů v podpoře studenta s SPU. Důležité je rozvinout pozitivní vztah 
Ucitel-student. Učitel by měl přednášku koncipovat v jasných a srozumitelných bodech. 
Inforrnovat o struktuře přednášky, zdůraznit klíčové momenty a na závěr shrnout, co by si měl 

V České 
32 . 

; republice podobné kurzy také existují. 
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student z hodiny odnést a odkázat ho na zdroje. Při výuce by měl co nejvíce zapojit 

multisenzoriální přístup, být otevřený к diskusi а к určitým změnám ve výuce, které neovlivní 

obsah přednášky, ale studentovi s SPU mohou značně pomoci (úprava sezení ve třídě, 

umožnit studentovi používat notebook, zapojení efektivních metod výuky). Velkou pomůckou 

jsou pro mnohé PowerPointové prezentace33, poskytnutí kostry přednášky, možnost 

Pravidelné konzultace s přednášejícím apod. Pro písemné práce a písemné testy je možné 

domluvit se na navýšení času. Při kontrole písemných prací by neměl učitel hodnotit 

gramatické chyby, sníženou úhlednost písma nebo grafické členění textu. 

Sebejistotu studentů pro další práce můžeme podle Reida (2003, s. 273) posílit tak, že 

jim umožníme rozvinout argumenty ústně. Studentovi může pomoci také rozhovor o zadání 

úkolu před samotným vypracováním práce (2003, s. 273). Takové přístupy vysokoškolských 

učitelů к studentům jsou přínosné a pokrokové. 

Skoro každý dospělý jedinec se specifickými poruchami učení má vyvinuté své metody 

řešení problémů a styly učení, které mu vyhovují. Závisí na osobnosti jedince, na jeho 

kognitivních schopnostech a dovednostech, na konkrétních projevech SPU, na okolí jedince a 

na využití pomůcek. 

Podpora podle Reida (2003, s. 275) znamená, že má být studentovi umožněno rozvíjet 

dovednost vzdělávat se. Kurzy, prezentace kurzů a jejich výstupy by měly být „přívětivé" pro 

studenty s dyslexií (dyslexia-friendly). Podpora ze strany institucí by měla být podle něj 

umožňující, ne kompenzační, tzn. měla by studentům umožnit uskutečnit jejich vlastní styl 

učení a určit jejich vlastní model podpory (Reid, 2003, s. 278). Cottrell (1996, 1999, podle 

Reid, 2003, s. 278) varuje před špatnou, leč běžnou představou, že dyslexii napraví počítač. 

Podle něj existují široké možnosti podpory. Dyslexii vidí jako handicap spojený s kontextem 
a instituce mohou podle něj dopady dyslexie zredukovat. Program individuální podpory studia 
a dále komprehensivní program pro rozvoj zaměstnanců vyvinula Kirková (2002, podle Reid, 

2003, s. 278). Zdůrazňuje důležitost komunikace s učiteli a studijními vedoucími, což je podle 

mého názoru opravdu podstatné a myslím, že především v českém terciárním školství 

°tevřená a rovnocenná komunikace v mnoha případech chybí. 

Pro překonání obtíží je dobré obeznámit se s různými strategiemi učení, znát možnosti 

Podpory (např. vyhledat poradnu pro vysokoškolské studenty se speciálními potřebami) a 
využívat kompenzační pomůcky. Zároveň je dobré probudit v studentech pozitivní přístup 

" 2 vlastní zkušenosti soudím že PowerPointové prezentace jsou dobrým vodítkem pro orientaci v přednášce a 
p r o zapisování poznámek, někdy mají ovšem studenti problém soustředit se na PowerPo.ntovou prezentaci a 
zároveň sledovat i výklad přednášejícího. 
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k učení, využít jejich preferovaných stylů učení, povzbudit jejich sebevědomí, seznámit j e 

s vhodnými studijními návyky a vytvořit příhodné studijní prostředí (Reid, 2000, s. 456). 

Selikowitz (2000. s. 131) navrhuje několik možností překonávání obtíží spojených s SPU: 

o užití pomůcek pro pořizování poznámek - magnetofon, kopie poznámek od 

kamaráda, počítač, počítačové programy ke kontrole pravopisu, pravopisné slovníky, 

digitální diáře 

o užití pomůcek pro matematické výpočty - kalkulačka 

о к používání pomůcek ,4 je někdy nutné obstarat si doporučení od lékaře či 

psychologa 

o při potížích se čtením pro vlastní potěšení lze využívat zjednodušené četby pro 

dospělé nebo najít náhradní způsoby zábavy a získávání informací (televize, rádio 

kino) 

o při problémech s vyplňováním formulářů se nestydět požádat někoho o pomoc 

(s vyplňováním formulářů má problém i leckterý dospělý bez SPU) 

o při přebírání zpráv není hanbou nechat si něco opakovat či hláskovat 

o vést si vlastní knihu slov, kterou dotyčný nosí stále s sebou, zapisuje si tam obtížná 

slova a snaží s e j e naučit 

Strategie řešení jsou sice individuální, ale je dobré poučit se ze zkušeností ostatních 

Někteří autoři proto navrhují vytvoření podpůrných skupin. Jameson (1999, podle Reid, 2003 
s- 277) mluví o čtyřech možných programech podpůrných skupin: 1) uzavřené skupiny pouze 

P r o dospělé osoby s dyslexii, 2) otevřené skupiny i pro partnery a kamarády jedinců s 
uysiexií, 3) programy s pozvaným přednášejícím, 4) skupiny smíšené z předešlých typů 
J ameson dále pojednává, jak by měla taková skupina fungovat, že by měla mít plán vývoje, 
2aznamenávat svoje aktivity atd. (Srov. Reid, 2003, s. 278). 

Možnosti podpory vysokoškolských studentů s SPU začínají už při vstupu na vysokou 
skolu, ne-li dříve. Od roku 1999 funguje v České republice Centrum pro reformu maturitní 

zkoušky (CERMAT), které řeší reformu maturitní zkoušky pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Studenti se střední formou specifických poruch učení mohou zažádat 

^ a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy existuje možnost zapůjčení některých pomůcek z Poradny pro 
f

u d e n t y se speciálními vzdělávacími potřebami při Katedře speciální pedagogiky. Nákup pomůcek a zařízení se 
J iancuje většinou z různých projektů. Obdobně to funguje i na dalších vysokých školách v ČR, při kterých 

X|stují poradny pro studenty s handicapem, např. na Západočeské univerzitě v Plzni. 

v 
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o navýšení času ke zkoušce o 50%, studenti s lehkou formou SPU o 25%. V poslední době se 

diskutuje i o dalších opatřeních (Chalupová, 2003, podle Zelinkové, 2003, s. 186). Podobně 

mohou být SPU zohledňovány i u přijímacích zkoušek na vysokou školu. 

O podpoře ještě před začátkem studia hovoří i Reid (2003, s. 274). Waterfield (1996, 

podle Reid, 2003, s. 274) navrhuje dny otevřených dveří, informační dny pro potencionální 

uchazeče, kontaktní linku pro studenty s dyslexií a informační příručku. Pro studenty 
s dyslexií může být problémem vyplnit přihlášku ke studiu nebo si zjistit úplné informace o 

studiu. Proces přijímacího řízení na vysokou školu se liší dle země a konkrétní školy nebo 

fakulty. Ve Velké Británii je v žádosti o studium často otevřená sekce, kam studenti píší 

dodatečné informace, které by jim mohly pomoci к přijetí (Reid, 2003, s. 274). Tato část 

může znamenat pro studenta s dyslexií značnou obtíž a Reid (2003, s. 274) navrhuje 

studentům rozmyslet si určité body, které by v této sekci mohli použít. Stejně tak je dobré 

Připravit se na přijímací pohovor. Gilroy (1995, podle Reid, 2003, s. 275) doporučuje 

Přichystat si odpovědi na následující otázky: 

o Proč jste si vybral tento předmět studia? 

o Proč jste si vybral tuto katedru? 

o Co chcete dělat po ukončení studia? 

o Co děláte ve volném čase? 

o Můžete nám vysvětlit, co je to dyslexie? 

o Jak ovlivňuje dyslexie Vaši práci? 

o Jak jste zjistil, že máte dyslexii? 

o Jakou podporu potřebujete? 

Nyní bych uvedla konkrétní příklad systému podpory studentů se specifickými 

Poruchami učení na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Pravidla podpory 

Jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách školy.3 ' Student s SPU je chápán jako 

student se speciálními vzdělávacími potřebami а к jeho podpoře slouží Centrum podpory 

znevýhodněných studentů (CPZS), které na fakultě funguje. V problematických předmětech 

(především cizí jazyky) seznámí student vyučujícího se svoji diagnózou na začátku semestru, 

dotvrzení o diagnóze nesmí být starší než 2 roky a musí být zpracováno na školském 

Poradenském pracovišti. Studentovi bude následně poskytnut individuální přístup, příp. 

httP://handicap.zcu.cz/textova_cast/pravidla_pro_dyslektiky.pdf 
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individuálně upraveny studijní postupy a způsoby hodnocení. Může též získat asistenční 

Podporu nebo si zapůjčit kompenzační pomůcky (diktafon, skenovací pero, čtecí program 

apod.). Je-li to potřeba, je studentovi upraven celý studijní program. 

Navrátilová (2007, s. 62) zmiňuje Technickou univerzitu v Liberci, kde v rámci 

Akademické poradny a poradny pro zpřístupňování VŠ studia lidem se zdravotním postižením 

funguje specializovaná poradna s celostátní kooperační působností pro studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami včetně studentů s SPU. Studentům s SPU je zde zajišťována 

Poradensko-facilitační pomoc (Tamtéž). Na dalších univerzitách je podle Navrátilové 

(Tamtéž) organizace podpory a poradenství těmto studentům podobná. Uvádí, že je většinou 

založena na osobní domluvě jedince s SPU a přednášejícím, přičemž každý přednášející má 

к těmto jedincům jiný přístup v rámci poskytování studijních materiálů a možností kontroly 

studia. 

Možnosti podpory u vysokoškolských studentů se specifickými poruchami učení 

navazují na výsledky diagnostiky. Na základě diagnostiky jsou vyhodnoceny potřeby studenta 
a jsou vypracována doporučení. Nejčastějšími kompenzačními kroky dle Zelinkové (2003, s. 

'87) jsou: 

o volba formy zkoušení: ústně, nebo písemně 

o navýšení času na vypracování úkolů, testů apod. o 25% 

o využití počítačů pro písemné vypracování odpovědí 

o přítomnost osoby, která předčítá text, student své odpovědi nahrává na kazetu 

o při zkouškách může být přítomný tzv. facilitátor - osoba, která předčítá text nebo 

otázky a zapisuje odpovědi 

o otázky ke zkoušce či testu může student dostat nahrané na magnetofonu 

o alternativní formy zkoušení (např. demonstrace, modelování, referáty) 

К těmto krokům bych připojila běžně užívané metody pro získávání poznámek při 

Přednáškách - nahrávání na diktafon, zapůjčení si poznámek od spolužáka, přednášející 

Poskytne kostru přednášky v písemné podobě. Co se písemných prací týče, lze opět zažádat o 
n a v ýšení času na jejich vypracování, nebo jak zmiňuje Zelinková (2003, s. 187), využít 
m°žnosti alternativní formy závěrečných prací (např. rozsáhlejší rozhlasový program, 
vytvoření výrobku). 
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Lerner, Kline (2006, podle Navrátilová, 2007, s. 63) doporučují následnou podporu 

studentů s SPU na univerzitách: 

o možnost prodloužit si celkovou dobu studia 

o přizpůsobení metod vzdělávání 

o náhrada některých předmětů 

o povolení půldenního studia 

o úprava zkoušek 

o poskytování učebnic ve formátu na kazetách či CD 

o poskytování poznámek z přednášek 

o poskytování poradenských služeb 

Podle Vogela (in Lerner, Kline, 2006, podle Navrátilová, 2007, s. 64) mohou 

zaměstnanci fakulty pomoci studentům na vysokých školách následujícím způsobem: 

o zpřístupnit sylabus předmětu studentům 4 - 6 týdnů před začátkem docházky 

o používat tabuli nebo zpětný projektor pro přehled učiva, všechno předčítat nahlas 

° používat tabuli nebo zpětný projektor ke zdůraznění klíčových pojmů, terminologie 

a cizích slov (nezapomínat na čitelnost a úhlednost vlastního písma a na nezbytnost 

vše přečíst) 

o slovně zdůraznit důležité body, hlavní myšlenky a klíčové koncepty během 

přednášky 

° zadávat ústní i písemné úkoly a být к dispozici při jejich objasňování 

° poskytovat příležitost к aktivní účasti studentů, к dotazům a diskusím 

° poskytnout čas к individuálním diskusím a dotazům týkajících se přednášek 

° poskytnout studijní příručky к textu, studijní otázky a přehledy к lepšímu zvládnutí 

učiva a přípravě na zkoušky 

° povolit ústní prezentace či úkoly nahrané na magnetofon místo písemného formátu 

° upravit hodnocení, např. umožnit písemné testy, které nebudou časově omezené a 

povolit použití počítače či psacího stroje 

° dovolit používání alternativních metod, při kterých studenti prokáží zvládnutí učiva; 

poskytnout vhodný formát papíru na poznámky studentů; nabídnout možnost využití 

formuláře na počítači к doplnění odpovědí 
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o asistovat studentům při získávání učebnic ve formátu na CD či kazetě 

Navrátilová (2007, s. 64-5) uvádí doporučení jedincům s SPU při studiu na vysoké 
skole publikované Mezinárodní dyslektickou asociací {International Dyslexia Association). 
Tyto doporučení jsou uspořádány do čtyř oblastí: 

Co by měl student dělat při kontaktu s vyučujícím: 

o studovat dopředu a často klást plnohodnotné otázky, aby si ho vyučující 

zapamatoval 

o sednout si do první řady, je-li to možné 

o promluvit si s vyučujícím o specifických potřebách 

° být připraven jasně sdělit, proč se zajímá o přednášku, téma, knihu atd. 

л 

Studijní dovednosti: 

o rozvrhnout si přednášky podle svých možností 

° zapojit se do studijních skupin, různých forem doučování 

° sehnat si staré testy 

° rozdělit si složité úkoly do menších celků - stanovit si kratší termíny, lhůty 

o studovat každý den, dělat si průběžně výtahy, výpisky a nenechávat všechno na 

poslední chvíli 

° zaznamenávat si nejasnosti z přednášky a studijních materiálů, dotazovat se na ně 

° půjčit si poznámky od někoho jiného 

i 
Organizační dovednosti: 

° rozvrhnout si den tak, aby zvládl projít všechny předměty 

° začít s tím předmětem, který je nejtěžší nebo méně zajímavý 

° barevně si vyznačovat důležité věci 

° vyhledávat klidné místo к učení, zamyslet se nad tím, co je ruší a odstranit to 
0 studovat na tom stejném místě každý den 

° nechat si к učení raději časovou rezervu 

° brát učení jako svou prioritu 

v 
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4. Seberozvíjení: 

o sehnat si další materiály k přednáškám, které pomohou při učení (kazety, 

videokazety atd.) 

o pamatovat, že ne vždy je každý projekt, text dokonalý; akceptovat nezdary a 

oslavovat dílčí úspěchy 

o zlepšit si své dovednosti v psaní na stroji 

o najít si nějakého učitele, studenta, který by byl jejich vzorem, který by je inspiroval 

o dostatečně spát a neučit se dlouho do noci 

o nikdy se nevzdávat 

V českých podmínkách můžeme také nalézt doporučení pro vysokoškolské studenty 
s SPU. Podle Informací České společnosti Dyslexie 07/0836 je nutné nacvičovat následující 

°blasti či přistoupit к těmto opatřením (jak při studiu, tak v pracovním procesu): 

- trénink organizačních schopností - detailní plánování krátkodobých a dlouhodobých 

cílů (napsat si pořadí důležitosti úkolů, barevně zvýraznit a postupně odškrtávat 

splněné) 

- plánovat i čas na relaxaci 

~ nechat si časovou rezervu na neočekávané úkoly 

~ trénink pracovní paměti 

~ trénink verbálního projevu 

- trénink čtenářských a písemných dovedností (počítačové programy s hlasovým 

výstupem, zvětšování a zvýrazňování textu, diktafon, GPS, diáře...) 

~ při čtení: číst slova a věty krok za krokem, přehlédnout nejprve celý text a pak číst 

detaily, barevně zvýrazňovat důležité informace, větu číst pomalu a melodicky, 

identifikovat hlavní téma v každém odstavci 

~ požadovat instrukce ve vizuální podobě 

~ zapisovat a ukládat telefonní zprávy 

~ používat vizuální symboly jako klíč к připomenutí určitých věcí 

~ nahrávat instrukce, přednášky, schůze 

~ udržovat si v pořádku své pracovní místo 

' V 
v C | ^ t a h z těchto informací mi poskytla PaedDr. Helena Nováková z Pedagogicko-psychologické poradny 
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- vypracovávat si denní, týdenní plány atd. 

- začínat den přehledem úkolů 

- s předstihem plánovat důležité akce a zkoušky 

- vykonávat pouze jeden krok v určitém čase 

- terapeutická intervence - posílit sebedůvěru, vyřešit případné konflikty 

- ergonomický nábytek 

Podle zkušeností Kuchařské (1998, s. 161) uvádějí někteří vysokoškolští studenti s SPU 

dobře vyvinutou sluchovou paměť, kterou kompenzují problémy se čtením. Jiní se snaží 

usnadnit si práci především pochopením vztahů (užitečné může být kreslení myšlenkových 
m a P, grafů apod.). Potvrzuje to Stacey (2001, podle Reid, 2003, s. 279) a navrhuje několik 

technik a pomůcek pro podporu studia vysokoškolských studentů s dyslexii: tzv. techniku 

»mindset"37, myšlenkové mapy, schémata, diagramy, obrázky a klíčová slova. Při učení se na 

zkoušku studenti někdy využívají pomoci spolužáků, kteří jim předčítají text ze skript a 

učebnic nebo si nechají texty namluvit na magnetofon (Kuchařská, 1998, s. 161). 

Ve výzkumu Wrighta (2000) odpovědělo 49% vysokých škol zdravotnického typu, 

Poskytují podporu studentům při studiu, zkouškách a v hodnocení. 27% uvedlo navýšení 

Při zkouškách a jako další možnosti podpory zmínily: zkoušení v samostatné místnosti, 

individuální hodnocení, podpora „jeden na jednoho", trénink akademického psaní, zapůjčení 

Počítačů, kopie struktury přednášky od přednášejících, magnetofon, delší doba na konzultace. 

Sparks a kol. (2004, s. 175) uvádějí ve své studii 13 možností podpory studentů s problémy 
s cizími jazyky, ale v podstatě lze všechny použít i v dalších předmětech: 

ze 

času 

1. navýšení času 

2. prostředí bez rušivých vlivů 

3. alternativní formát testu 

4. kontrola porozumění přednesenému (shrnutí předneseného) 

5. dostávání poznámek od učitele v předstihu 

6. nahrávání přednášek 

7. pravidelné konzultace s učitelem 

8. opakované opakování učiva 

. Vyvinul Russell, 1997 (podle Reid, 2003, s. 279), jde o techniku energizující mozek na příjem nových 
l n f°rmací, metakognitivně aktivuje myšlenky a zkušenosti a pomáhá vytvořit most mezi dosavadními znalostmi 
a "ovou informací. 

Šárka Kužílková Strana 63 / 131 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg 

9. žádné populární kvizy 

10. dostatečný čas к přípravě na test 

11. výběr místa sezení ve třídě 

12. předběžné poznámky ke čtení během hodin 

13. dodatečné úkoly a testy 

Jaké studijní dovednosti by měly být u vysokoškolských studentů s dyslexií obecně 

Podporovány? Reid (2003, s. 279) zmiňuje tyto oblasti: psaní písemných prací, příprava na 

semináře, přístup ke zdrojům, efektivní zapisování poznámek, učení se od ostatních, znát 

Prostředky a průběh dodatečné podpory. Samostatně pojednává o obtížích vysokoškolských 

studentů při psaní prací a jejich možných řešeních a uvádí autory, kteří se tím zabývají (Reid, 

2003, s. 279-283). McLoughlin a kol. (1994, 2002, podle Reid, 2003, s. 279) uvádí problémy, 

s kterými se vysokoškolští studenti potýkají při psaní písemných prací: nedostatek 

sebedůvěry, pocit méněcennosti, problémy ve verbální a psané komunikaci, obtíže 

s dodržováním času, slabá paměť, nedostatek organizačních dovedností, zápasení s velkým 

°bjemem čtení, zhoršená koncentrace, neuvědomování si pravopisných chyb. Škola by podle 

McLoughlin a kol. (Tamtéž) mohla studentům v některých oblastech pomoci. Měla by je 

seznámit s tím, jak psát akademické práce a seznámit je s organizací a strukturou takové 

Práce. Hlavními problémy je identifikace klíčových bodů, nedostatek sebedůvěry při psaní a 

zkratkovité argumenty (Tamtéž). Reid (2003, s. 280-3) dává praktická doporučení, které by 

studenti s SPU měli při výběru a zpracovávání práce zvážit: 

1 • Výběr tématu písemné práce - nezabrat tím příliš mnoho času, jednou se rozhodnout 

a pak už se se zadanou otázkou „poprať', nepřeskakovat na další otázku v průběhu 

zkoumání, ke každé otázce, o které uvažujeme, že ji prozkoumáme, je dobré si 

napsat pár bodů 

2. Na co se otázka ptá? - ujasnit si, na co přesně se otázka ptá a neustále si to 

připomínat při psaní práce 

3. Co musím pro zodpovězení otázky přečíst? - čtení zabere pravděpodobně nejvíce 

času, důležité je identifikovat stěžejní text 

4. Psaní poznámek - je dobré psát si poznámky hned od začátku čtení, množství 

poznámek se u každého člověka liší, dobré je organizovat poznámky do určitých 

témat vzhledem к otázce, nesmíme zapomínat dělat si odkazy na citace 
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5. Psaní písemné práce - osoby s dyslexii mívají problém s psaním začít, odkládají 

začátek psaní, osobám s dyslexii je navrhováno začít psát nahrubo, napsat si nějaké 

argumenty a od nich se odpíchnout 

6. Části písemné práce - Reid uvádí a charakterizuje 4 části písemné práce: 

a) úvod - nejdůležitější, je podkladem pro odpovědi, měl by identifikovat klíčové 

body vzhledem к tématu, velmi stručně odpovědět na danou otázku a 

poskytnout plán, jak bude na otázku odpovídáno 

b) hlavní část - sleduje klíčové body z úvodu, poskytuje argumenty a důkazy, 

každý argument by měl být pojednán v samostatném odstavci 

c) závěr - jde o re-interpretaci úvodu, kam přidáme některé poznatky z hlavní 

části, závěr obsahuje jasnou odpověď na zadanou otázku 

d) odkazy - odkazy (včetně odkazů na stránky) je nutné si psát během čtení, 

dopředu je třeba se seznámit s přijatelnou formální podobou citací 

Podrobný postup psaní písemných prací s doporučeními popisuje Coles (1995, schéma 

Postupu viz Reid, 2003, s. 282). Další nápady a návrhy na psaní písemných prací nalezneme 
t aké u Cotterill (1999). Podobných doporučeních bychom nalezli mnoho. Ottová (1997, s. 
174-201) dává rady v oblastech plánování eseje, kontrolního čtení, rozvržení času, 

Opracovávání domácích úkolů, psaní poznámek, čtení, poslouchání, psaní dopisů, opakování 

učiva, zvyšování motivace a odpovídání testových otázek. Důležité je, že jak zmiňuje, mnoho 
2 těchto dovedností lze tréninkem zlepšit. Z mé zkušenosti ze studia na University of 
G l a sgow, Crichton Campus se domnívám, že české vysoké školy dávají na tyto obecné 

kadeřnické dovednosti studentů malý důraz, resp. cíleně je většinou neučí. Na tamější škole 
m ě ' i vysokoškolští studenti к dispozici přehledné letáky s praktickými radami, jak tyto 

činnosti zvládat, a byli s problematikou seznámeni během týdenního soustředění před 

samotným začátkem studia. Mohou též využít služeb speciálního poradce, který má tuto sféru 
n a starosti. 

Podle Ottové (1997, s. 183) jen málokteré univerzity učí např. jak poslouchat, a přitom 
6 ° % času ve škole stráví studenti posloucháním. Více už se hovoří o organizaci času. Ottová 

(Tamtéž, s. 192) navrhuje studentům s SPU okopírovat si plán hodin a rozčlenit si semestr na 
m e nš í části, na témata, která budou postupně probírána. Velkým problémem pro studenty 
S S p U je dle jejího názoru opakování učiva. Studenti s dyslexii vynaloží třikrát více úsilí na 

°Pakování než průměrný vysokoškolský student (Tamtéž, s. 192). Ottová (Tamtéž, s. 192-3) 
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doporučuje dělat si shrnující poznámky, klíčová slova zapisovat na kartičky, vyrobit si plakát 

na stěnu, nakreslit si myšlenkové mapy a diagramy, nahrát si nejdůležitější informace na 

kazetu a poslouchat ji nebo zažádat zkušební komisi o poskytnutí testů z předchozích let a 

Předvídat zadání otázek, jaké budou mít oni (poslední možnost se v České republice běžně 

neužívá). Styl přípravy je dobré alternovat podle formy testu/zkoušení. Při odpovídání 

testových otázek navrhuje Ottová (Tamtéž, s. 194-5) přečíst si test nejprve rychle a zjistit 

hlavní body, poté začít s jednoduchými nebo oblíbenými otázkami, které posílí studentovo 

sebevědomí, dále je nutné sledovat čas, protože ne všechny otázky jsou bodovány stejně, 

student by se měl snažit psát čitelně, jednoduše a srozumitelně, užívat vlastní slova a na závěr 
s i po sobě odpovědi přečíst a zkontrolovat gramatiku. Při přípravě na test nebo zkoušení není 

Podle Ottové (Tamtéž, s. 193) dobré nechávat věci na poslední chvíli. Pro lepší motivaci je 
vhodné stanovit si cíl a po jeho splnění se odměnit a udělat si přestávku, není dobré 

Přerušovat nějaký celek uprostřed práce (Tamtéž). S časovým rozvrhem může pomoci i 
vyučující, když řekne, kolik času by měl asi student strávit nad kterým úkolem (Tamtéž, s. 

179). 

Pro zlepšení čtení a psaní se student může přihlásit do specializovaného programu na 

Podporu čtení a pravopisu. Důležité je, aby obsahově odpovídal věku a zájmu dospělých 

(Reid, 2000, s. 455). Pro nácvik pravopisu je efektivní užít speciální slovní zásobu (Tamtéž). 

Reid (2000, s. 456) popisuje jednu z procedur trénující čtení a porozumění textu: 

o užít text nahraný na kazetu - poslouchat text a přitom ho sledovat v psané podobě 

o detailně se zaměřit na jednu kapitolu nebo kus textu - přečíst si shrnutí, vyhledat 

otázky к textu na konci kapitoly (pomohou mj. stanovit obtížnost textu), zjistit, kolik 

už o tématu vím 

o během čtení zaznamenávat klíčová slova (napsat na papír nebo do Wordového 

procesoru), odlišit je od slov, která text spojují a činí ho čitelným 

o uspořádat klíčová slova do vztahů (použití myšlenkové mapy, diagramů apod.) 

Programy na podporu čtení existují i v počítačové podobě, zaměřují se především na 
n á c vik čtení (rychlého čtení, čtení s porozuměním), pravopisu a matematické dovednosti 

^ e i d , 2000, s. 369). Dobré je, když mají studenti na škole к dispozici katalog pomůcek 
k z aPŮjčení - nejčastěji diktafon, magnetofon, softwarové balíčky (Tamtéž, s. 369). Textové 
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editory dnes většinou již obsahují programy na korekturu pravopisu, vyhledávání chyb, 

možnost automatických oprav, navržení synonym atd. 

Počítačové programy a jiná technická zařízení nebo pomůcky hrají významnou roli 
v Podpoře vysokoškolských studentů se specifickými poruchami učení. Počítač, stolní nebo 

Prenosný, je dnes díky své dostupnosti v podstatě nezbytnou pomůckou každého studenta. 

Výzkum Sutherlanda a Smithe (1997, podle Reid, 2003, s. 279) potvrdil, že užívání 

notebooků na středních školách značně zlepšilo úroveň psaných prací a obecnou sebejistotu 

studentů s dyslexii. Proto by bylo dobré podpořit užívání notebooků i u terciárního vzdělávání 

Weid, 2003, s. 279). Při univerzitách často fungují počítačová oddělení pro technickou 

Podporu studentů/centra informační technologie. Tradici mají v USA už od 80. let 20 století 

(Raskind, Higgins, 1998). Programů je na dnešním trhu opravdu mnoho a hlavně se stále 
vyvíjejí nové a nové. Proto se omezím jen na výčet těch nejběžnějších, uspořádaných podle 

°blastí problémů (viz Raskind, Higgins, 1998, s. 29-34, kde najdete jejich podrobný popis): 

o psaný iazvk - programy na zpracování textu, programy na kontrolu pravopisu, 

programy na kontrolní čtení, programy na nástin myšlenek/brainstorming, programy 

na expanzi zkratek, rozpoznávání řeči, syntézu řeči/předčítání z obrazovky 

programy na automatické napovídání a doplňování slov38 

o čtení - programy na syntézu řeči, programy na rozpoznávání textu (většinou 

z naskenované tištěné podoby)/systémy syntézy řeči, různé magnetofony 

s ovládáním hlasového výstupu (poslouchání nahraných knih, článků, novin ) 

o organizace/paměť - správce osobních dat, databáze s volným formátem (na psaní 

poznámek, kompatibilní s počítačem) 

o poslouchání - FM-systémy (mluvčí má bezdrátový mikrofon, příjemce sluchátka) 

magnetofon 

o počítání - kalkulačky s audio výstupem 

V e t§ina zmiňovaných funkcí bude podle mého názoru v budoucnosti běžnou součástí počítačů 
n e b o mobilních telefonů. V oblasti čtení a převážně na rovině volno-časových aktivit mohou 

tyt užitečné audio knihy39 nebo „zjednodušené" knihy pro dospělé. 

39 Většina těchto programů/funkcí je dnes součástí MS Word. 
°brým zdrojem audio knih mohou být knihovny pro osoby se zrakovým postižením. 
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Raskind, Higgins (1998) se zabývají efektivitou technické pomoci studentům s SPU. 

Podpůrnou technologii definují v souladu s Technology Related Assistance for Individuals 

with Disabilities Act 1998 jako jakékoliv zařízení, pomůcku nebo výrobek, ať je získán 

komerčně z obchodu nebo ať je modifikován či upraven potřebám zákazníka, který zvyšuje, 

udržuje nebo zlepšuje funkční schopnosti jedince s postižením - jde tedy o technologii, která 

kompenzuje specifické potřeby jedince s SPU (Raskind, Higgins, 1998, s. 27). Pomůcky je 

třeba podle nich vybírat podle jednotlivce, protože ne všechny se hodí pro každého. 

Technické pomůcky se zdá mají největší efektivitu v oblastech psaní a čtení. Podle autorů 

nelze z malého množství existujících výzkumů na tomto poli určit, zda podpůrná technologie 

vede к lepším akademickým výsledkům, nebo zda jsou efektivnější „netechnická" řešení. 

Autoři se domnívají, že technologie negarantuje efektivnost co se peněz a investovaného času 

týče, ovšem jejich vývoj se zdá být slibný. Přínosem studie je také zjištění, že podpůrná 

technologie může mít pozitivní dopady na chování studentů, na jejich psychologickou stránku 

a přístup ke studiu. Domnívám se, že vzhledem к dnešnímu „modernímu technickému" světu 

může technologie zvyšovat sociální status jedince a také jeho sebevědomí. Raskind a Higgins 

tuto domněnku podporují (1998). Podle nich se díky technologiím mění role jedince ve 

Studijní skupině - z jedince, kterému se pomáhalo, na toho, kdo pomáhá. Studenti s SPU se 

díky technologii více osamostatňují, stávají se nezávislými na rodině, přátelích a spolužácích 

(Raskind, Higgins, 1998). Užívání technologie se rozšiřuje i na další oblasti než 

vypracovávání písemných prací (Tamtéž). Studenti stále častěji používají počítač na 

zapisování poznámek, organizaci obsahu kurzu, pro přehled literatury, organizaci času atd., 

což jde ruku v ruce s všeobecným nárůstem užívání technologie vůbec (Tamtéž). Technologie 

expandovala z oblasti práce i do oblasti volno-časových aktivit (Tamtéž) a i zde mohou tedy 

Podpůrné technologie p o d p o r o v a t jedince s SPU. Ve výzkumu Raskind, Higgins (1998) 80% 

studentů s SPU vypovědělo, že díky počítačové technologii se cítí akademicky lépe, polovině 

respondentům změnil podle jejich vyjádření počítač život a jedna třetina přehodnotila díky 

Počítačové technologii své kariérní cíle. Technickou a převážně počítačovou podporou 
„. , , , . „uarT,; nření se detailně zabývá Ottová (1997, s. 230-256) a dále studentů se specifickými poruchami učeni se аеиш. j 

např. Reid (2000, s. 397-410). V oblasti technologie je značným problémem rychlé 

zastarávání publikovaných informaci. 

Podpora by neměla končit na univerzitách, ale pokračovat i na pracovištích. O 

Problematice specifických poruch učení na pracovištích se začíná mluvit v několika 

Posledních letech (např. Reid, 2003, s. 283-6). V říjnu 2002 proběhla ve Velké Británii 
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konference o zaměstnávání ve vztahu k dyslexii „Dyslexia and Employment: Making It 

Work" (Reid, 2003, s. 285), kterou britská asociace British Dyslexia Association otevřela 

kampaň na podporu zaměstnanosti u osob s SPU. Vysoké školy a vysokoškolské poradny by 

v tomto ohledu mohli pomoci s hledáním vhodných pracovních příležitostí pro studenty a 

absolventy s SPU. 
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4 Cíl práce a metody praktické části 

4.1 Metoda smíšená 

Pro praktickou část diplomové práce jsem na základe odborné metodologické literatury 

o výzkumu (Punch, 2008; Švaříček, Šeďová, 2007; Chráska, 2007) zvolila metodu 

dotazníkového šetření a vypracování několika případových studií, protože jde o vhodnou 

kombinaci metod pro zjištění jak kvantitativních, tak kvalitativních dat к mé práci. Použita 

byla metoda smíšená s malým počtem respondentů. Pomocí dotazníků jsem zjistila informace 

obecnějšího a kvantitativnějšího rázu a polostrukturované rozhovory se studenty, které byly 

Podkladem pro к vytvoření tří případových studií, přinesly hlubší, kvalitativnější vhled do 

Problematiky. 

V zájmu získání co nejvíc dat v omezeném čase jsem za hlavní metodu zvolila 

dotazníkové šetření realizované na principu dobrovolnosti a anonymity. Anonymitu jsem 

zajistila procesem anonymizování vyplněných dotazníků zaslaných e-mailovou cestou. 

Obdržené dotazníky jsem uložila bez zdrojových dat na výměnný disk, kde je uchovám pro 

Potřeby výzkumu po dobu jednoho roku. Tento postup byl vyžadován Etickou komisí pro 
výzkum na University of Glasgow, Crichton Campus a obdobně jsem ho užila pro 

anonymizování dotazníků od českých respondentů. Výběr respondentů ve Skotsku byl 

zaměřen na dvě konkrétní vysoké školy. Výběr respondentů v České republice se neřídil tolik 

Školami, ale šlo o záměrné oslovování potencionálních respondentů. Chráska (2007, s. 22) 

Popisuje použitý způsob výběru za „anketní výběr", kdy se jedinci dostávají do výběru 

v podstatě sami na základě vlastního rozhodnutí. Dotazník byl určen pro současné studenty 

vysokých škol, u nichž byla diagnostikována alespoň jedna specifická porucha učení. 

Mým cílem bylo v praktické části především zjistit, s jakými problémy se vysokoškolští 

studenti s SPU při studiu potýkají, jak jsou jejich obtíže závažné, jaké jsou jejich strategie 
řešení a jak hodnotí vliv SPU obecně na svůj život. 
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4-2 Popis dotazníků 

Pokud je mi známo, neexistoval obdobný dotazník zaměřený na zkušenosti 

vysokoškolských studentů s SPU se studiem na vysoké škole, a proto jsem po konzultaci 

s vedoucí mé práce a dalšími zahraničními odborníky ve Skotsku vytvořila dotazník vlastní. 

Dotazník se skládá ze čtyř tématických částí: 

1 ) Osobní údaje 

2) Zkušenosti se studiem na vysoké škole 

3) Pracovní poměr, brigády 

4) Obecná zhodnocení a sebereflexe 

Dohromady obsahuje 18 otázek (některé se skládají zvíce podotázek), z toho 9 otázek 

"zavřených a 9 otevřených (pokud se respondenta týkaly). Nejvíce otázek obsahovala část 

»Zkušenosti se studiem na vysoké škole" (7), protože šlo o část stěžejní. Naopak část 

»Pracovní poměr, brigády" obsahovala jen dvě otázky, protože šlo o část doplňkovou. Části 

»Osobní údaje" a „Obecná zhodnocení a sebereflexe" tvořilo pět otázek a čtyři otázky. Na 

závěr měli respondenti možnost cokoliv sdělit a rozhodnout se, zda mohou být v budoucnosti 

eventuálně kontaktováni ohledně svých odpovědí a zda souhlasí s případným anonymním 
c 'továním svých odpovědí. К dotazníku byl připojen vysvětlující dopis, který studenty letmo 

Oznámil s cíli mé práce, charakteristikou dotazníku a pokyny pro jeho vyplnění. 

Dotazník byl sestavován s ohledem na charakteristiku respondentů, tzn. aby odpovídal 
f°rmátu „dyslexia-friendly". Důraz jsem dávala na přehlednost, srozumitelnost otázek, jejich 

jasnost a krátkost (aby studenti s problémy se čtením nebyly demotivováni velkým kvantem 
č t ení). Co nejvíce otázek jsem vytvořila zaškrtávacích, aby studenti s problémy s psaním 
nebyli odrazeni množstvím psaní. Zároveň jsem se snažila otázky klást tak, abych z nich 

í skala co nejvíce požadovaných dat. V dotazníku jsou zařazeny otázky jak kvantitativního, 

tak kvalitativního rázu, přičemž v mnohých případech obsahuje jedna otázka obojí. 

Dotazník jsem kromě české verze sestavila také ve verzi anglické, kterou jsem 

distribuovala mezi studenty s SPU při svém studiu na University of Glasgow v zimním 

semestru 2008/2009. Některé otázky jsem musela upravit kvůli nejednotné terminologii u nás 
a v zahraničí (ot. č. 5 z části Osobní údaje) a kvůli lokálním odlišnostem (ot. č. 4 z části 

Zkušenosti se studiem na vysoké škole), zbytek dotazníku jsem pouze přeložila. Vysvětlující 
doPis v anglické verzi se liší a je obsáhlejší, aby splňoval všechny požadavky Etické komise 
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Pro výzkum na University of Glasgow, Crichton Campus (dále jen Etická komise). 

Srozumitelnost mého překladu jsem konzultovala s rodilým mluvčím anglického jazyka. 

Českou i anglickou verzi jsem postoupila pilotáži (2 anglicky mluvící studenti a 1 český 

student) a upravila do konečné podoby. Anglickou verzi dotazníku jsem musela předložit 

Etické komisi, která mi ho po určitých úpravách týkajících se především otázky 

anonymizování schválila. Dotazník byl pak distribuován e-mailem studentům studujícím na 

Crichton Campus pod záštitou tamější studentské organizace „CUCSA" s žádostí, zda by mi 

ho mohli vyplnit studenti s SPU. Obdobně tentokrát pod záštitou kanceláře pro studenty se 

speciálními potřebami „Student Disability Centrum" byl dotazník zaslán e-mailem studentům 
na hlavním kampu University of Glasgow. Do třetice jsem navázala kontakt s „Dumfries and 

Galloway College", kde byl dotazník distribuován v písemné podobě a pouze vybraným 

studentům s SPU. Kvůli jinému systému terciárního školství jsem anglickou verzi dotazníku 

°mezila věkově pro respondenty starší 18 let, protože právě na britských College studují 

studenti, kteří by v českém systému spadali ještě do sekundárního školství. Celkově byl 

Proces distribuce dotazníků ve Skotsku, resp. získání povolení к jeho rozeslání od Etické 

komise, poměrně složitý a zdlouhavý. Studentům na Crichton Campus a na hlavním kampu 

University of Glasgow byl dotazník zaslán e-mailem dvakrát - poprvé v polovině prosince 

2008, podruhé přibližně po měsíci ke konci ledna 2009 - z toho důvodu, že poprvé bylo 

°bdobí zkoušek a předvánočního shonu, a proto mnoho studentů mohlo dotazník ignorovat. 

T o se potvrdilo, jelikož po druhém rozeslání dotazníků se mi jich vrátilo více, než jsem 

čekávala . Dohromady jsem od skotských studentů obdržela 16 dotazníků. 

Českou verzi dotazníku jsem začala rozesílat v polovině ledna 2009 a sběr dat ukončila 
n a začátku března 2009. Dotazník jsem odeslala e-mailem studentům vysokých škol, o 

šerých jsem věděla, že mají diagnostikované SPU. Šlo o studenty, které jsem většinou 

°sobně znala, a požádala jsem je o vyplnění dotazníku. Dále jsem dotazník distribuovala na 
několik oborových e-mailů Pedagogické fakulty UK - studentům oborů, které se alespoň 

Částečně problematikou SPU zabývají. Pod záštitou studijního oddělení Fakulty humanitních 

studií UK jsem dotazník vyvěsila na elektronickou nástěnku této fakulty. V dalším šíření 
d°tazníku mi pomohli sami studenti. Původně jsem chtěla oslovit různé PPP, Informačně-
p°radenské centrum UK, koordinátory a poradce pro studenti se speciálními potřebami na 

jednotlivých fakultách UK, ale z časových a organizačních důvodů to nebylo v rámci této 
diPlomové práce možné. Během mé práce se ukázalo, že je těžké kontaktovat studenty se 
s P e c i f l c k ý m i poruchami učení např. přes školu nebo školní poradnu, protože vysoké školy 
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nemají seznam studentů s SPU a bez jejich souhlasu by neměly ani právo mi poskytnout 

kontaktní údaje. Proto jsem zvolila metodu více náhodnou, tzn. oslovovat vysokoškolské 

studenty obecně a zažádat o pomoc ty, kteří mají SPU. V budoucnu by bylo myslím přínosné 

dotazník zopakovat a především rozšířit vzorek sledované populace a získat tak celistvější 

údaje. Pro získání výpovědních hodnot ze získaných dat by bylo přínosné zjistit stejné 

informace o studentech vysokých škol obecně (o pracovních poměrech vysokoškolských 

studentů, jak hodnotí obtížnost studia atd.), aby bylo možné porovnat skutečné rozdíly mezi 

studenty se specifickými poruchami učení a bez nich a vyloučit tak prvek individuality 

každého studenta. Od českých respondentů se mi vrátilo 27 vyplněných dotazníků. Dva 

dotazníky jsem vyřadila, protože jejich respondenti nesplňovaly jedno z kritérií, že musí mít 

diagnostikovanou alespoň jednu specifickou poruchu učení a že se musí jednat o současné 

studenty vysoké školy. Jeden dotazník jsem do zkoumání nezařadila, protože jsem ho získala 
a ž po dokončení analýzy odpovědí z dotazníků. V analýze jsem tedy pracovala s 24 

vyplněnými dotazníky. 

Obě verze dotazníku, českou i anglickou, spolu s úvodními vysvětlujícími dopisy 

Přikládám v příloze č. 5 a 6. 

4 3 Popis Případových studií 

Pro prohloubení informací získaných dotazníkovou metodou jsem vypracovala tři 

Případové studie. К tomuto důvodu jsem oslovila vybrané vysokoškolské studenty se 
sPecifickými poruchami učení a dále využila nabídky studentů, kteří mi vyplnili dotazník, a 
Sami se nabídli к další spolupráci. Provedla jsem tři rozhovory a na jejich základě vypracovala 
t r i Případové studie. Všechny tři respondenty jsem už dříve znala, a proto se domnívám byly 

Sevřenější o svých problémech hovořit. Dva ze studentů byli studenty speciální pedagogiky, 
a Pľoto si myslím byli к účasti na výzkumu osobně motivováni. Studenty jsem vybrala podle 
UrČitého klíče. Šlo o muže ve věku 26 let a současné studenty Univerzity Karlovy v Praze, 

č ichn i měli diagnostikovanou alespoň jednu specifickou poruchu učení. 

Studenti nejprve samostatně vyplnili dotazník popisovaný výše (zaslaný e-mailem) a 

Později jsem se s nimi jednou setkala к osobnímu polostrukturovanému rozhovoru, který trval 
v Průměru dvě hodiny. Otázky jsem si dopředu promyslela na základě jejich odpovědí 
г dotazníku a připravila jsem otázky/okruhy otázek pro zjištění anamnestických údajů a 
lnformací o vývoji s p e c i f i c k ý c h poruch učení v období základní školy, střední školy a vysoké 
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školy. Pripravené otázky a okruhy k rozhovoru přikládám v příloze č. 7. Během rozhovoru 

jsem si dělala poznámky a získaná data jsem následně zpracovala. Pro upřesnění některých 

informací jsem následně komunikovala se studenty ještě přes internet pomocí e-mailu nebo 

chatu. 

Cílem případových studií bylo zjistit podrobnosti kvalitativního rázu o vývoji 

specifických poruch učení u tří vysokoškolských studentů s důrazem na jejich vlastní pohled a 

zkušenosti. Především jsem se snažila zmapovat jejich hlavní problémy při studiu konkrétního 

stupně vzdělávání, jak byly tyto problémy řešeny, jak se k nim postavilo okolí (učitelé, 

spolužáci, rodiče) a sám jedinec. Na úrovni vysokoškolského školství jsem se snažila zjistit, 

jaké strategie učení a řešení problémů studenti používají, zda mají podle jejich názoru 

specifické poruchy učení dopad na další studium, budoucí zaměstnání a zda měly specifické 

Poruchy učení vliv i na socio-emocionální oblast jednotlivce. Zajímalo mě též, zda mají 

studenti nějaká doporučení a rady pro ostatní vysokoškolské studenty se specifickými 

Poruchami učení. 
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5 Analýza dotazníkového šetření 

5.1 Charakteristika respondentů 

Respondenti byli současní studenti vysokých škol, u nichž byla diagnostikována alespoň 

jedna specifická porucha učení. 

Z dotazníkového šetření ve Skotsku se mi vrátilo 16 vyplněných dotazníků. U čtyř 

dotazníků chybělo několik odpovědí, ale protože šlo o zanedbatelný počet odpovědí (max. 3), 

tak jsem tyto dotazníky z analýzy nevyřadila. V analýze jednotlivých částí dotazníků (viz 
níže) uvádím, pokud pracuji s menším počtem odpovědí než plným počtem (16 odpovědí). 

Analýza osobních údajů skotských respondentů ukázala výraznou převaha v pohlaví na straně 

žen. Odpovědělo 11 žen a jen 5 mužů. Průměrný věk respondentů byl 25,6 let. Věk se 

Pohyboval od 18 do 72 let.40 Respondenti byli studenti University of Glasgow a ve 2 

Případech studenti Dumfries and Galloway College. Dva respondenti uvedli jinou národnost 

než britskou nebo skotskou (řeckou a švédskou). Zastoupeny byly všechny ročníky studia 
s Převahou bakalářského studia nad magisterským. Ve dvou případech šlo o studenty 

doktorandského studia. 

V dotazníkovém šetření v České republice jsem analyzovala odpovědi 24 respondentů, 
z toho 13 mužů a 11 žen. Ani zde se tedy nepotvrdila výrazná převaha SPU u mužů uváděná 
v odborné literatuře. Fakt, proč na dotazník odpovědělo v České republice přibližně polovina 
ž en a polovina mužů (a u respondentů ze Skotska dokonce výrazná převaha žen), může mít 

své vysvětlení, které neodporuje odborné literatuře (na dotazník odpovídá specifická skupina 

lidí, ženy mohou častěji odpovídat než muži apod.). Průměrný věk českých respondentů činil 
2 4Л let. Věk se pohyboval v rozmezí od 21 let do 37 let. Respondenti byli studenty vysokých 
§kol z celé České republiky. Ve větší míře šlo o studenty z Prahy, z Univerzity Karlovy, 
г Pedagogické fakulty. Všichni respondenti uvedli českou národnost. 

Výsledky dotazníkových šetření ve Skotsku a České republice uvedu zvlášť. 

4 0 

Jednomu doktorandskému studentovi bylo 72 let, nicméně veškeré podmínky výzkumu splňoval, a proto jsem 
0 do výzkumu započítala. Kdybych tohoto respondenta nezapočítali, průměrný věk by se snížil na 22,5 let a 

r°2mezí věku by bylo od 18 do 35 let. 
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5.2 Výsledky dotazníkového šetření ve Skotsku 

5.2.7 Analýza osobních údaju i - i . 

Respondenti se profilovali z širokého spektra oborů jako management, literatura, 

Politika, teologie, inženýrství, pedagogika, psychologie, cizí jazyky, geografie, archeologie, 

kadeřnictví a ošetřovatelství. Z tohoto vzorku nelze říci, že by si vysokoškolští studenti s SPU 
ve větší míře vybírali studium technického, humanitního, přírodovědného nebo jiného 

zaměření. 

Kvůli odlišnostem v terminologii „SPU" a „dyslexie" v České republice a Velké Británii 

respondenti v anglické verzi nezaškrtávali, jaký typ SPU mají diagnostikovaný (jako tomu 

bylo u české verze), ale v jakých oblastech (čtení, psaní, pravopis, počítání) mají obtíže. Dvě 

odpovědi nebyly v této oblasti použitelné, ze zbylých 14 odpovědí pouze 2 respondenti uvedli 

Problém pouze v jedné oblasti (čtení). Ostatní respondenti uvedli problémy vždy ve více 

oblastech najednou, jak naznačuje graf č. 7. Nej frekventovanější oblastí problémů bylo čtení, 
vyskytovalo se v 13 případech z 14. Nejčastější kombinací problémů bylo čtení + psaní + 

Pravopis. Ani jeden respondent neuvedl problémy s počítáním. 

Oblasti obtíží • čtení + psaní + pravopis 

• čtení + psaní 

• čtení 

pravopis 

pravopis 

7% 

29% 

Graf 7 Oblasti obtíží u skotských respondentů 

41 

Výsledky analýzy pohlaví, věku, národnosti a druhu studia jsou obsaženy výše v podkapitole 5.1. 
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Při určování oblastí obtíží zůstává otázkou, nakolik respondenti odpovídali vzhledem ke své 

oficiální diagnostice a nakolik spíše subjektivně. Nicméně jsem se snažila danou otázku i 

obecný popis dotazníku formulovat tak, aby respondenti zaškrtli oblasti obtíží skutečně 

diagnosticky prokázané. 

5.2.2 Analýza zkušeností se studiem na vysoké škole 

Ústřední částí dotazníku byly Zkušenosti se studiem na vysoké škole. Naprostá většina 

respondentů (81%) se domnívá, že SPU jejich výběr školy neovlivnily. Snad nejdůležitější 

otázkou celého dotazníku bylo „Jaké činnosti týkající se vysokoškolského studia jsou pro Vás 

náročné a určete prosím stupeň jejich závažnosti." Respondenti hodnotili činnosti související 

s vysokoškolským studiem za „lehce náročné", „středně náročné", „velmi náročné" nebo 

„není problém". Šlo o tyto činnosti, které jsem vybrala na základě studia odborné literatury: 

• sledování výkladu 

• zapisování poznámek 

• čtení knih 

• psaní konspektů 

• psaní seminárních prací 

• ústní referáty 

• ústní zkoušky 

• písemné testy s otevřenými otázkami 

• písemné testy zaškrtávacího typu 

• pravopis 

• organizace studia 

• studium cizích jazyků 

• zvládání stresu 

• jiné 

Získaná data lze analyzovat mnoha způsoby a poměřovat s dalšími proměnnými, např. jak se 

Problematické činnosti proměňují vzhledem к diagnostice dyslexie, dysgrafie a dysortografie. 
pro shrnující výsledek této otázky jsem vytvořila „index závažnosti" pro jednotlivé činnosti. 

Index závažnosti konkrétní činnosti jsem vypočítala tak, že počet zaškrtnutých odpovědí jsem 

vynásobila jednou, byla-li činnost lehce závažná, dvakrát, byla-li činnost středně závažná, a 
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trikrát, byla-li činnost velmi závažná. Díky indexu závažnosti můžeme jednotlivé činnost 

mezi sebou přehledně porovnat, přičemž nerozlišuji, jaké SPU studenti měli. Výsledek jsem 

uspořádala pro lepší přehlednost sestupně (od nejzávažnějšího к nejméně závažnému) a 

uvádím v grafu č. 8. 

Index závažnos t i 

W 
0 

1 
N 

>C 0> a 
3 - w 

V) 

30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 

25 24 ?3 22 22 
— 20 19 18 

m 15 
12 I I 10 

7 
i 1 

<D 3 
13 Ш < o 

<_ 
CD' 
Q-

5 
13 

CT> 

3 
3 
a>-
ST 

o 
» 

a> 
ё 

3 
3 
CD-

S' . сд •г 
с N с ш 

я> ж-3. •з-

oblasti problémů 

Graf 8 Závažnost činností spojených s vysokoškolským studiem u skotských respondentů 

Jak z grafu vidíme, nejnáročnější činností se zdá být čtení knih, následované pravopisem a 

zvládáním stresu. Tyto tři proměnné naprosto odpovídají obecné charakteristice studentů se 

specifickými poruchami učení v literatuře. I další činnosti s vysokým indexem závažnosti, 

totiž psaní seminárních prací a písemné testy s otevřenými otázkami, přímo souvisejí 

s obtížemi při akademickém psaní studentů s SPU. Činnost, která se zdá vysokoškolským 

studentům s SPU dělá nejmenší potíže, jsou ústní zkoušky, což opět zapadá do charakteristiky 

studentů se specifickými poruchami učení a potvrzuje též důležitost ústního projevu jako 

možné alternativy písemných zkoušek pro tyto studenty. 

13 respondentů z 16 uvedlo nějakou strategii nebo strategie učení, které používají. 

Shrnula jsem je do 17 typů: 

1 ) užívání myšlenkových map, lineárních grafů apod. 

2) používání barevných zvýrazňovačů 
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3) užívání symbolu pro určité věci (při psaní poznámek) 

4) nahrávání přednášek 

5) vytisknutí poznámek к přednášce od přednášejícího ještě před hodinou 

6) před čtením nejprve přehlédnout celý text 

7) užívání počítače, programů na kontrolu pravopisu a programů s hlasitým výstupem 

čtení 

8) ponechání si dostatek času na učení, dobře si zorganizovat čas 

9) opakované učení 

10) zapsat si nejasné věci na papír a požádat někoho o pomoc 

11) velká kvanta čtení si rozdělit do menších celků 

12) zapůjčení poznámek od spolužáků 

13) zestručňování textu nebo učiva 

14) rozdělení si poznámek na kartičky 

15) nahrání si svých poznámek a jejich opětovné poslouchání 

16) nechození na všechny přednášky, menší počet předmětů 

17) nošení barevných čoček (u syndromu MIS = Myers-Irlen Syndrome) 

Na otázku, zda se strategie liší podle předmětu, odpovědělo 5 respondentů kladně a 7 

úporně , což není signifikantní rozdíl pro jedno či druhé tvrzení, i když převažuje názor, že se 

strategie učení podle předmětu neliší. Naopak podle naprosté většiny respondentů (83,3%) se 

strategie učení liší podle oblastí problémů. Respondenti obecně užívají různé strategie učení 

které se dle jejich názoru zásadně liší podle oblasti problémů, ale už se tolik neliší dle 

studovaného předmětu. 

Všichni respondenti anglické verze dotazníku uvedli, že během studia vyhledali pomoc 

odborníka přímo na škole. Pět studentů vyhledalo odbornou pomoc i mimo školu. Drtivá 
většina respondentů měla z návštěvy odborníka pozitivní pocit (87,5%). Dva respondenti 

Popsali svůj pocit z návštěvy odborníka za neutrální. Nikdo neměl negativní zkušenost 

dolovina respondentů hodnotí výstup z návštěvy odborníka za „docela přínosný", druhá 

Polovina za „velmi přínosný". Ani jeden respondent neuvedl, že by návštěva nebyla přínosná. 
Důvody vyhledání pomoci byly individuální, nicméně většinou šlo o potvrzení diagnostiky 
S p U ze strany univerzity a následné poskytnutí podpory v hodinách. Někteří respondenti byli 
v Poradně přímo vyšetřeni a diagnostikováni. Jiní studenti vyhledali odborníka, aby jim 

Poradil již s konkrétními problémy, především jak zlepšit efektivitu učení (např. zvýšit 
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rychlost čtení a psaní, pomoc se strategiemi učení, jak si zorganizovat čas při zkouškách). Dva 

studenti chtěli potvrdit diagnózu Myers-Irlen Syndromu (MIS). 

Více než polovina respondentů (56%) konzultovala své problémy s vyučujícími. Reakce 

přednášejících, které zaznamenává graf č. 9, hodnotí většinou kladně. Student, který obdržel 

od přednášejícího negativní zpětnou vazbu vypověděl, že jen jednou mluvil s přednášejícím o 

svých problémech a kvůli negativním reakcím to už nikdy neudělá. Nadpoloviční většina 

Požádala o pomoc své spolužáky. 

Reakce učitelů na zjištění, 
že student má SPU 

10% 

20% i 

I kladné/podpůrné 
I neutrální 

• negativní 

70% 

G r a f 9 Reakce skotských vysokoškolských učitelů na zjištění, že s tudent má SPU 

Z 16 respondentů jich 14 uvedlo minimálně jednu formu podpory, kterou využívají (u 

zbylých studentů nebylo možné tuto část dotazníku použít - zdá se, že ve sledovaném vzorku 

nebyl ani jeden student, který by nevyužíval žádnou formu podpory). Respondenti měli 

možnost vybírat z těchto 9 kategorií, které jsem zvolila na základě nastudované literatury: 

1) navýšení času při testu 

2) delší čas na přípravu testu nebo seminární práce 

3) nahrávání přednášek 

4) dostávání poznámek od učitele 

5) pravidelné konzultace s učitelem 

6) alternativní formát testu 

Šárka Kužílková Strana 80 / 131 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg 

7) psaní testu v místnosti bez rušivých podnětů 

8) využívání počítačové techniky a programů (kontrola pravopisu apod.) 

9) jiné (respondenti měli možnost sami vyplnit) 

Z této části dotazníku bylo možné udělat si obrázek o nejčastěji využívané podpoře a také o 

množství podpory, kterou studenti s SPU využívají. Jak ukazuje graf č. 10, nejčastěji užívané 

formy podpory v sledovaném vzorku populace byly shodně navýšení času při testu a 

využívání počítačové techniky. Následovalo nahrávání přednášek a dostávání poznámek od 

učitele opět se stejnou frekvencí využívání. Zajímavé může být zjištění, že kategorie , j iné" se 

umístila na šestém místě z devíti. To by mohlo naznačovat, že některá forma podpory na 

univerzitách chybí, nicméně k tomu by bylo potřeba dalšího šetření. V tomto případě šlo spíš 

o užívání 3 různých individuálních forem podpory (přepisování třetí osobou, umožnění nosit 

barevné čočky při výuce a využití audio knih). Domnívám se, že je správné, pokud univerzity 

Ponechávají ve své politice místo na „individuální podporu". Univerzity by mohly studenty se 

specifickými poruchami učení povzbudit v možnosti využívat pravidelných konzultací 

s přednášejícím, kde by se student a vyučující mohli domluvit na individuálním přístupu a 

Projednat případný prodloužený časový limit na odevzdání prací apod. Podle výsledků 

dotazníku jsou pravidelné konzultace s učitelem užívány málo stejně jako alternativní formát 

zadání testu. Co se množství podpory využívané jedním studentem týče, tak ve sledovaném 

vzorku užíval každý student s SPU průměrně 3,6 různých forem podpory (nejméně jednu, 

nejvíce šest). 
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Graf 10 Četnost užívaní jednotlivých forem podpory u skotských respondentů 

5.2.3 Analýza pracovních poměrů a brigád 

Cílem této části dotazníku bylo odhalit, zda existuje závislost mezi specifickými 

Poruchami učení a pracovním poměrem vysokoškolských studentů s SPU, a zda byly pro 

respondenty specifické poruchy učení překážkou pro výkon nějaké práce. Předpokládala jsem, 

že studenti s SPU musí věnovat studiu více času než studenti bez SPU, a proto nevykazují tak 

velkou pracovní aktivitu jako jejich spolužáci. К porovnání bychom ovšem potřebovali znát 

údaje o „zaměstnanosti" studentů studujících vysokou školu ve Skotsku, které se mi 

nepodařilo dohledat a nevím, zda podobné údaje vůbec existují. Ve sledovaném vzorku byly 

Přibližně 2/3 respondentů při vysokoškolském studiu v pracovním poměru a 1/3 nepracovala 

vůbec. Z těch, co pracovali, pracovali většinou na poloviční úvazek, v menší míře pár hodin 

týdně a několik málo respondentů pracovalo nárazově formou brigády apod. Ani jeden 

г respondentů nepracoval na plný úvazek. Procentuální vyjádření toho, v jakém pracovním 

Poměru byli studenti s SPU zaměstnáni, ukazuje graf č. 11. 
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Pracovní poměr 

18% • poloviční úvazek 

• pár hodin týdně 

• pouze nárazové/brigády 
55% 

27% 

Graf 11 Rozložení pracovních poměrů u skotských respondentů 

Přibližně 2/3 respondentů odpověděly, že SPU nebyly překážkou pro výkon práce. Asi 

třetina respondentů shledala specifické poruchy učení handicapujícími pro výkon práce při 

studiu. Hlavním důvodem byla časová vytíženost těchto studentů. Jeden respondent uvedl, že 

by nemohl vykonávat práci, kde je vyžadována asertivnost a kde by musel mluvil s mnoha 

lidmi. Jiný respondent napsal, že si obecně potřebuje najít takovou práci, která vyjde vstříc 

jeho potřebám. Většinou se skotští respondenti nedomnívali, že by je specifické poruchy 

učení limitovaly ve výkonu nějakého zaměstnání, a pokud ano, šlo spíše o časové hledisko 

než profesní a výkonnostní. 

5.2.4 Analýza obecného zhodnocení a sebereflexe studentů 

V poslední části dotazníku jsem si kladla za cíl zjistit především pohled 

vysokoškolských studentů s SPU na vliv specifických poruch učení na různé oblasti jejich 

života. Respondenti zde měli možnost zhodnotit výběr současného studia a jeho náročnost. 

Zajímalo mě, zda budou studenti s SPU ve velké míře shledávat studium za „velmi obtížné" a 

zda by příp. kvůli specifickým poruchám učení chtěli změnit svou specializaci nebo školu. 

Opět by do budoucna bylo potřeba zvětšit sledovaný vzorek studentů s SPU a porovnat ho se 

studenty bez SPU. Domnívám se, že zásadní proměnnou zde bude i konkrétní fakulta a obor 

studia. Náročnost studia obecně se pravděpodobně lišila obor od oboru. Nicméně 

v sledovaném vzorku studentů různých oborů na University of Glasgow a Dumfries and 

Galloway College hodnotilo 56% respondentů studium jako středně obtížné, 31% jako velmi 

obtížné a 13% j a k o jednoduché (viz graf č. 1 2 ) . Pokud bychom chtěli ukázat obtížnost studia 
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na škále od 1 (jednoduché) do 3 (velmi obtížné), průměrná hodnota sledovaného vzorku 

respondentů dosahovala hodnoty přibližně 2,2. 

Náročnost studia 

13% 

31% z ' I 

^ 5 6 % 

• jednoduchá 
• středné obtížná 
• velmi obtížná 

Graf 12 Náročnost studia podle hodnocení skotských respondentů 

Drtivá většina respondentů (87,5%) je spokojená s výběrem oboru, který studují. Pouze 

dva respondenti by chtěli změnit svou specializaci, a z nich pouze jeden kvůli SPU. Tento 

student se domnívá, že studium nemůže úspěšně dokončit z důvodů velkých nároků na čtení. 

Je přesvědčen, že nedostává známky, které odpovídají jeho znalostem a dovednostem. 

Většina respondentů (62,5%) je toho názoru, že SPU neovlivňují výběr jejich budoucího 

povolání. Zbytek se domnívá, že jsou v jistých oblastech, které jsou individuální pro každého 

jedince, handicapováni. Jeden ze studentů vypovídá, že velkým problémem by pro něj byla 

práce, kde by musel přebírat vzkazy. Pro jiného studenta by podle jeho slov bylo nemožné 

vykonávat zaměstnání založené na každodenním čtení. Další se obává toho, že by nemohl 

pracovat s mnoha lidmi najednou. 

Ústřední otázkou této části dotazníku byla kvantitativně-kvalitativní otázka, jaké oblasti 

života specifické poruchy učení ovlivnily a do jaké míry. Respondenti vybírali z oblastí škola, 

rodina, kamarádi, trávení volného času/koníčky, emocionální oblast, sociální oblast, nižší 

sebevědomí a jiné (mohli doplnit), a hodnotili, zda SPU ovlivnily oblast „zásadně", 

„částečně" nebo „neovlivnily". Pro analýzu dat získaných z této otázky jsem zavedla „index 

závažnosti", který vyjadřuje závažnost vlivu SPU na konkrétní oblast (čím větší číslo, tím 

větší vliv). Použitelná data jsem získala od 14 respondentů. Zjistila jsem počet odpovědí u 

každé oblasti a kvalitativně ho vynásobila nulou pro kategorii „neovlivnily", jedničkou pro 

kategorii „částečně ovlivnily" a dvěma pro kategorii „zásadně ovlivnily. Tyto hodnoty jsem 

následně sečetla. Tímto postupem jsem získala číslo (index závažnosti) odrážející kvalitativní 

závažnost vlivu SPU na sledovanou oblast života. Výsledek uvádím v grafu č. 13. Oblasti 

v 
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jsem seřadila sestupně od oblasti s nejzávažnějšim vlivem specifických poruch učení až po 

oblast nejméně ovlivněnou. 

Index závažnosti vlivu SPU na oblasti života 

25 
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G r a f 13 Závažnost vlivu SPU na oblasti života podle hodnocení skotských respondentů 

Oblastí, kterou SPU v životě studentů ovlivnily nejvíce, byla škola, a stupeň závažnosti tohoto 

vlivu byl výrazně vyšší oproti dalším oblastem. Druhou nejvíce ovlivněnou oblastí bylo nižší 

sebevědomí. Na třetím a čtvrtém místě se současně umístila emocionální a sociální oblast. 

Podle odpovědí studentů ovlivnily SPU v menším rozsahu také volný čas, kamarády a rodinu 

respondentů. V této části dotazníku jsem se zaměřila na emocionální, sociální a psychické 

dopady SPU na život vysokoškolských studentů a výsledky potvrdily názory z odborné 

literatury, že SPU vedle vlivu na školní výkony, snižují sebevědomí jedince a ovlivňují 

emocionální a sociální stránku osobnosti. 

Na závěr dotazníku měli respondenti možnost cokoliv sdělit. Polovina z nich tuto 

možnost využila, což hodnotím pozitivně - zdá se, že studenti se o problematiku zajímají a 

mají potřebu se podělit se svými zkušenostmi a třeba tím i pomoci dalším studentům 

s obdobnými problémy (na druhou stranu jde o charakteristickou skupinu lidí, kteří se sami 

rozhodli na dotazník odpovědět). Obecně jejich sdělení vyznívají tak, že mají mírnější formu 

dyslexie, která jim sice ztěžuje život nebo je „obtěžuje", ale naučili se s ní nějak „poprat" a 

v podstatě úspěšně žít. Jeden student zmiňuje důležitost podpory ze strany rodiny, kamarádů a 

univerzity. Další respondent neshledává podporu školy za dostatečnou, učitelé mu podle jeho 

zkušeností nevycházejí vstříc s podporou, na kterou má nárok, a zároveň mu, jak říká kvůli 

byrokracii, není poskytnuta další podpora, kterou by potřeboval. Jiný respondent uvedl, že 

Šárka Kužílková Strana 85 / 131 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg 

pociťuje nefér, aby určití studenti (diagnostikovaní SPU) dostávali podporu v jazyce (v tomto 

prípade šlo o anglický jazyk jakožto jazyk mateřský), zatímco jiní studenti, kteří nemají SPU 

diagnostikovány, ale mají podobné problémy, podporu nedostávali. To je myslím zajímavá 

poznámka a shoduje se s požadavkem Sparkse a kol. (2002, 2003, 2004, 2006), aby podporu 

v cizích jazycích dostávali buď všichni studenti, kteří mají problémy (bez ohledu na 

diagnostiku SPU) nebo nikdo. 

5.3 Výsledky dotazníkového šetření v České republice 

5.3.1 Analýza osobních údajů4' 

Respondenti se profilovali z různých oborů humanitních, učitelských, ekonomických, 

technických, zemědělských, matematických, přírodovědných, chemických, zdravotnických a 

uměleckých. Při určování, jaké SPU mají diagnostikovány, vybrali tyto poruchy a jejich 

kombinace: 

a) dyslexie 

b) dysgrafie 

c) dyslexie + dysortografie 

d) dyslexie + dysgrafie 

e) dyslexie + dysgrafie + dysortografie 

Nikdo nezaškrtl samostatnou dysortografii a u nikoho nebyla rozpoznána dyskalkulie. 

Vzhledem к dalším datům získaných z dotazníků (především v ot. 2 z části Zkušenosti se 

studiem) se zdá být určení diagnostikovaných SPU u některých respondentů nepřesné. Někteří 

respondenti například uvedli, že mají diagnostikovanou pouze dyslexii, ale v problémech, 

s kterými se ve vysokoškolském studiu potýkají, uvedli i pravopis nebo psaní. Domnívám se, 

že v době, kdy byli tito respondenti diagnostikováni (převážně v době jejich docházky do 

základní školy), nebyla diagnostika SPU tolik propracovaná jako dnes a někteří odborníci 

mohli podlehnout určitým tlakům na udělení diagnózy SPU. Další možností je , že si 

respondenti přesně nepamatují jaké SPU jim byly „kdysi" diagnostikovány, nebo tyto 

problémy opravdu mají, aniž by u nich byly dané SPU diagnostikovány. Graf č. 14 přináší 

znázornění výskytu konkrétních SPU a jejich kombinací v pozorovaném vzorku populace. 

42 Výsledky analýzy pohlaví, věku, národnosti a druhu studia jsou obsaženy výše v podkapitole 5.1. 
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Výskyt d r u h ů SPU a j e j i c h kombinac í 

2 9 % ^ - ^ 8 % 

1 3 % 

• dyslexie + dysgrafie + 
dysortografie 

• dyslexie + dysgrafie 

• dyslexie + dysortografie 

• dysgrafie 

• dyslexie 

G r a f 1 4 V ý s k y t d r u h ů S P U a j e j i c h k o m b i n a c í u č e s k ý c h r e s p o n d e n t ů 

S.3.2 Analýza zkušeností se studiem na vysoké škole 

Většina respondentů (79%) se domnívá, že SPU neovlivnily jejich výběr vysoké školy. 

Ti, kteří odpověděli, že SPU ovlivnily výběr vysoké školy, tak si vybírali školu, kde se 

především neklade velký důraz na studium cizích jazyků, příp. kde nebudou ve velké míře 

vyžadovány úkoly spojené s pravopisem. Obavy z cizích jazyků a pravopisu se ukázaly 

oprávněné u hodnocení oblastí vysokoškolského studia, které dělají českým studentům s SPU 

největší problémy. Stejně jako pro respondenty ze Skotska jsem vypočítala „index 

závažnosti" pro jednotlivé činnosti, v tomto případě, jak je hodnotí čeští respondenti. Získala 

jsem ho vynásobením počtu zaškrtnutých odpovědí jedenkrát, byla-li činnost „lehce závažná", 

dvakrát, byla-li činnost „středně závažná", a třikrát, byla-li činnost „velmi závažná". Díky 

indexu závažnosti můžeme jednotlivé činnost mezi sebou přehledně porovnat, přičemž 

nerozlišuji, jaké SPU studenti měli. Výsledek jsem uspořádala pro lepší přehlednost sestupně 

(od nejzávažnějšího к nejméně závažnému) a uvádím v grafu č. 15. 
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Je třeba upozornit, že v oblasti „zvládání stresu" bylo možno použít pouze 23 odpovědí a 

v oblasti „psaní konspektů" dokonce jen 21 odpovědí namísto všech 24 odpovědí u ostatních 

oblastí problémů. Za největší problém hodnotí vysokoškolští studenti s SPU studium cizích 

jazyků a pravopis. Následuje psaní seminárních prací, kam se snížený pravopis taktéž 

promítá, spolu s narušením sémantické, stylistické a pragmatické roviny jazyka u těchto 

studentů a zhoršenou organizací myšlenek do psané podoby. Těsně následuje zvládání stresu a 

podporuje tvrzení odborné literatury, že studenti s SPU hůře zvládají stres, resp. jejich obtíže 

mohou přinášet více stresových situací. Dalšími oblastmi, které se potvrdily jako 

problematické u studentů s SPU, jsou písemné testy s otevřenými otázkami a zapisování 

Poznámek. V písemných testech s otevřenými otázkami dosahují vysokoškolští studenti 

s SPU horších výsledků než u testů zaškrtávacího typu (ty hodnotili respondenti jako nejméně 

závažný problém), protože je od nich více vyžadováno detailní čtení, vlastní formulace 

myšlenek a vlastní psaní. Při zapisování poznámek hraje dle mého názoru velkou roli 

koncentrace, kterou několik studentů uvedlo jako problematickou v kategorii , j iné". Student 

musí provádět více složitých úkonů najednou - poslouchat, vybrat klíčové body a stihnout je 

zapsat, navíc při tom musí někdy sledovat další vizuální materiály jako obrázky, grafy, 
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PowerPointové prezentace atd. Nicméně samostatné sledování výkladu nehodnotili studenti 

za závažný problém. Překvapilo mě, že ani čtení knih nebylo hodnoceno za příliš 

problematické. To neodpovídá názorům odborné literatury, která shledává čtení u 

vysokoškolských studentů za velký problém (např. Ott, 1997). Domnívám se, že čeští studenti 

vysokých škol si ve velké míře vyvinuli určité kompenzační strategie čtení. Z mých 

rozhovorů se studenty se jeví, že jejich obliba čtení s věkem stoupala a v období terciárního 

vzdělávání už nebyla nepřekonatelnou obtíží. Několik studentů uvedlo další oblasti problémů 

v kategorii , j iné". Kromě zmiňované koncentrace šlo o paměť, grafickou úpravu písemných 

prací, časoprostorovou orientaci, motivaci, schopnost učit se z vlastních poznámek a problém 

s přípravou na zkoušky. 

Co se týče strategií učení, tak většina respondentů (75%) uvedla alespoň jednu strategii 

učení, kterou používají. Převážně uváděli 2-3 používané strategie. Pouze 6 respondentů 

zaškrtlo, že nepoužívají žádnou strategii učení. Strategie byly značně individuální, níže 

uvádím některé z nich. Snažila jsem se je zobecnit a uvést ty, které by mohly být přínosné pro 

další vysokoškolské studenty s SPU. Studenti uvedli dohromady 37 strategií43, které se někdy 

opakovaly nebo byly variací už zmíněné strategie: 

• vypisování vlastních poznámek vlastními slovy 

• zestručňování poznámek s důrazem na jejich jednoduchost a přehlednost 

• přepisování nejdůležitějších bodů (grafomotorika pomáhá si látku zapamatovat) 

• zvýrazňování textu, hlavně barevnými zvýrazňovači 

• psaní na počítači, používání programů na korekturu textu 

• nechat si kontrolovat pravopis od jiných lidí 

• čtení textu opakovaně nebo dopředu před probíranou látkou 

• půjčování zápisků od spolužáků 

• psát tiskacími písmeny místo psacími (je to čitelnější) 

• kontrolovat nová slova a termíny (větší riziko zkomolení neznámého slova) 

• učení se těžkých slov (cizích a dlouhých) pomocí prstové abecedy 

• diskuse se spolužáky 
• samostudium doma pomocí skript (místo některých přednášek) 

• učení se na klidném místě s málo podněty 

43 Některé strategie, které zmiňovali, by patřily spíš do formy podpory než do strategií učení. 
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• používání látek na podporu koncentrace (pouze nárazově, např. ve zkouškovém 

období) 

• nahrávání přednášek na diktafon 

• nahrávání svých zápisků na diktafon a jejich opětovné poslouchání 

• souběžný poslech nahraných poznámek a jejich čtení 

• učit se s podobně zaměřenými lidmi ve studovně 

• sledování výkladu bez psaní poznámek a poznámky si pak zapůjčit od spolužáků 

• mnemotechnické pomůcky pro zapamatování látky 

• psaní si klíčových bodů na kartičky 

• snaha o pochopení látky, ne učení se nazpaměť 

• dostatečný spánek před zkouškou 

Otázky, zda se strategie respondentů liší podle předmětů a zda se liší podle obtíží (např. 

jiné strategie pro problémy s psaním, jiné pro problémy s čtením; při písemné zkoušce nebo 

při ústní zkoušce), bylo pro studenty těžké zodpovědět a při případném dalším použití 

dotazníku by je chtělo přepracovat. Na prvně zmiňovanou otázku jsem dostala 12 kladných 

odpovědí a 4 záporné odpovědi, 8 studentů otázku nevyplnilo. 3/4 studentů se tedy domnívaly, 

že strategie učení se liší předmět od předmětu. Otázku někteří studenti sami rozvedli a z jejich 

odpovědí vyplývá, že se liší hlavně při studiu cizího jazyka (kde většinou selhávají jejich 

běžně užívané strategie z ostatních předmětů) a podle toho, jakou formou je látka podávána a 

jaké studijní materiály jsou к dispozici. To, že se strategie učení liší podle oblasti problémů se 

domnívalo 5 studentů, zatímco podle 9 studentů se podle tohoto kritéria strategie učení 

nemění. Deset studentů na tuto otázku neodpovědělo. Souhrnně lze konstatovat, že sledovaný 

vzorek studentů s SPU používá ve velké míře mnoho individuálních strategií učení, které 

užívá s ohledem na daný předmět, zatímco podle oblasti problémů se tolik neliší.44 

Další otázka dotazníku měla přinést informace o tom, zda se studenti s SPU obracejí na 

odbornou pomoc, n a j a k o u , jaké je к tomu vedou důvody a jaké jsou jejich zkušenosti. Více 

informací v této oblasti by mohlo pomoci udělat si přehled u fungování odborné pomoci 

studentům vysokých škol s SPU v praxi, jakož i pomoci zlepšit systém podpory. Z 24 

respondentů jich většina (15) odbornou pomoc nevyhledala, 3 studenti o tom uvažují (zatím 

odborníka nenavštívili) a malý počet studentů (6) odbornou pomoc vyhledal. Procentuální 

44 Respondenti ze Skotska dospěli v průměru к závěrům opačným, totiž že strategie učení se liší podle oblasti 

Problémů a ne podle předmětu. 
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vyjádření a bližší informace o tom Jakého odborníka studenti vyhledali, ukazují grafy č. 16 a 

17. 

Vyhledání odborné pomocí 

62% 

• ano 
• ne 
• uvažuji o tom 

Gra f 16 Vyhledání odborné pomoci u českých respondentů 

Jakého odborníka studenti vyhledali 

• psychologa 
• PPP 
• jiné 

Graf 17 Jakého odborníka čeští respondenti vyhledali 

Jakého odborníka vyhledali studenti, kteří odpověděli v grafu ě. 16 kladně, je myslím 

poměrně nečekané. Naprostá většina (5 studentů) navštívila psychologa, a to kvůli velkému 

aktuálnímu stresu, strachu z neúspěchu, pocitu vyhoření, nízkému sebevědomí či neuróze. 

Pouze jeden student se obrátil na pedagogicko-psychologickou poradnu a ten samý student 

/ , rrrafn č 17 označeno v kategorii ,jiné"). Studenti měli možnost 
navštívil ještě děkana (v graíu c. 
i , 4 iř-atffforie psycholog", „pedagogicko-psychologická poradna" a , j iné" 
kromě zminovane kategorie „ f j 

c n p r i á l n ě - D e d a g o g i c k é centrum", „kontaktní osoba na fakultě", vybírat dále z kategorii „špeciálne peu ь s 
, . «45 přpkvaoilo mě, že více studentu nekontaktovalo PPP nebo 

„Kancelář Univerzity Karlovy • rreKvap 
/. A'nátnra) na fakultě. Zároveň (až na jednu výjimku) nikdo nevyužil 

kontaktní osobu (koordinátora; 

„ , „ ctndentv Univerzity Karlovy v Praze. 45 Tato možnost byla aktuální pouze pro studenty и 
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služby více odborníků najednou. Pro hlubší analýzu by bylo zapotřebí většího vzorku 

respondentů, nicméně jedním vysvětlením zjištěných údajů může být obecná neochota 

studentů svěřovat se se svým problémem (resp. přiznáním toho, že dotyčný potřebuje 

odbornou pomoc - může být preferována pomoc neformální) nebo i fakt, že SPU nejsou pro 

vysokoškolské studenty tak závažným problémem, který by museli řešit s odborníkem. Ze 

studentů, kteří odborníka vyhledali, měli tři studenti z toho pocit pozitivní, jeden neutrální a 

jeden negativní. Tři studenti hodnotili návštěvu a následný výstup za „docela přínosný", jeden 

respondent uvedl, že návštěva odborníka „nebyla přínosná". Důvod návštěvy pedagogicko-

psychologické poradny popisuje jeden respondent následovně: „Odborníka jsem vyhledal 

z důvodu nového vyšetření, které by bylo aktuální a adresováno přímo na vysokou školu. 

Odborníci mi po mém usilovném vysvětlování a přesvědčování vyšetření udělali. Jen kdyby ... 

neměla takovou blbou připomínku, že prý to stejně nepotřebuji, poněvadž je to o tom, že se to 

musím naučit dobře nazpaměť. ... Také říkali, že jsou udělané tabulky, podle kterých to budou 

porovnávat snad jen po konec základní a nebo střední školy... " (SI46) Dotyčný pak navštívil 

děkana a domluvil se sním, že může žádat vyučujícího o akceptování svých poruch. 

„Probíhalo to tak, že jsem vyučujícímu předložil kopii vyšetření z PP P a poté jsem s ním řešil 

další postup." (SI) Jiná respondentka vypověděla o důvodu vyhledání odborníka takto: 

„Nechtěla jsem se už cítit podřadná jen proto, že mi občas uletí nějaký to písmeno nebo někdy 

napíšu hrubku ani si to neuvědomím. Chtěla jsem být pro změnu normální. " (S2) 

S problematikou systému péče o vysokoškolské studenty s SPU souvisely (v prvním 

případě přímo, v druhém případě nepřímo) další dvě otázky dotazníku - 1) zda studenti s SPU 

hovořili o svých problémech se svými vyučujícími a s jakými reakcemi se setkali, 2) zda 

studenti s SPU požádali o pomoc své spolužáky a v čem jejich pomoc spočívala. 75% 

respondentů neřešilo své problémy s vysokoškolskými pedagogy. 25% studentů se na své 

přednášející obrátilo a setkali se s reakcemi kladnými, podpůrnými (ve třech případech), 

neutrálními (ve dvou případech) a negativními (v jednom případě). Reakce vyučujících 

popisují dva respondenti následovně: 

„Někteří vůbec nevěděli o co jde a jaké mají zaujmout postavení, co jim z toho má 

vyplynout. Poté jsem jim to musel sám vysvětlit. Většinou to po mém vysvětlení a rozebrání 

s vedoucím ústavu vzali na vědomí. " (SI) 

46 Výpovědi studentů označuji SI (= student č. 1), S2, S3 atd. 
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„Nezajímalo je to ... Až na výjimky jim šlo jen o výsledek testu. " (S3) 

Naopak většina studentů (71%) se obrátila o pomoc na své spolužáky. Jejich pomoc spočívala 

nejčastěji v zapůjčení poznámek či poskytnutí zpracovaných materiálů z přednášek. Častou 

pomocí byla také kontrola pravopisu seminárních prací, prezentací apod., ojediněle pak šlo o 

diskusi nad určitou problematikou, vysvětlením látky, pomoc s domácím úkolem nebo cizím 

jazykem. 

Jaké formy podpory respondenti nejčastěji užívali, je znázorněno v grafu č. 18 

Četnost užívání jednotlivých forem podpory 
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Graf 18 Četnost užívání jednotlivých forem podpory u českých responden tů 

Nejčastěji užívají čeští studenti v sledovaném vzorku počítačovou techniku následovanou 

nahráváním přednášek. Ostatní formy podpory jako navýšení času při testu, možnost využití 

delšího času na přípravu prací, obdržení poznámek od učitele, alternativní formát testu, psaní 

testů nebo zkoušení v místnosti bez rušivých podnětů jsou zastoupeny shodně v malé míře. 

Nejméně využívanou podporou byla pravidelná konzultace s přednášejícím. Získaná data lze 

analyzovat ještě mnoha způsoby. Zajímalo mě, kolik studentů využilo kolik forem podpory. 

Více než polovina všech respondentů (58%) nevyužila ani jednu formu podpory. Zbylí 

respondenti užili jednu formu podpory, dvě formy podpory, čtyři formy podpory nebo šest 

forem podpory v poměrech, které zobrazuje graf č. 19. Nikdo nevyužil více jak šest různých 
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forem podpory najednou. Průměrně užil každý student v sledovaném vzorku 0,9 forem 

podpory. 

Množství využívané podpory 

6 forem podpory 
4% 

4 formy podpory 

2 formy podpory 
17% 

'žádná forma 
podpory 

1 forma podpory\ л т ^ ш ш т ш ш ^ чао/ 
17% 4 5 8 / 0 

Graf 19 Množství využívané podpory českými respondenty 

5.3.3 Analýza pracovních pomeru a brigád 

Další oblastí dotazníku byla stejně jako v anglické verzi zaměstnanost vysokoškolských 

studentů s SPU. Naprostá většina respondentů (87,5%) byla při vysokoškolském studiu 

v nějakém pracovním poměru. Pouze tři respondenti z 24 nepracovali vůbec. Ostatní studenti 

pracovali většinou, jak ukazuje graf č. 20, pouze nárazově, formou brigády apod. Velký počet 

vysokoškolských studentů s SPU (16%), porovnáme-li to s daty získanými od skotských 

respondentů47, byl zaměstnán na plný úvazek. Je třeba dodat, že někteří čeští respondenti 

uvedli víc jak jednu formu pracovního poměru. 

47 Ani jeden respondent v dotazníkovém šetření ve Skotsku nebyl zaměstnán na plný úvazek 
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Typ pracovního poměru 

j ^ ^ ^ ^ B 16% vy 
28% 

P plný úvazek 

• poloviční úvazek 

• pár hodin týdné 

• pouze nárazové/brigády 

G r a f 2 0 R o z l o ž e n í p r a c o v n í c h p o m ě r ů u č e s k ý c h r e s p o n d e n t ů 

Téměř 74% vysokoškolských studentů s SPU v daném vzorku uvedlo, že SPU nebyly 

překážkou pro výkon nějakého zaměstnání. Jeden respondent tuto otázku nevyplnil. Jaké 

překážky spojené s SPU zmínilo zbylých 26% respondentů pro výkon konkrétní práce? 

• špatná koncentrace 

• neschopnost rychlé manipulace s penězi 

• psaní, které zabíralo příliš mnoho času na úkor dalších povinností 

• slabý pravopis 

• neúhlednost písma 

• snížená jazyková vybavenost 

Pro hlubší porozumění problematice zaměstnanosti vysokoškolských studentů s SPU by bylo 

zapotřebí dalších dat. Ze získaných informací můžeme nicméně říci, že sledovaní respondenti 

vedle studia často pracují na malé pracovní úvazky a SPU většinou nevidí jako zásadní 

překážku pro výkon nějakého zaměstnání. 

5.3.4 Analýza obecného zhodnocení a sebereflexe studentů 

Studium na vysoké škole hodnotili respondenti průměrně za „středně obtížné". Většina 

z nich (71%) je spokojená s výběrem školy. Pouze jeden student ze sedmi, kteří nejsou 

spokojeni, uvádí důvody spojené s SPU a dokládá to jedním komentářem od vyučujícího: Vy 
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jste dyslektik? A co tu proboha děláte? Tady nemáte co dělat. "4S (S4) Polovina respondentů 

se domnívá, že SPU hrají roli při výběru jejich budoucího povolání. Většinou uvádějí, že by 

nemohli pracovat jako učitelé českého jazyka nebo cizího jazyka nebo by nemohli vykonávat 

práci spojenou s korekturou textu apod. Případně, jak uvádí jeden respondent, potřebují „mít 

po ruce někoho, kdo si přečte mé (jejich) texty než půjdou ode mne (od nich) к veřejnosti... " 

(S5). Další student uvádí: „Potřebuji práci, kde budu mít flexibilní pracovní dobu, možnost si 

zorganizovat vlastní práci. Při psaní mít možnost využívat PC. " (S6) Jiní respondenti se 

obávají práce v rušivém prostředí nebo se domnívají, že se budou muset více kontrolovat a 

být dobří v sebeorganizaci. Druhá polovina respondentů nemá pocit, že by SPU hrály roli při 

výběru jejich povolání. 

V poslední otázce dotazníku hodnotili respondenti vliv SPU na dané oblasti života. 

Stejně jako v anglické verzi jsem vypočítala „index závažnosti" vlivu SPU na jednotlivé 

oblasti života podle odpovědí respondentů. Výsledek zachycuje graf č. 21. 

Index závažnosti vlivu SPU na oblasti života 

oblast života 

G r a f 21 Závažnost vlivu S P U na oblasti života podle hodnocení českých respondentů 

Sledovaní studenti se domnívají, že SPU nejvíce ovlivnily školu, následně nižší sebevědomí a 

emocionální oblast. Menší vliv měly na volný čas, kamarády a sociální oblast. Nejmenší vliv 

měly na rodinu. 

4 8 Šlo o s tudenta Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 
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5.4 Analýza dat získaných z poznámek respondentů 

Respondenti dotazníků ve Skotsku i České republice měli na závěr dotazníku možnost 

cokoliv sdělit. Některé poznatky skotských respondentů jsem již uvedla v podkapitole 5.2.4. 

V obou dotazníkových šetření využilo této možnosti polovina respondentů. Mnozí uvedli 

některé své zkušenosti ze základní, příp. střední školy a uváděli, že dnešní problémy na 

vysoké škole nejsou tak významné jako problémy v primárním, příp. sekundárním 

vzděláváním. Někteří popsali negativní zážitek ze školy nebo nepochopení ze strany rodičů. 

Jiní respondenti uvedli, že mají pouze mírný stupeň SPU, se kterým se dokáží více či méně 

poprat. Na vysoké škole se část studentů setkala s nepochopením od vysokoškolských 

pedagogů (snížení známky za gramatické chyby, komentáře к nečitelnosti písma), část 

studentů naopak vypověděla, že učitelé na VŠ mají větší pochopení než učitelé na nižších 

stupních školství a rozhodující je pro ně obsah textu a struktura myšlenek. Několik studentů 

shodně uvedlo, že SPU sice ovlivňují jejich život, ale pokud to člověk nevzdá a snaží se, tak 

nejsou zásadním omezením ve studiu a nemá cenu „se na ně vymlouvat". Dokládají to 

následující citace: 

„I když mám dyslexii, necítím se limitován, protože mě podporuje rodina, přátelé a 

univerzita. Někdy jsou věci při vyučování náročné, ale naučil jsem se s nimi vypořádat. "49 

(S7) 

„Mám pouze mírnou dyslexii, která mě obtěžuje, ale není to závažné. "50 (S8) 

„Specifické poruchy učení bezesporu ovlivňují lidský život, výběr školy i zaměstnání, ale 

myslím si, že není důvod, proč by tento člověk neměl být schopný plnohodnotného života. V 

dnešní době plné pomůcek - kontroly pravopisu atd. - jsou tyto poruchy učení jen výmluvou 

pro lenost. Mám bratra, který i přes velmi silnou poruchu učení patří mezi talentované, mladé 

fyziky ... Nikdy, kromě jazyků, neměl potřebu se na to vymlouvat a já taky ne. Vždy se dá najít 

způsob, jak problém přelstít. Bratr jezdí do Švýcarska a díky tomu se výborně domluví 

francouzsky a díky konferencím i anglicky a já díky pobytu v Británii dnes studuji vysokou 

školu a mám specializaci na angličtinu. Když jeden chce, dokáže všechno. " (S9) 

49 Volný překlad z angličtiny do češtiny autorkou práce. 
50 Volný překlad z angličtiny do češtiny autorkou práce. 
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Problémy spojené s SPU se podle výpovědí respondentů směrem к terciárnímu 

vzdělávání zmenšují, jedinec se s nimi naučil úspěšně žít, což myslím samotné studium na 

vysoké škole dokládá. Hlavním problémem se zdá pro tyto studenty zůstává pravopis, 

nečitelnost písma a studium cizích jazyků, pro skotské respondenty je závažným problémem 

také čtení. 

5.5 Porovnání výsledků dotazníkového šetření ve Skotsku a v ČR 

I když moje práce není srovnávací, uvedu v této kapitole některé zajímavé shody a 

rozdíly ve výsledcích dotazníkového šetření ve Skotsku a České republice. Porovnání 

výsledků obou šetření ukazuje také na dobrou validitu jednotlivých odpovědí, pokud se 

výstupy z nich blíží shodě. Vysoká validita byla tímto způsobem prokázána např. u otázek č. 

2 a 7 v části Zkušenosti se studiem na vysoké škole nebo u otázky č. 4 v části Obecná 

zhodnocení a sebereflexe. Výsledky některých otázek se lišily z důvodu lokálních odlišností 

obou zemí. 

Počet vrácených dotazníků ze Skotska byl menší než počet dotazníků získaných od 

českých respondentů. Průměrný věk skotských respondentů, nebudu-li započítávat 721etého 

studenta, byl nižší než respondentů českých. Respondenti ze Skotska pocházeli jen ze dvou 

škol, zatímco respondenti z České republiky se rekrutovali z 12 různých vysokých škol. 

Jak skotští (81%), tak čeští respondenti (79%) se domnívají, že specifické poruchy učení 

neovlivnily jejich výběr vysoké školy. 

Porovnáme-li oblasti, s kterými mají vysokoškolští studenti s SPU při studiu problém, 

pak jako méně závažné jsou v obou případech hodnoceny tyto činnosti: 

• organizace studia 

• ústní referáty 

• ústní zkoušky 

• sledování výkladu 

• písemné testy zaškrtávacího typu 

Čeští respondenti mezi méně závažné aktivity řadí též čtení knih, zatímco skotští respondenti 

hodnotí čtení knih za největší problém. Za středně závažné hodnotí respondenti v obou 

šetřeních následující: 
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• zapisování poznámek 

• písemné testy s otevřenými otázkami 

• psaní konspektů 

Skotští respondenti přitom za středně náročné hodnotí též studium cizích jazyků, což je pro 

české respondenty naopak největším problémem vůbec. Co obě skupiny respondentů hodnotí 

shodně za velmi obtížné, jsou tyto oblasti: 

• pravopis 

• zvládání stresu 

• psaní seminárních prací 

Domnívám se, že výsledky této ústřední části dotazníku v obou zemích v celku poukazují na 

podobné závěry a jsou ve shodě s odbornou literaturou. Jiné vnímání obtížnosti studia cizího 

jazyka lze vysvětlit lokálními odlišnostmi obou zemí, resp. jejich jazyků a důrazu na studium 

cizího jazyka. Zajímavé je zjištění, že skotští respondenti hodnotí čtení knih za mnohem větší 

problém než respondenti čeští. Vysvětlení mi není známo. Z mé vlastní zkušenosti 

s vysokoškolským studiem v obou zemích mám názor takový, že by mohlo jít o jiný důraz na 

čtení a získávání informací z textu ve vysokoškolském vzdělávání ve Skotsku a u nás. 

Studenti ve Skotsku se často musí samostatně připravovat z hodiny na hodinu a opírají se 

právě o čtení textů nebo mnohem častěji než čeští studenti vypracovávají různé projekty 

založené na vlastním čtení. Naopak od českých studentů podle mě není čtení tolik 

vyžadováno, resp. kontrolováno, a při přípravě na zkoušky se více opírají o poznámky 

z přednášek. Za zmínku stojí ještě to, že čeští respondenti hodnotili cizí jazyk a pravopis za 

výrazně větší problém v porovnání s ostatními oblastmi problémů, kdežto rozdíly v závažnosti 

problémů skotských respondentů nebyly tak markantní. 

Většina skotských (81%) i českých respondentů (75%) uvedla jednu a více strategií 

učení, kterou používají. 

Co se v obou zemích zásadně liší, je míra vyhledání odborné pomoci ze strany studentů. 

Zatímco ve Skotsku vyhledali odbornou pomoc všichni respondenti, v České republice to bylo 

jen 25% studentů (dalších 13% o tom uvažuje). Skotští respondenti se obrátili na odborníky 

přímo na škole, zatímco čeští respondenti vyhledali pomoc v rámci školy jen minimálně. Toto 
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zjištění lze interpretovat jinou strukturou péče o vysokoškolské studenty a domnívám se, že 

jde především o jiné chápání této péče. Skotští studenti jsou mnohem otevřenější к vyhledání 

odborné pomoci, což je asi v tamějších podmínkách také mnohem lépe společensky 

akceptováno. S tím souvisí i větší procento studentů ve Skotsku (56%), kteří řešili své 

problémy s vyučujícími, oproti 25% respondentů v České republice. V obou zemích se 

respondenti setkali většinou s kladnou reakcí od vyučujících. V České republice se 

respondenti ve větší míře (71%) obrátili o pomoc na spolužáky než respondenti ve Skotsku 

(63%). Pomoc od spolužáků v ČR spočívala především v zapůjčení poznámek, kdežto ve 

Skotsku byla různorodější. 

Všichni skotští respondenti51 uvedli alespoň jednu formu podpory, kterou využívají. 

Z českých respondentů ovšem více jak polovina (58%) nevyužila žádnou formu podpory. Zde 

opět vyvstává rozdílnost v systému péče o studenty s SPU v obou zemích a větší spoléhání 

skotských respondentů na oficiální pomoc. Respondenti z obou zemí využívali co do počtu od 

jedné do šesti různých forem podpory, ovšem četnost jejich využívání na jednotlivého 

studenta byla velmi odlišná. Zatímco skotský respondent užíval v průměru 3,6 různých forem 

podpory, český respondent pouze 0,9 forem podpory. Jakou konkrétní podporu studenti 

nejvíce využívali? V obou zemích se na prvních třech místech objevily tyto formy podpory: 

• počítačová technika 

• navýšení času při testu 

• nahrávání přednášek 

Co v obou zemích studenti využívali málo, byly pravidelné konzultace s učitelem a 

alternativní formát testu. 

Značně se liší pracovní vytíženost respondentů v obou zemích. Většina skotských 

(66,7%) i českých studentů (87,5%) byla zaměstnána v nějakém pracovním poměru, ovšem 

rozložení pracovních úvazků v obou zemích, jak ukazuje tabulka č. 3, je velmi odlišné 

plný úvazek poloviční úvazek pár hodin týdně nárazová práce/ 

brigády 

skotští respondenti 0% 55% 27% 18% 

čeští respondenti 16% 16% 28% 40% 

Tabulka 3 Rozložení pracovních úvazků u respondentů, kteří byli zaměstnáni 

51 Resp. ti, kteří na otázku odpověděli (dva skotští respondenti tuto otázku nevyplnili). 
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Většina respondentů v obou zemích (74% v ČR a 69% ve Skotsku) se domnívá, že 

specifické poruchy učení nebyly překážkou pro výkon nějakého zaměstnání. Většina 

respondentů v ČR (71%) i ve Skotsku (88%) je spokojená s výběrem oboru a školy, kterou 

studují. Respondenti obou zemí hodnotí náročnost svého studia průměrně za „středně 

obtížnou". 

Jak vnímají respondenti vliv specifických poruch učení na vybrané oblasti života? 

V obou zemích se respondenti shodli na umístění prvních třech nejvíce ovlivněných oblastí 

v tomto pořadí: 

1. škola 

2. nižší sebevědomí 

3. emocionální oblast 

Skotští i čeští respondenti hodnotí rodinu za oblast, která byla specifickými poruchami učení 

ovlivněna nejméně. Pořadí závažnosti vlivu specifických poruch učení na dané oblasti je 

v skotském i českém šetření shodné s výjimkou sociální oblasti, kterou hodnotí skotští 

respondenti v porovnání s respondenty českými za více ovlivněnou. 
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6 Analýza případových studií 

6.1 Případová studie č. 1 

Aleše52 (26 let) znám mnoho let a znám i jeho rodinné zázemí. Je studentem čtvrtého 

ročníku magisterského studia Tělesná výchova a sport na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy v Praze. Přes diagnostikovanou dyslexii a dysortografii nehrají podle jeho 

názoru specifické poruchy učení v postatě žádný vliv na jeho současné studium. 

Rodinná anamnéza 

Aleš vyrůstal s rodiči a mladší sestrou v bytě v Praze. O dalším výskytu SPU v rodině 

neví. Jeho matka pracuje v oboru speciální pedagogiky, otec je inženýrem. 

Osobní anamnéza 

Aleš se narodil císařským řezem jako nedonošený. Kvůli ochablým svalům s ním matka 

cvičila Vojtovu metodu. Jeho následný raný vývoj probíhal v normálu. V dětství vážně 

nestonal. Měl odklad školní docházky. 

Vývoj SPU na základní a střední škole 

Problémy spojené s dyslexií se projevily už v první a druhé třídě základní školy. 

Největším problémem bylo čtení a pravopis. Čtení bylo pomalé, neplynulé. Pamatuje si, že se 

učil s matkou číst pomocí dyslektického okénka. Aleš měl velké problémy s osvojením si 

gramatických pravidel českého jazyka. Problémy měl s psaním i/y, bě/pě/mě/vě, s-/z-, 

interpunkcí, zaměňoval písmena atd. Známky odrážely Alešovy problémy, nejhorší známky 

měl vždy v českém jazyce. Aleš byl v dlouhodobé péči Pedagogicko-psychologické poradny, 

kde se mu velmi věnovali. V reedukaci sehrály významnou roli jeho matka, která s ním denně 

cvičila, a třídní učitelka, která byla s Alešovými problémy obeznámena. Na druhém stupni 

obtíže se čtením a pravopisem přetrvávaly, nijak prý ovšem neovlivnily jeho sociální 

kontakty. Aleš nerad četl a pokud mohl, tak se čtení vyhýbal. Z diktátů přetrvávaly špatné 

známky. V ostatních předmětech měl většinou dvojky a trojky. Aleš o sobě tvrdí, že nebyl 

52 Pseudonym použitý pro tuto práci. 
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studijní typ a radši věnoval svůj čas sportu a kamarádům. Po základní škole začal studovat 

prestižní gymnázium, kam se díky malému počtu přihlášených studentů dostal bez přijímacích 

zkoušek. Na gymnáziu podle něj už SPU velký vliv neměly. Jeho známky byly většinou 

trojky, ale popisuje, že šlo spíš o to, že se neučil. Když nevěděl, jak se které slovo píše, tak se 

zeptal lidí okolo sebe. Během středoškolského studia už nedostával žádnou podporu ohledně 

specifických poruch učení. Maturitní zkoušku složil z českého jazyka, anglického jazyka, 

fyziky a zeměpisu. Studium gymnázia hodnotí jako středně těžké. 

Období po střední škole 

Podle Aleše nehrály SPU vliv na jeho výběr vysoké školy. Po gymnáziu nesložil 

přijímací zkoušky na vysokou školu, protože se na ně nemohl řádně připravit kvůli nemoci 

(mononukleóza). Byl přijat na České vysoké učení technické bez přijímacích zkoušek, ale 

nakonec se rozhodl studovat radši rok angličtinu na jazykové škole v Praze. Aleš se postupně 

od přírodovědného zaměření na gymnáziu profiloval více к humanitním vědám. Další rok se 

mu opět nepodařilo splnit přijímací zkoušky na vysokou školu, kam se chtěl dostat. Nakonec 

začal studovat vyšší odbornou školu personálního řízení. Studium ukončil s výbornými 

výsledky a obdržel titul DiS. Již v posledním ročníku začal souběžně studovat magisterské 

studium tělovýchovy kombinovanou formou. 

Během terciárního vzdělávání začal číst knihy, nejen kvůli studiu, ale občas i pro vlastní 

zábavu. Jinak se profesionálně věnoval sportu, který ho také nakonec přivedl ke studiu tělesné 

výchovy. Během vysokoškolského studia mu největší problémy činí pravopis a studium cizích 

jazyků, ale nijak se SPU omezován necítí. Za středně náročné shledává psaní konspektů a 

seminárních prací. Ke kontrole pravopisu používá počítač nebo se zeptá lidí ve svém okolí. 

Ke studiu se připravuje doma, bydlí s rodiči. Jeho strategií učení je učit se z vlastních 

zestručnělých poznámek, vypisuje si je a učí se poté z vlastních slov. Říká, že hlavní je pro 

něj jednoduchost a přehlednost. Naučil se psát tiskacím písmem, které dnes preferuje, a tvrdí, 

že je v něm stejně rychlý jako v písmu psacím. Strategie se podle jeho názoru neliší podle 

předmětů ani podle oblastí problémů. Zvládání stresu považuje za lehce náročné. Žádný 

problém neshledává ve sledování výkladu, zapisování poznámek, čtení knih, ústních 

referátech a zkouškách, písemných zkouškách s otevřenými otázkami, písemných testech 

zaškrtávacího typu a organizaci studia. Spolužáky často poprosí o zapůjčení poznámek, občas 

o vysvětlení učiva, ale učit se musí sám. Společné učení ani zkoušení mu nepomáhá. Během 

vysokoškolského studia nevyhledal pomoc odborníka a s vyučujícími ani spolužáky o SPU 
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nemluvil, protože k tomu podle jeho vyjádření nebyl důvod. Během studií pracoval a pracuje 

na poloviční pracovní úvazek. SPU ho podle něj neomezují ve výkonu žádné práce a nehrají 

roli ve výběru budoucího zaměstnání. Studium hodnotí jako jednoduché (kromě praktických 

sportovních dovedností). V oboru, který studuje, pracovat nechce kvůli nízkému finančnímu 

ohodnocení a obecnému společensky nižšímu hodnocení tohoto oboru. 

Obecně se domnívá, že SPU částečně ovlivnily jeho studium především na základní 
škole, ale jinak jeho život neovlivnily. 

6.2 Případová studie č. 2 

Tomáše53 (26 let) jsem poznala během studia na vysoké škole. Studuje pátý ročník 

magisterského studia speciální pedagogiky v Praze. Při studiu vysoké školy se potýká 

s problémy spojenými s dyslexií a dysortografií. Problém mu činí především čtení, pravopis a 

cizí jazyky. 

Rodinná anamnéza 

Tomáš vyrůstal ve středně velkém městě v bytě. Jeho matka pracovala jako učitelka 

v mateřské školce. Po rozvodu rodičů v jeho osmi letech se v péči o něj střídala babička a 

matka. Tomáš má o několik let mladší sestru z druhého manželství matky. V příbuzenstvu se 

specifické poruchy učení podle něj nevyskytovaly. 

Osobní anamnéza 

Porod proběhl bez komplikací. V dětství prodělal příušnice a běžné infekční nemoci. 

Jinak nestonal. 

Vývoj SPU na základní a střední škole 

Problémy spojené s dyslexií a dysortografií se výrazně projevily ve třetí třídě základní 

školy, především v českém jazyce. Největší problémy dělalo čtení. V té době se podle něj 

běžně SPU nediagnostikovaly a ani se o nich mnoho nemluvilo. Že šlo o specifické poruchy 

učení si Tomáš uvědomil až zpětně v průběhu středoškolského studia. Diagnostikován byl ptý 

v průběhu druhého stupně základní školy, ale nepamatuje si na to. Reedukaci na základní 

škole zajišťovali příbuzní, kteří pracovali jako učitelé a často byli Tomášovými učiteli ve 

53 Pseudonym použitý pro tuto práci. 
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škole. To, že se musel učit více než ostatní, bylo jeho okolím hodnoceno tak, že je „hloupý". 

S ostatními spolužáky se mnoho nestýkal, protože měli většinou jiné zájmy než on a také pro 

to, že ho brali trochu jinak jako „dítě" učitele. Tomáš vypověděl, že na základní škole se 

velmi obával diktátů. SPU jasně ovlivnily jeho známky z českého jazyka. Zatímco z většiny 

předmětů měl jedničky a dvojky, z češtiny to bývala trojka. Čtení často trénoval doma 

dopředu a snažil se zapamatovat si obsah. V hodinách si pak při čtení mnohdy vymýšlel dle 

kontextu - četl něco, co v textu nebylo. V oblasti gramatiky mu dělalo problém psaní i/y, 

interpunkce a zaměňoval podobně vypadající písmena. Horší známku dostal občas také 

z tělesné výchovy. Sám to dává do souvislosti s pomalejším motorickým vývojem. Dyslexie 

částečně ovlivnila i další předměty, kde se muselo číst, ale díky zvýšené píli s nimi problémy 

neměl. Velkým problémem na druhém stupni ZŠ se stal povinný německý jazyk, hlavně čtení 

německých textů a překlad. S gramatikou tolik problémy nebyly, protože tam podle vyjádření 

Tomáše nejsou měkké a tvrdé i/y a tolik interpunkce jako v češtině. Známky si vylepšoval 

testy ze slovíček a důkladnou domácí přípravou. 

Kvůli problémům s jazyky se obával jít na gymnázium, proto si vybral střední 

pedagogickou školu, která byla v blízkosti jeho bydliště. Přijímací zkoušky se skládaly i 

z českého jazyka, ale spolu s ostatními částmi zkoušky je zvládl. Na střední škole problémy 

s čtením a cizím jazykem pokračovaly. Ani zde nedostával žádnou oficiální podporu. Studium 

střední školy hodnotí spíš jako těžší. Velmi záviselo na ročníku, protože každý ročník byl 

podle jeho názoru jiný podle toho, jaké předměty a jakou látku právě probírali. Maturitu složil 

úspěšně z českého jazyka, psychologie, pedagogiky, biologie a výtvarné výchovy. Praktické 

závěrečné zkoušky složil z výtvarné a dramatické výchovy. 

Období po střední škole 

Po maturitě pracoval 2 roky jako osobní asistent na prvním stupni ZŠ. Poté mu jeho otec 

nabídl finanční podporu při studiu vysoké školy a Tomáš začal po několika neúspěšných 

přijímacích zkouškách (ne kvůli problémům spojeným s SPU) studovat speciální pedagogiku, 

v které měl dvouletou praxi. Přijímací zkoušky na tento obor úspěšně zvládl i přes obavy 

z českého jazyka. Slabé výsledky za písemnou zkoušku z českého jazyka vyrovnal prý testem 

všeobecných znalostí a znalostmi z oboru a také ústní částí zkoušky. 

Největšími problémy mu při vysokoškolském studiu činí čtení knih a skript, pravopis, 

písemné testy s otevřenými otázkami, psaní příprav před zkouškou a cizí jazyky. Při studiu si 

mohl vybrat mezi kurzem cizího jazyka a kurzem počítačů, přičemž druhá možnost pro něj 
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byla jasnou volbou. Byl rád, že se takto mohl „cizímu jazyku vyhnout", protože neví, zda by 

ho zvládl. Přesto musel absolvovat kurz latiny, který hodnotí jako velmi obtížný. Jako středně 

náročné hodnotí písemné testy zaškrtávacího typu. Zapisování poznámek, psaní konspektů a 

psaní seminárních prací hodnotí jako lehce náročné. Problém neshledává ve sledování 

výkladu, ústních referátech a zkouškách, organizaci studia ani zvládání stresu. Při 

vysokoškolském studiu bydlí na koleji, kde se také připravuje do školy. Při studiu potřebuje 

podle jeho vyjádření klid a ticho. Mezi strategie, které používá, patří především využití 

počítače, kontrola pravopisu od jiných lidí a včasné čtení knih a skript, což mu zabere mnoho 

času. Studijní text čte opakovaně nebo dopředu před probíranou látkou. Se svými obtížemi se 

sice v rámci předmětů o specifických poruchách učení s vyučujícími bavil, ale odbornou 

podporu nevyhledal, protože to podle něj „už nemělo smysl". Ostatním přednášejícím ani 

spolužákům se se svými problémy nesvěřil. Tomáš popisuje několik negativních zkušeností, 

kdy mu vyučující snížili známku za písemný test kvůli nečitelnosti nebo slabému pravopisu. 

Během studia využíval nahraných přednášek nebo poznámek od přednášejících, které měli 

к dispozici jeho spolužáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Na přípravu к testům nebo 

seminárním prácím potřeboval déle času a pokud to bylo možné, využíval navýšení času při 

psaní testů. 

Během vysokoškolského studia nepracoval ani nevykonával žádnou brigádu. 

Nedomnívá se, že by SPU byly překážkou pro výkon nějaké práce. Obecně hodnotí studium 

na vysoké škole jako středně obtížné, se svou specializací je spokojen a chtěl by se j i věnovat 

i v budoucnu. SPU podle něj hrají roli při výběru jeho budoucího zaměstnání v tom smyslu, 

že se „určitě nikdy nestanu lektorem českého jazyka nebo cizího jazyka". Domnívá se, že SPU 

ho zásadně ovlivnily na základní škole a částečně ovlivnily v emocionální oblasti a sníženém 

sebevědomí. Tomáš i v dospělosti nerad čte. Radši se věnuje jiným koníčkům. I když se o 

SPU dnes mluví mnohem více než v minulosti, obecné povědomí lidí, kteří nepracují v oboru 

není podle něj velké. Nicméně přístup к informacím pro toho, kdo si je chce vyhledat, 

shledává díky internetu za velmi dobrý. Ostatním studentům se specifickými poruchami učení 

doporučuje, že nejdůležitější je vydržet ve svém úsilí. 
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6.3 Případová studie č. 3 

Vladimíra''4 jsem poznala během vysokoškolského studia a nabídl se mi na rozhovor pro 

potřebu této diplomové práce. Vladimírovi je 26 let a studuje čtvrtý ročník speciální 

pedagogiky v Praze. Ve 13. letech mu byla diagnostikována dysgrafie. Tato specifická 

porucha učení, spolu s ADD55, o které se student dozvěděl až v prvním ročníku vysoké školy, 

zásadně ovlivnily jeho školní výkony na primárním, sekundárním i terciárním stupni 

vzdělávání a psychickou stránku jeho osobnosti. 

Rodinná anamnéza 

Vladimír vyrůstal s rodiči a dvěma mladšími sestrami v Praze. V rodině se 

nevyskytovaly žádné další SPU. Jeho matka pracuje jako účetní, otec jako technik. 

Osobní anamnéza 

Porod Vladimíra byl značně komplikovaný. Narodil se císařským řezem a došlo 

к přidušení, což je podle Vladimíra příčinou specifických poruch učení a ADD. Závažnými 

nemocemi v dětství netrpěl. Chodil do mateřské školky, kde se podle jeho slov už 

v předškolní třídě projevily specifické poruchy učení. Vzpomíná na zážitek, kdy dostali 

domácí úkol a on nebyl schopen ho udělat. Neměl odklad povinné školní docházky. 

Vývoj SPU na základní a střední škole 

Specifické poruchy učení hrály podle Vladimíra velkou roli na základní škole hned od 

první třídy. Díky dobré paní učitelce se výraznější problémy projevily ale až od druhého 

ročníku. Na prvním stupni byly největšími problémy neúhlednost písma, pozornost a sociální 

oblast. Problémy narůstaly s přibývajícími ročníky a známky ve škole se zhoršovaly. Od třetí 

třídy měl trojky a čtyřky a později mu několikrát hrozilo propadnutí. Vedle specifických 

poruch učení k tomu přispělo i to, že se prý neučil. Na jeho domácí přípravu dohlížel otec 

velmi přísným a tvrdým způsobem a Vladimír si vzpomíná, že už jako malý kluk se často 

učil až pozdě do večera, ovšem s malým efektem. Žádná odborná reedukace neprobíhala. Na 

druhém stupni činily podle něj největší problém logické předměty jako matematika, fyzika a 

chemie. Výkony v českém jazyce naopak hodnotí jako lepší. Čtení nebylo problémem a 

gramatika v podstatě také ne. Ani anglický jazyk mu nedělal závažné obtíže. Deficity 

54 Pseudonym použitý pro tuto práci. 
55 Porucha pozornosti dříve označovaná jako LMD (lehké mozkové dysfunkce). 
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v sociálni oblasti vystřídaly na druhém stupni problémy psychického rázu. Vladimír zažíval 

pocit toho, že je „divný" a jiný než ostatní, k tomu se připojovaly i problémy s chováním. Na 

druhém stupni mu byl dvakrát doporučen přestup do tehdy zvláštní školy. V sedmé třídě se 

dostal do pedagogicko-psychologické poradny, kde mu byla diagnostikována dysgrafie. 

Přesto se přístup učitelů ve škole nezměnil, ba naopak Vladimír popisuje, že učitelé к němu 

byli až „zlí". Asi v sedmé třídě mu rodiče zajistili soukromé doučování, díky kterému se podle 

něj jeho výkony ve škole na dočasnou dobu zlepšily. 

Po základní škole se Vladimír vyučil kuchařem. Podle svých slov věděl, že na víc nemá. 

Po tříletém vyučení následovala dvouletá nástavba na soukromé střední škole, kde obdržel 

maturitní vysvědčení. Specifické poruchy učení sehrály i na sekundární úrovni školství velkou 

roli. Největším problémem asi zůstávala koncentrace a motivace. Na střední škole se začal 

učit německý jazyk, který hodnotí jako těžší než jazyk anglický, nicméně zásadním 

problémem nebyl. O studiu střední školy soudí, že objektivně bylo jednoduché. Žádnou 

podporu během středoškolského studia nedostával a učitelé ani spolužáci o jeho specifických 

poruchách učení nevěděli. Vladimír složil maturitní zkoušku z českého jazyka, anglického 

jazyka, ekonomického bloku a odborného bloku s vyznamenáním. 

Období po střední škole 

Po střední škole se nedostal na vyšší odbornou školu a šel na jednoroční pomaturitní 

studium angličtiny. Následný rok se dostal na magisterské studium speciální pedagogiky. 

Přijímací zkoušky zvládl také díky přípravnému kurzu z českého jazyka. Speciální 

pedagogiku šel studovat proto, že se chtěl dozvědět více o svých problémech. Vstup na 

vysokou školu byl pro něj velice náročný, první půl rok prý vůbec nezvládal. Nedokázal se 

koncentrovat na 90-ti minutových přednáškách, někdy musel z přednášky dokonce odejít. 

Říká, že vše bylo velkým problémem. Výsledkem byl neúnosný stres, kvůli kterému vyhledal 

odbornou pomoc psychologa. Z jeho návštěvy měl pozitivní pocit a psycholog mu pomohl se 

postupně do vysokoškolského studia začlenit. Vladimír vypovídá, že hodně také odkoukal od 

ostatních studentů, jak věci dělají a jak se učí. V té době si uvědomil, že až do teď se vlastně 

nikdy „pořádně" neučil a hlavně se „učit neuměl". 

I dnes mu činí učení velké problémy. Největší problémy shledává v psaní konspektů a 

seminárních prací, kdy musí z knih vybírat důležité informace a spojit je dohromady. 

Pochvaluje si knihy, kde jsou nejdůležitější informace podtrhané od jiných studentů. Psané 

práce mu dle jeho odhadu zaberou čtyřikrát více času než jeho spolužákům. Za středně 
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náročné hodnotí zapisování poznámek, ústní referáty, písemné testy s otevřenými otázkami a 

organizaci studia. Při ústních referátech jde spíš o otázku psychickou, o prezentaci vlastního 

výkonu. Žádné problémy mu nečiní ústní zkoušky - uvádí, že jako malý měl velmi vyspělý 

ústní projev - a pravopis. Vladimír nemá žádné konkrétní strategie učení. Ať bydlel u rodičů 

nebo později v podnájmu, vyhovuje mu spíš studium v knihovně, příp. v kavárně. Potřebuje 

prý alternativy a extrémy, které ho donutí se učit. Učení a studijní povinnosti odkládá do 

poslední chvíle, dokud není pod velkým tlakem a pak je schopen se látku naučit za poměrně 

krátkou dobu. Rád se učí i v týmu, protože ho motivuje soutěžení. Od spolužáků si často 

zapůjčí poznámky, jinak žádnou oficiální podporu během vysokoškolského studia nedostává. 

Pokud to jde, využije navýšení času při testu nebo delší přípravy na test či seminární práci. 

S vysokoškolskými pedagogy své problémy nekonzultoval. Psané zprávy, které jsou určeny 

další osobě, dnes píše tiskacím písmem, pro sebe si píše psacím písmem. I když gramatika mu 

problémy nečiní, stěžuje si, že značné obtíže mu dělají čárky ve větách. Problém má také 

s počítačem, ne co do formální stránky, ale do pochopení toho, jak funguje. Další závažný 

problém, který zmiňuje, je časová orientace a časové plánování. Vladimír potřebuje pro učení 

pohyb a změnu, tvrdí, že má dobrou paměť, ale neví, jak se má к učení donutit. Pokud má 

dostatek motivace, dokáže určité deficitní oblasti tréninkem zlepšit. 

Vladimír pracuje na plný úvazek, což bere jako alternativu, kde se naplňuje a která ho 

motivuje a baví. Je ale i důvodem, proč má málo času na studium. Mezi jeho koníčky patří 

kultura a sport. Uvádí, že specifické poruchy učení ovlivňují jeho výkony a budou ovlivňovat 

i jeho budoucí práci, kterou spatřuje v sociální oblasti. V budoucí práci bude pro něj dle jeho 

mínění problémem psaní zpráv a bude se muset více kontrolovat v sebeorganizaci. 

V minulosti bylo psaní zpráv, resp. čas, který mu psaní zabírá, překážkou pro výkon určité 

práce. Občas se cítí subjektivně diskriminován tím, že nedokáže zvládnout určité činnosti, jak 

by si přál, jak to zvládnou jeho vrstevníci. 

Povědomí o specifických poruchách učení je podle něj ve společnosti sice vyšší než 

v minulosti, ale stále má pejorativní zabarvení, není to běžná věc. Člověk se specifickými 

poruchami učení podle něj není vnímán jako plnohodnotný. Sám za sebe by uvítal, kdyby si 

některé povinnosti vysokoškolského studia mohl splnit alternativně, např. kratší rozsah 

seminární práce nebo si místo seminární práce něco nastudovat a pak o tom povídat. Ostatním 

vysokoškolským studentům s SPU radí nebát se o svých problémech hovořit a klidně se 

obrátit na odbornou pomoc. I on se na začátku studia vysoké školy za své problémy styděl, ale 

dnes o nich hovoří otevřeně. Vysokoškolské studium hodnotí jako středně obtížné. Dle jeho 
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názoru specifické poruchy učení u nčj zásadně ovlivnily školu a částečně emocionální oblast, 

sociální oblast a nižší sebevědomí. 

6.4 Zhodnocení případových studií 

I když příběh každého člověka je značně individuální, u zmiňovaných studentů můžeme 

pozorovat několik podobných momentů. Vybrané případové studie představují 261eté 

studenty mužského pohlaví se specifickými poruchami učení ke konci vysokoškolských studií 

Univerzity Karlovy v Praze. Díky tomu, že jsou v závěrečných ročnících, mají 

s vysokoškolským studiem už určité zkušenosti. Všichni byli diagnostikováni v průběhu 

základní školy, ale pouze u jednoho studenta to sehrálo roli ve vzdělávání a přístupu učitelů. 

Tento student také hodnotí současný vliv specifických poruch učení na jeho studium i vliv 

specifických poruch učení na sekundární studium za nejmenší. Roli soustavné a cílené 

reedukace na tento fakt je ovšem těžké prokázat. U dvou studentů byla diagnostikována 

dyslexie a dysortografie. U třetího studenta byla diagnostikována dysgrafie a zásadní vliv 

ovšem měla též porucha pozornosti. Závažnost obtíží se u těchto studentů lišila. Hodnotím ji 

od lehce až středně závažné u případových studií č. 1 a 2 až po těžce závažnou u případové 

studie č. 3. 

Ve všech případech začaly závažné problémy spojené se specifickými poruchami učení 

na prvním stupni ZŠ, průměrně v období druhého ročníku. Ve všech případech se s nimi doma 

učili rodinný příslušníci, ovšem jen v jednom případě šlo o cílenou speciálně-pedagogickou 

reedukaci. Všichni respondenti měli horší studijní výsledky a známky v důsledku 

specifických poruch učení. Ve dvou případech hodnotí dotyční oslabenou sociální a 

psychickou oblast na druhém stupni ZŠ. V těchto případech ovlivnily specifické poruchy 

učení výběr sekundárního vzdělávání. 

V období sekundárního vzdělávání neobdržel žádný z respondentů odbornou podporu a 

ve škole o jejich problémech nevěděli. U všech studentů nebyla cesta ze střední na vysokou 

školu přímá a byla proložena pomaturitním studiem na jazykové škole, VOŠ nebo 

zaměstnáním. Všichni byli po několika neúspěšných pokusech přijati na magisterské studium. 

Ani jeden z respondentů nedostává při vysokoškolském studiu odbornou pomoc. Pouze jeden 

student vyhledal v období terciárního vzdělávání pomoc odborníka. Jejich hlavní problémy se 

liší (psaní, čtení, koncentrace), všem nicméně nedělají velké problémy aktivity spojené 

s ústním projevem a písemné testy zaškrtávacího typu, což odpovídá zjištěním z odborné 
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literatury a výzkumů. Všichni zmínili jistou obtížnost při studiu cizího jazyka. Za nejvíce 

ovlivněnou oblast specifickými poruchami učení ve svém životě považují školu. Dva z nich 

pak hodnotí i emocionální oblast a nižší sebevědomí za částečně ovlivněné. Jeden 

z respondentů se domnívá, že specifické poruchy učení ho ovlivnily i v oblasti sociální. Do 

budoucna nespatřuje ani jeden z respondentů specifické poruchy učení za velkou překážku, 

která by jim bránila ve výkonu profese, kterou by chtěl vykonávat. 

Vývoj problémů spojených se specifickými poruchami učení se u těchto tří respondentů 

lišil. V případové studii č. 1 problémy postupně v průběhu školní docházky ustupovaly až 

téměř vymizely v období vysokoškolského studia. V případové studii č. 2 problémy přetrvaly 

v jisté míře až do období vysoké školy, nicméně dotyčný se s nimi naučil úspěšně žít a 

kompenzovat je. V případové studii č. 3 problémy nejen přetrvaly, ale též se proměnily, resp. 

ukázaly se nově vlivem nových požadavků, které vysokoškolské studium klade. Respondent 

v tomto případě nenašel strategii, která by byla obecně účinná na zvládání jeho obtíží. 

Závažnost problémů byla na začátku vysokoškolského studia natolik velká, že dotyčný 

vyhledal odbornou pomoc. Jeho problémy jsou i dnes značně závažné, nicméně dokáže o nich 

přemýšlet a snaží se najít různé alternativní metody jejich řešení. 
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7 Diskuse s odbornou literaturou 

7.1 Polemiky 

Jak ukázalo studium odborné literatury, problematickým tématem zůstává samo 

vymezení termínu specifické poruchy učení a jejich diagnostika. Autoři mezinárodních článků 

vyzývají к jasné definici a efektivní diagnostice, o které by se pak mohly opřít vysoké školy 

při rozhodování o udělení podpory studentům se specifickými poruchami učení. Odborníci na 

vysokých školách by uvítali další testové materiály odlišné od materiálů diagnostických, 

podle kterých by o této podpoře rozhodovali. Spolu s tématem udílení podpory konkrétně při 

studiu cizích jazyků vyvstala otázka, zda brát specifické poruchy učení jako jediné kritérium 

pro udělení podpory/umožnění alternativního splnění kurzu nebo tuto možnost rozšířit pro 

všechny studenty se slabším výkonem v jazykové oblasti (Sparks a kol., 2002). Společensky 

problematickým se jeví i podpora vysokoškolských studentů s SPU v určitých oborech 

(medicínských/ošetřovatelských a učitelských), kde bezchybnost, profesionalita a vysoký 

standard je nutností. 

Dalším sporným termínem se okázal pojem „kompenzovat" a „vykompenzovaná 
dyslexie" (Wilson, Lesaux, 2001). Pojem se používá pro jedince, kterým byla v dětství 

diagnostikována dyslexie, ale v dospělosti je jejich výkon ve čtení podle standardním měření 

v průměru (Tamtéž, s. 399). Přestože tito jedinci nevykazují v dospělosti problémy ve čtení, 

přetrvávají u nich deficity ve fonologickém zpracování (Tamtéž, s. 399). 

V literatuře se vynořily polemiky o existenci nového typu specifické poruchy učení 

týkající se učení se cizímu jazyku - „foreign language learning disability (FLLD)". Někteří 

autoři tento pojem začali používat (Reed a Stansfield, 2004; Second Language Testing 

Institute; podle Sparks, 2006), zatímco jiní existenci FLLD odmítli s odůvodněním, že 

neexistuje žádný výzkum, který by její existenci dokazoval (Sparks a kol., 2003) a že 

nesplňuje kritéria „postižení" stanovená podle DSM-IV56 (Sparks, 2006, s. 548). Sparksem 

zmiňovaná kritéria postižení podle DSM-IV by ovšem podle mého názory problematicky 

56 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders = Diagnostický a statistický manuál duševních nemocí 
vydaný Americkou psychiatrickou asociací roku 1994. 
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naplňovaly i ostatní specifické poruchy učení (např. požadavek, že musí být identifikován 

absolutní deficit37 a že postižení musí limitovat hlavní aktivity života58). 

Oproti většině autorů zabývajících se výskytem SPU u vysokoškolských studentů a 

dopady specifických poruch učení na psychickou a emocionální stránku dospívajících a 

dospělých jedinců Wszeborowská-Lipiňská (in Kuchařská, 1999, s. 32) ve svém výzkumu 

shledala, že mládež s dyslexii absolvuje vysokoškolská studia dvakrát častěji než ostatní 

populace absolventů středních škol. Zdůrazňuje ovšem, že jde o mládež „privilegovanou", 

vychovávanou ve velkých městech vzdělanými rodiči a s kladným vztahem к dalšímu 

vzdělávání (Tamtéž, s. 33). Autorka zjistila specifickou konfiguraci osobnostních vlastností 

mládeže s dyslexii - vykazovala se vyšší potřebou vyniknout, potřebou autonomie, větší 

nekonvenčností, vyšší sebejistotou, psychickou odolností, vyšší úrovní sociálních dovedností, 

větší emocionální zralostí, byla více aktivní a optimistická a lépe snášela neúspěchy (Tamtéž). 

Wszeborowská-Lipiňská to vysvětluje tak, že jejich neúspěchy během školní docházky na ZŠ 

a SŠ je vlastně podnítily, motivovaly к vyšší výkonnosti. Charakteristika této specifické 

skupiny studentů byla značně odlišná od žáků na konci povinné školní docházky, kteří se ve 

výzkumu Wszeborowské-Lipiňské (Tamtéž) naopak vykazovaly konformismem, realismem, 

menší potřebou vyniknout a nižší sebejistotou. 

Mnozí autoři výzkumů v oblasti specifických poruch učení u vysokoškolských studentů 

upozorňují na omezení svých závěrů kvůli malému a specifickému vzorku populace. 

Výzkumy často proběhly na jedné vysoké škole nebo fakultě a je těžké zobecňovat jejich 

výsledky (např. Murray, Wren, 2003, s. 414). Proto je problematické přenášet nálezy jedné 

studie na druhou (Wilson, Lesaux, 2001, s. 399). Stejně tak musíme být opatrní při 

zobecňování výsledků mého dotazníkového šetření za Skotska a České republiky. Ve Skotsku 

šlo právě o takový malý vzorek populace z jedné univerzity. V České republice sice výzkum 

zahrnoval mnoho vysokých škol, ale nebyl při výběru respondentů cíleně zajištěn 

reprezentativní vzorek populace vysokoškolských studentů se specifickými poruchami učení 

pro Českou republiku. 

Při zkoumání vlivu specifických poruch učení na školní úspěšnost v terciárním 

vzdělávání je vždy potřeba brát v potaz mnoho činitelů a též individuální osobnostní 

odlišnosti jednotlivých respondentů. Vhodné by bylo porovnat výzkumy s vysokoškolskými 

studenty s SPU s výzkumy, jež by se zaměřily na vysokoškolskou populaci obecně. Murray, 

57 U specifických poruch učení jde o snížení schopnosti, není popsán absolutní deficit, který by znamenal úplnou 
neschopnost učit se v určité oblasti. 
58 U specifických poruch učení neplatí vždy, závisí na stupni obtíží a dalších okolnostech. 
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Wren (2003, s. 414) uvádějí, že ve výzkumech zabývajících se vysokoškolskými studenty se 

specifickými poruchami učení je nutno zvážit řadu vzdělávacích, sociálních a rodinných 

faktorů, stejně jako faktory prostředí. Domnívají se, že kognitivní a akademické faktory, které 

jsou postsekundárními institucemi tradičně měřeny, se ukazují být méně hodnověrnými 

prediktory pro přetrvávání obtíží spojených s SPU (Tamtéž). 

Co se dotazníkového šetření týče, je třeba si uvědomit, že respondenti odpovídali na 

otázky samostatně a jejich pohled je subjektivní. Jde o jejich hodnocení, ne o hodnocení 

objektivní. Odpovědi mohou být také ovlivněny jejich aktuálním psychickým rozpoložením. 

7.2 Náměty do budoucna 

Jak poukazují zahraniční články i stav bádání v České republice, je potřeba ve výzkumu 

specifických poruch učení v terciárním školství pokračovat. V poslední době se otevřela 

podtémata této problematiky jako výuka cizích jazyků, vztah specifických poruch učení ke 

konkrétnímu studovanému oboru nebo sociální, emocionální a psychické aspekty 

specifických poruch učení. Dalším tématem už dříve zkoumaným je čtenářství dospělých 

osob se specifickými poruchami učení. V literatuře se nově objevila otázka vztahu 

specifických poruch učení a bilingvismu. V dnešní multijazykové společnosti by se toto téma 

mohlo stát aktuálním. O vztahu dyslexie a bilingvismu, příp. multilingvismu se zmiňuje Reid 

(2003, kap. 13, s. 287). Tématu se dotkl též Peera (in Dyslexia, 1999/1 nebo Annals of 

Dyslexia, 1998, podle Matějček in Kuchařská, 2000, s. 158). 

Do budoucna by bylo potřeba zamyslet se nad souhrnným přístupem к vysokoškolským 

studentům s SPU a nad systémem péče o ně, do kterého mohou výrazně promluvit jednotlivé 

vysokoškolské instituce. Vhodné by bylo vypracování určitého přístupu к těmto studentům na 

národní úrovni a propojit ho s legislativou (např. v rámci přístupu к vysokoškolským 

studentům se speciálními vzdělávacími potřebami). Na území České republiky je potřeba 

pokračovat ve vývoji diagnostických materiálů pro specifické poruchy učení v dospělosti a 

v aktivitách zvyšující povědomí o specifických poruchách učení, jejichž existence nekončí 

s ukončením základního nebo sekundárního vzdělávání. 

Zůstává mnoho oblastí, v kterých by bylo zapotřebí dalších výzkumů pro vytvoření 

pravdivějšího obrazu o specifických poruchách učení. Zároveň, protože jde o oblast poměrně 

novou, jsou zde témata dosud celistvě nezkoumána. Zajímavé by bylo například zjistit, jak 

vysokoškolští studenti a dospělé osoby se specifickými poruchami učení nahlížejí sami na 

sebe. Jejich pohled může být výrazně ovlivněn jejich okolím, společností, státem. Situaci 
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v Holandsku např. mapuje kvalitativní studie „Holandští dospělí s poruchami učení - jak se 

sami na sebe dívají" publikovaná v časopise Thalamus (1998, č. 2, roč. 16, podle Kuchařská, 

2000, s. 161). Studie se dotýká sociálních a psycho-emocionálních aspektů specifických 

poruch učení v dospělosti. Poutavým motivem pro další bádání je vznesení domněnky, že 

specifické poruchy učení se mohou projevovat jinak u mužů a jinak u žen (Rei f fa kol., 2001). 

Problematiku specifických poruch učení bychom mohly sledovat z různých úhlů 

pohledu - z pohledu studentů se specifickými poruchami učení, jejich spolužáků, rodinných 

příslušníků, z pohledu vysokoškolských učitelů, vysokoškolských poradců, odborníků mimo 

školu nebo laické veřejnosti - a tyto pohledy porovnávat. Jinou otázkou vznesenou ve 

výzkumech (např. Sperling a kol., 2004, Schiff, Ravin, 2004) je, zda dospělí jedinci s dyslexii 

mají jinou metodu čtení, zda zpracování informací z textu u nich probíhá jinak než u běžné 

populace. Výzkumy by se také mohly zaměřit na efektivnost podpůrné technologie a jejím 

vývojem, jak to naznačuje Raskinds, Higgins (1998). 

V praxi je potřeba rozvíjet nové účinné přístupy v oblasti péče o vysokoškolské studenty 

s SPU, zlepšovat strukturu jejich podpory, používat efektivní metody učení, nebát se 

experimentovat a zamyslet se nad alternativami výstupy studia a kontrolou studia. Domnívám 

se, že pomocí vhodných projektů by bylo možné zvýšit povědomí o SPU mezi 

vysokoškolskými učiteli a poradci. Univerzity by dále mohly iniciovat vytvoření oficiálních 

webových portálů pro své studenty s SPU, tisknout příručky a brožury o problematice spolu 

s praktickými radami, to vše ve formátu „dyslexia-friendly". V odborné literatuře se též 

hovoří o možnostech vytvoření svépomocných skupin těchto studentů, které v České 

republice, pokud je mi známo, zatím nefungují. 
Další mezinárodní příspěvky s mnoha tématy к problematice specifických poruch učení 

u vysokoškolských studentů lze nalézt v knihovně Dys-centra v Praze (Boguschová in 

Kuchařská, 2000, s. 162-166) a na internetu59. Cenným zdrojem informací mohou být i 

bakalářské, magisterské a jiné závěrečné práce českých studentů, které vznikají v posledních 

letech.60 

V současné době probíhá na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze výzkum pod vedením Doc. Květoňové zaměřený na podporu 

59 Např. oficiální internetové portály národních organizacích zabývajících se SPU jako Dyslexia Scotland, 
British Dyslexia Association, the Australian University (ANU) aj. 
60 К tématu emocionální a psychické stránky dospělých jedinců s SPU např. diplomová práce Sobolové (2009) 
nebo bakalářská práce Kábrtové (2008). O problematice specifických poruch učení u vysokoškolských studentů 
vzniká v současné době bakalářská práce (J. Polešenský) na Univerzitě Palackého v Olomouci, katedra Speciální 
pedagogiky. 
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vysokoškolských studentů se speciálními vzdelávacími potřebami včetně studentů se 

specifickými poruchami učení. Tento projekt, Speciální pedagogika v podmínkách 

inkluzívního vzdělávání, je podpořen Grantovou agenturou ČR.61 

61 Registrační číslo 406/09/0710. 

Šárka Kužílková Strana 116/131 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra SpPg 

8 Závěr 

8.1 Naplnění cílů práce a zodpovězení výzkumných otázek 

Ve své práci jsem shrnula vybranou českou a anglicky psanou odbornou literaturu 

к dané problematice. Spolu s analýzou anglických odborných článků získaných rešerší 

v Národní lékařské knihovně v Praze jsem načrtla stav bádání v oblasti specifických poruch 

učení u vysokoškolských studentů. I když se z analýzy rešerše nepotvrdil signifikantní 

narůstající zájem o danou problematiku u odborníků, přinesla analýza odpovědi na otázky, o 

jaká témata se odborníci aktuálně zajímají, jaké metody ve výzkumech používají, jaké vzorky 

populace vybírají nebo kde své výsledky publikují (viz Kap. 1.2). Hlavním výstupem analýzy 

rešerší je myslím zjištění, že aktuálními oblastmi výzkumu je vztah specifických poruch učení 

a studia cizího jazyka, problémy studentů ošetřovatelských oborů se specifickými poruchami 

učení při vysokoškolském studiu a praxích a za třetí vliv specifických poruch učení na 

psychickou a emocionální stránku jedince. Aktuálnost problémů při studiu cizího jazyka 

potvrdili mimo jiné respondenti dotazníkového šetření v praktické části mé práce. 

Hlavní problémy vysokoškolského studia jsou podle nastudované literatury a podle 

výsledků dotazníkového šetření tyto: 

• pravopis 

• čtení 

• cizí jazyky 

• psaní seminárních prací 

• zvládání stresu 

Faktory, které ovlivňují úspěšnost studia vysokoškolských studentů se specifickými 

poruchami učení, jsem dle nastudovaných materiálů shrnula do několika bodů: 

• doba diagnostiky a včasná systematická reedukace 

• typ, kombinace a závažnost specifických poruch učení 

• rodinné zázemí jedince 
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• osobnost jedince 

• škola (politika školy, systém podpory, jaké služby a podporu škola nabízí) 

• konkrétní metody výuky, přístup vyučujících 

• přístup spolužáků 

• strategie učení, využití pomůcek a technické podpory 

• možnosti péče a podpory mimo školu (PPP, psycholog, služby knihoven, 

gramotnostní a jiné kurzy pro veřejnost) 

• legislativa 

Přestože odborná literatura uvádí typy oborů, které studenti se specifickými poruchami 

učení preferují s odkazem na jejich silné stránky, a přestože praktická doporučení vyzývají 

studenty к pečlivému zvážení školy, kam se budou hlásit, podle výpovědí respondentů 

v dotazníkovém šetření se studenti se specifickými poruchami učení nedomnívají, že by 

specifické poruchy učení zásadně ovlivnily jejich výběr vysoké školy a následného povolání. 

Shledávají sice určité činnosti za limitující (např. jazykové dovednosti, koncentrace, cizí 

jazyky), ale ze svého pohledu to možná nehodnotí jako handicapující. Domnívám se, že při 

výběru školy pravděpodobně přirozeně inklinují vybrat si to, co jim jde, a co je tudíž baví a 

motivuje. 

Další výzkumnou otázkou bylo, jaké jsou možnosti podpory vysokoškolských studentů 

se specifickými poruchami učení. Možnosti podpory bych především rozdělila na formální a 

neformální. Ukázalo se (zejména u dotazníkového šetření v České republice), že neformální 

podpora má pro studenty se specifickou poruchou učení zásadní vliv. Jde hlavně o rodinné 

zázemí a podporu od spolužáků (zapůjčení poznámek, vysvětlení látky, pomoc s učivem, 

orientací a organizací). Mezi formální podporu řadím podporu od konkrétního vyučujícího při 

výuce a speciální podporu odborníků (fakultní koordinátor pro vysokoškolské studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami, v cizině např. dyslexia advisor, dále psycholog, 

pracovník pedagogicko-psychologické poradny aj.). Formální podporu můžeme rozlišit dále 

podle oblastí: 

a) programy na reedukaci školních dovedností (např. nácvik čtení, nácvik psaní 

akademického textu, strategie přípravy na zkoušku) 
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b) programy na zvládání obecnejších dovedností (např. zvládání stresu, 

organizace času, programy na podporu koncentrace nebo seznámení se styly 

učení) 

c) psychologická podpora a poradenství, psychoterapie 

V cizině je v rámci univerzit běžná též podpora v duchovní rovině ze strany církve. Tím se 

dostáváme k otázce, kdo podporu poskytuje - jaká instituce (škola, PPP, různé organizace a 

agentury) a jaký odborník (vysokoškolský pedagog, psycholog, psychiatr, terapeut). Podpora 

může být individuální nebo skupinová. Hodně se v zahraničí v posledních letech hovoří o 

svépomocných skupinách vysokoškolských studentů nebo dospělých osob se specifickými 

poruchami učení. 

Možnosti podpory vysokoškolského studenta se specifickými podpory učení jsou 

opravdu různorodé. V praxi je důležité vybrat efektivní postup nebo kombinaci postupů 

vzhledem к individuálnímu studentovi a možnostem prostředí. Co se týče konkrétní podpory, 

kterou vysoké školy studentům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízejí během výuky 

a studia, tak studenti se specifickými poruchami učení podle dotazníkového šetření nejčastěji 

využívají následující tři typy: 

• navýšení času při testu 

• počítačovou techniku 

• nahrávání přednášek 

Mé zkoumání ukazuje, že zatímco někteří studenti mají specifické poruchy učení 

v období vysokoškolského studia úspěšně kompenzované a s případnými zbývajícími 

obtížemi si dokáží sami poradit (příp. využijí neformální podpoiy), jiní studenti mají 

problémy závažnější a s cílem zajistit jim rovnocenný přístup ke vzdělávání je nutné 

poskytnout jim adekvátní podporu. Nediskriminující přístup inkluzívní společnosti je 

argumentem pro vybudování fungujícího systému podpory vysokoškolských studentů se 

specifickými poruchami učení včetně jednoznačné diagnostiky specifických poruch učení 

v dospělosti a jasného postupu při udílení podpory. 
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8.2 Přínos práce 

Ve své práci jsem shrnula a analyzovala vybranou českou a především zahraniční 

literaturu k problematice specifických poruch učení v terciárním školství. Ukázala jsem stav 

bádání ve vybraných odborných mezinárodních článcích a zamyslela se nad směřováním 
dalšího výzkumu (jaké jsou nedostatky výzkumů, jaká témata ve výzkumech chybí, jaké jsou 

výstupy bádání apod.). 

Na základě nastudované české a zahraniční literatury jsem popsala charakteristiku 

vysokoškolských studentů se specifickými poruchami učení, jejich hlavní problémy a způsoby 

nápravy těchto problémů. Shrnula jsem materiály o výskytu specifických poruch učení u 

vysokoškolských studentů a popsala dva odlišné přístupy к vysokoškolským studentům se 

specifickými poruchami učení. Uvedla jsem možnosti diagnostiky specifických poruch učení 

u nás i v zahraničí a pojednala o možnostech podpory vysokoškolských studentů se 

specifickými poruchami učení. Detailněji jsem pojednala o několika tématech - o vztahu 

studia cizích jazyků na vysokých školách a specifických poruch učení, o vlivu specifických 

poruch učení na psychickou, emocionální a sociální stránku osobnosti vysokoškolského 

studenta s SPU a o zkušenostech vysokoškolských studentů se specifickými poruchami učení, 

kteří studují medicínské a učitelské obory, o konkrétních problémech těchto studentů a 

faktorech, které tyto problémy ovlivňují. 

Přínosem praktické části práce bylo vytvoření dotazníku pro vysokoškolské studenty se 

specifickými poruchami učení. Výsledky dotazníkového šetření v České republice i Skotsku 

v podstatě podpořily domněnky odborné literatury např. ohledně oblastí problémů při studiu 

nebo o vlivu špecifických poruch učení na další oblasti života. Šetření navíc přineslo nové 

informace o zkušenostech vysokoškolských studentů se specifickými poruchami učení, o 

jejich potřebách a názorech. Za podstatné hodnotím získání kvalitativních informací o 

studenty využívané podpoře, které mohou být využity při budování systému péče a podpory 

těchto studentů na fakultách. Zajímavé je též porovnání určitých odlišností ve výpovědích 

českých a skotských respondentů. Přínosem práce je vypracování několika případových 

studiích a jejich analýza. Přináší kvalitativní informace o zkušenostech vysokoškolských 

studentů se specifickými poruchami učení s českým školstvím, o rozdílném vývoji poruch a 

individuálním náhledu na ně. 

Práce vnáší vhled do u nás málo zkoumané problematiky, vybízí к dalšímu bádání a 

přináší praktické náměty pro diagnostiku, reedukaci a podporu specifických poruch učení 

v terciárním školství. 
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Příloha 1 

Metody používané při výzkumech dospělých s SPU 

1) Čtení a psaní bezesmyslných slov 

2) Počítání fonémů 

3) Odstraňování fonémů (phoneme deletion) 

4) Odstraňování slabiky 

5) Analýza první a poslední hlásky 

6) Přehazování prvních hlásek (spoonerism) 

7) Vytváření rýmů 

8) Porovnávání rýmů 

9) Paměť na jedno-, dvoj- a tříslabičná bezesmyslná slova 

10) Rychlost vyslovení jedno-, dvoj- a tříslabičných bezesmyslných slov 

11) Slovní test (visual lexical decision test) 

12) Definování homofonních slov (homophone definition test) 

13) Porovnávání homofonních slov 

14) Hatmatílka test (modifikovaný Pig Latin Test) 

15) Sémantická fluence 

16) Fonemická fluence 

17) Jmenování čísle 

18) Opakování slov 

19) Paměť na čísla 

20) Bezprostřední jmenování (rapid naming) 

(Převzato z Mertin in Kuchařská, 1998, s. 57-59) 



Příloha 2 

Screeningový dyslektický test pro dospělé (DAST - Dyslexia Adult Screening Test; 

Nicolson, Fawcett, 1997) 

1) Bezprostřední pojmenování (rapid naming): doba potřebná к pojmenování všech 

předložených jednoduchých obrázků 

2) Test čtení: počet slov přečtených za minutu 

3) Stabilita postoje (postural stability): rovnováha při narušení stability způsobené 

kalibrovaným postrčením 

4) Fonemická segmentace: analýza slov na hlásky 

5) Test hláskování (spelling test): počet slov správně hláskovaných během dvou minut 

(slova mají zvyšující se obtížnost) 

6) Opakování sestupných čísel: maximální počet čísel zopakovaných sestupně 

7) Čtení bezesmyslného textu (nonsense passage reading) 

8) Neverbální myšlení: krátký neverbální IQ test 

9) Test psaní: počet správných opsaných slov ve větě za minutu 

10) Verbální fluence: počet slov začínajících na hlásku s, která proband vymyslí za minutu 

11) Sémantická fluence: počet názvů zvířat, které proband vymyslí za minutu 

(Převzato z Kuchařská 1998, s. 62-3) 



Příloha 3 

Dyslektický dotazník pro dospělé (Adult Dyslexia Check List) 

1) Je pro vás obtížné určit, co je napravo a co nalevo? 

2) Dělá vám problémy orientace na mapě nebo na neznámém místě? 

3) Nemáte rádi, když musíte číst nahlas? 

4) Trvá vám delší dobu než druhým, než přečtete stránku v knížce? 

5) Dělá vám problémy pochopit smysl toho, co jste přečetli? 

6) Nečtete rádi tlusté knihy? 

7) Máte potíže s pravopisem? 

8) Je váš rukopis obtížně čitelný? 

9) Je vám nepříjemné, když máte mluvit na veřejnosti? 

10) Máte problémy s přijímáním telefonických zpráv a s jejich správným předáním? 

11) Když máte říci delší slovo, dá vám leckdy dost práce složit všechny hlásky ve 

správném pořadí? 

12) Dělá vám problémy sečítat zpaměti bez použití prstů nebo papíru? 

13) Když telefonujete, často si spletete vytáčená čísla? 

14) Dělá vám problémy vyjmenovat plynule za sebou měsíce v roce? 

15) Dělá vám problémy vyjmenovat pozpátku měsíce v roce? 

16) Pletete si data a časy a promeškáváte schůzky? 

17) Když vyplňujete složenky či jiné tiskopisy, uděláte často chybu? 

18) Pokládáte formuláře za obtížné a matoucí (komplikované)? 

19) Zaměňujete čísla autobusu např. 95 a 59? 

20) Učili jste se ve škole malou násobilku s obtížemi? 

(Převzato z Kuchařská 1998, s. 63) 



Příloha č. 4 

Otázky, nad kterými by se měl vysokoškolský učitel zamyslet při zadávání a hodnoceni 

psaných prací studentů s dyslexii 

1 ) Jaký typ měření způsobuje nejvíce (nebo nejméně) obtíží? 

2) Může být jednáno o studentově volbě měření? 

3) Vyskytují se chyby za určitých podmínek? (např. spíše u časově limitovaných testů 

než u úkolů, které jsou hodnoceny průběžně?) 

4) Dělá student syntaktické chyby, a když ano, existuje model pro takové chyby? 

5) Jsou přítomny sémantické chyby? 

6) Proč se tyto chyby objevuji? 

7) Porozuměl student textu? 

8) Nalézáme obecný model pro špatný pravopis - jsou ta samá slova psána stejně 

špatně? 

9) Jsou slova, která vypadají podobně, užívána ve špatném kontextu? 

10) Je přítomna záměna písmen nebo jsou písmena ve slově ve špatném pořadí? 

11) Je písemná práce špatně organizována? Je příliš dlouhá nebo krátká? 

12) Jsou jednotlivé body práce nedostatečně vysvětleny nebo rozvinuty? 

13) Lze najít doklady dostatečného množství přečtené literatury nebo se pisatel příliš 

spoléhá jen na omezený počet nastudované literatury? 

14) Užívá pisatel přespříliš přímých citací z jiných textů, aniž by připojil vlastní 

komentář? 

15) Užívá student v psané práci jednodušší slovní zásobu než v běžné konverzaci nebo 

ústních odpovědích na otázky? 

(Převzato z Reid, 2000, s. 448-9, volný překlad autorky) 



Příloha č. 5 

Česká verze dotazníku 

Dobrý den , 

J s e m s t u d e n t k a speciální p e d a g o g i k y na P e d a g o g i c k é fakul tě Univerzity 

Karlovy v Praze. Pro po třeby své d i p l o m o v é práce jsem Vás chtě la p o ž á d a t o 

vyplnění krátkého dotazníku o speci f ických poruchách učení u vysokoško láků . 

Dotazník obsahuje 18 o t á z e k a j eho vyplnění zabere přibližně 20 minut. U 

r e s p o n d e n t ů mus í být r o z p o z n á n a minimálně jedna specif ická porucha učen í 

(např. dys lexie , dysgraf ie , dysortograf ie , dyskalkulie) a musí t o být s tudent i v y s o k é 

školy. Dotazníky b u d o u a n o n y m i z o v á n y a b u d o u využity p o u z e pro účely t é t o 

práce. 

Vyplněný dotazník prosím o d e š l e t e na e -mai lovou adresu: 

sarka .kuz i lkova@seznam.cz . Pokud m á t e nějaké otázky, p o z n á m k y n e b o b y s t e s e 

rádi d o z v ě d ě l i o m é d i p l o m o v é práci více, prosím neváhe j t e m ě k o n t a k t o v a t na 

s t e j n é m e-mailu. Ráda zašlu dotazník také v alternativním formátu . 

Na závěr j sem Vás chtěla požádat , zda b y s t e t e n t o dotazník mohly přepos la t i 

svým kamarádům a z n á m ý m , kteří by h o p o t e n c i o n á l n ě mohli také vyplnit. 

M O C K R Á T DĚKUJI! © в 

Šárka Kužílková 

mailto:sarka.kuzilkova@seznam.cz


Dotazník pro studenty vysokých škol se specifickými poruchami učení 

1) Pohlaví: 
a) muž 
b) žena 

2) Věk: 

3) Národnost: 

4) Jakou VŠ studujete? 
Jakou fakultu? 
Jaký obor? 
Jaký ročník? 

5) Která ze specifických poruch učení Vám byla diagnostikována? 
a) dyslexie 
b) dysgrafie 
c) dysortografie 
d) dyskalkulie 

Zkušenosti se studiem na vysoké škole 

1) Hrály specifické poruchy učení roli při výběru vysoké školy? 
a) Ano. 

Pokud ano, v jakém slova smyslu? 

b) Ne. 

2) Jaké činnosti týkající se vysokoškolského studia jsou pro Vás náročné a určete prosím 
stupeň jejich náročnosti. 

není lehce středně velmi 
problém náročné náročné náročné 

sledování výkladu 
zapisování poznámek 
čtení knih 
psaní konspektů 
psaní seminárních prací 
ústní referáty 
ústní zkoušky 
písemné testy s otevřenými 
otázkami 
písemné testy zaškrtávacího 



typu 
pravopis 
organizace studia 
studium cizích jazyků 
zvládání stresu 
jiné (prosím doplňte) 

3) Máte nějaké strategie učení (např. jak zvládat problémy z předešlé otázky)? 
a) Ano. Stručně je prosím popište: • 

Liší se podle předmětu? 
Liší se podle oblasti problémů? 

b) Ne. 

4) Vyhledali jste během vysokoškolského studia podporu odborníka? 
a) Ano (prosím vyberte): 

• Kancelář pro studenty se speciálními potřebami v Celetné ul. (Informačně-
poradenské centrum UK) 

• kontaktní osobu pro studenty se speciálními potřebami na fakultě 
• psychologicko-pedagogickou poradnu 
• speciálně-pedagogické centrum 
• psychologa 
• jiné (prosím doplňte): 

b) Zatím ne, ale uvažuji o tom (přejděte na otázku č. 5). 
c ) N e (přejděte na otázku č. 5 ) . 

Jaký jste z toho měli pocit? pozitivní / neutrální / negativní 
Bylo to přínosné? velmi přínosné / docela přínosné / nebylo to přínosné 
Jaký byl důvod vyhledání pomoci odborníka? 



5) Řešili jste někdy své problémy s vysokoškolskými pedagogy? 
a) Ano. 

Jaké byly jejich reakce? Kladné, podpůrné / neutrální / negativní 
b) Ne. 

6) Požádali jste někdy o pomoc spolužáky, kamarády nebo své blízké? 
a) Ano. 

V čem jejich pomoc spočívala? 

b) Ne. 

7) Využili jste během studia nějakou formu podpory? Prosím zaškrtněte: 

ano ne 
navýšení času při testu 
delší čas na přípravu testu nebo 
seminární práce 
nahrávání přednášek 
dostávání poznámek od učitele 
pravidelné konzultace s učitelem 
alternativní formát testu 
psaní testu v místnosti bez rušivých 
podnětů 
využívání počítačové techniky a programů 
(kontrola pravopisu apod.) 
jiné (prosím doplňte): 

Pracovní poměr, brigády 

1) Pracujete při vysokoškolském studiu? 
a) Ano, na plný úvazek. 
b) Ano, na poloviční úvazek. 
c) Ano, pár hodin týdně. 
d) Pouze nárazově/občas (např. formou brigády). 
e) Ne. 

2) Byly specifické poruchy učení překážkou pro výkon nějaké brigády nebo práce? 
a) Ano. 

Jaké a proč? 
b) Ne. 



Obecná zhodnocení a sebereflexe 

1) Jak byste zhodnotili obtížnost studia na vysoké škole, kterou studujete? 
a) jednoduchá 
b) středně obtížná 
c) velmi obtížná 

2) Vybrali byste si dnes na základě Vašich zkušeností stejnou školu/ specializaci? 
a) Ano. 
b) Ne. Prosím vysvětlete: 

3) Hraje podle Vašeho názoru specifická porucha učení roli při výběru Vašeho budoucího 
zaměstnání? 

a) Ano. 
V jakém slova smyslu? 

b) Ne. 

4) V jakých oblastech a jak mnoho ovlivnila specifická porucha učení Váš život? 

neovlivnila částečně ovlivnila zásadně ovlivnila 
škola 
rodina 
kamarádi 
trávení volného času, 
koníčky 
emocionální oblast 
sociální oblast 
nižší sebevědomí 
jiné (prosím doplňte): 

Zde máte volnou možnost cokoliv sdělit: 

Mohu Vás v budoucnosti případně kontaktovat ohledně Vašich odpovědí v dotazníku? 
a) Ano. Prosím napište Váš kontaktní e-mail: 
b) Ne. 

Souhlasíte s případným anonymním zveřejněním citací z Vašich odpovědí? 
a) Ano. 
b) Ne. 

Mockrát děkuji! © © © 



Příloha č. 6 

Anglická verze dotazníku 

Hello, 

I am Sarka Kuzilkova, a student of Special Education at the Charles University in 
Prague, Czech Republic1. I am doing research on university/college students with specific 
learning difficulties as a part of my Masters Essay. The purpose of this research is to 
collect and analyse general information about the experiences of students with learning 
difficulties during their university/college study (e.g. what problems they have, how they 
tackle them, what support they use). The outcome of my research should lead to the 
improvement of student services and also to a better understanding of the nature of 
learning difficulties in adulthood as I think this is very important, not only for university 
staff, but for students themselves as well. 

I would like to ask you to fill the questionnaire below which consists of 18 questions 
and takes you about 20 mins. The participants have to be university or college students at 
least 18 years old who have specific learning difficulties. Data from the questionnaire will 
be anonymised, used only for the purpose of this research and stored confidentially and 
securely for the period of one year. The questionnaire is approved by the University of 
Glasgow, Dumfries Campus Ethics Committee.2 

Please complete the questionnaire and send it back to my email: ksarka@volny.cz. If 
you have any questions or comments , please do not hesitate to contact me on my email 
address mentioned above. You can also contact my supervisor at the Glasgow University, 
Crichton Campus (Dr. Sandy Whitelaw: s.whitelaw@crichton.gla.ac.uk). I am happy to 
send you the questionnaire in an alternative or "dyslexia-friendly" format, if preferred. 

Finally, I would like to ask you to send this email to your friends who could possibly 
answer the questionnaire and help with this important research as well. 

Thank you very much!! © 

1 Address: Charles University, M. D. Rettigove 4, Prague 1, 116 39, Tel: +420-221 900 111 
2 Address: University of Glasgow, Rutherford/McCowan Building, Crichton University Campus, Dumfries, 
DG1 4ZL, Tel: +44 (0)1387 702001 

mailto:ksarka@volny.cz
mailto:s.whitelaw@crichton.gla.ac.uk


Questionnaire for University/College Students 
with Specific Learning Difficulties/Dyslexia 

Personal details 

1) Sex: m a l e / f e m a l e 

2) Age: 

3) Nationality: 

4) At which university/college do you study? 
Which department/college? 
Which programme/course? 
Which year? 

5) Which specific learning difficulties have you had recognized? 
a) problems with reading 
b) problems with writing 
c) problems with spelling 
d) problems with counting 

1) Did learning difficulties affect your choice of university/college? 
a) Yes. 

In which way? 
b) No. 

2) Which difficulties associated with studying at university/college do you have and how 

no 
difficulty 

partial 
difficulty 

demanding very 
demanding 

following the lecture 
note-taking 
large amount of reading 
making a book summary 
essay-writing 
oral presentation 
oral examination 
written examination with 
open questions 
written examination with 
multiple choice question 
spelling 
organizing your coursework 
study of foreign languages 



stress management 
any other difficulties 
(please fill in): 

3) Do you have any strategies to cope with your difficulties listed above? 
a) Yes. Please describe them briefly: 

Do they differ according to the subject? Yes. / No. 
Do they differ according to the area of difficulty? Yes. / No. 

b) No. 

4) Have you visited a student advisor/dyslexia advisor during your university/ 
college studies? 

a) Yes, at the university/college. 
b) Yes, outside of the university/college. 
c) Not yet, but I am thinking about it. (Co to question no. 5) 
d ) No. (Co to question no. 5) 

How did you feel about it? Positive / neutral / negative 
Was it helpful? very helpful / quite helpful / not at all 
What was the purpose of seeking support/help? 

5) Have you spoken with your lecturers about your difficulties? 
a) Yes. 

What were their reactions? supportive / neutral / hostile 
b) No. 

6) Have you asked for help your classmates, friends or relatives? 
a) Yes. 

How do they help you? 

b) No. 

7) What support do you receive? 

yes no 
extended time for written tests 
extended time to study for test/ 
to write an essay 



tape-record classes 
advance lecture notes 
regular meeting with lecturer 
alternative test format 
testing in distraction-free environment 
computer technology and programmes 
(spelling checkers etc.) 
other (please fill in): 

Temporary jobs, placements 

1) Do you work while you are at university/college? 
a) Yes, full-time. 
b) Yes, part-time. 
c) Yes, only f e w hours per week. 
d) I work only in spurts or rarely. 
e) No. 

2) Do your learning difficulties limit your ability to get a temporary job? 
a) Yes. 

In which way? 
b) No. 

General evaluation and self-observation 

1) How would you evaluate your level of difficulty on your course at the 
university/college? 

a) easy 
b) demanding 
c) very demanding 

2) Based on your experiences at the university/college, would you choose the same 
course? 

a) Yes. 
b) No. Please explain: 

3) Do you think that your learning difficulties will affect your future career choice? 
a) Yes. 

In which way? 
b) No. 



4) How much do learning difficulties affect the following areas of your life? 

not at all partially a lot 
school 
family 
friends 
free time/hobbies 
emotional area 
social area 
lower self-esteem/ self-
concept 
other (please fill in): 

What else would you like to say? 

Do you agree to be possibly contacted for future questions about your answers in 
questionnaire? 

a) Yes. Please write your contact e-mail: 
b) No. 

Do you agree to the possible use of anonymised quotes from your answers in 
publications? 

a) Yes. 
b) No. 

Thank you very much! © ® © 



Příloha č. 7 

Príprava na strukturovaný rozhovor 

Strukturovaný rozhovor 

Základní údaje: 

Ročník narození: 

Místo: 

Rodina (s kým vyrůstal): 

Sourozenci: 
Výskyt SPU v rodině: 

Zaměstnání rodičů: 

Porod: 

Závažné nemoci v dětství: 

Odklad povinné školní docházky: 

Kdy se SPU projevily a jak: 

Kde proběhla diagnostika a jaké byly výstupy: 

Období ZŠ: 

1 ) jaké problémy/jaké předměty obtížné 

2) známky ve škole 

3) kdo se s ním učil 

4) obdržení odborné podpory 

5) přístup učitelů 

6) přístup spolužáků 

7) jak jste SPU vnímal 

8) rozhodování o dalším studiu 

Období SŠ: 

1) jaká SŠ 

2) přijímací zkoušky, hrály SPU roli? 

3) jaké problémy 

4) obdržení podpory 



5) přístup učitelů 

6) přístup spolužáků 

7) jak jste SPU vnímal 

8) jak hodnotíte obtížnost studia na SŠ 

9) rozhodování o dalším studiu 

Období VŠ 

1) přijímací zkoušky, vliv SPU? 

2) jaké problémy (rozdíl od předchozího studia) 

3) kde bydlí, kde se učí, strategie učení 

4) obdržení podpory/co byste uvítali 

5) mluvili jste s učiteli/se spolužáky o svých problémech? 

6) práce při studiu 

7) koníčky 

8) ovlivnění socio-emocionální stránky 

Výhled do budoucna 

1) Bude mít SPU vliv i nadále? V jakých oblastech? 

2) Jaké je myslíte obecné povědomí o SPU? Je dobrý přístup к informacím o této 

problematice? Měl jste někdy nedostatek informací o svých problémech? O čem se 

nemluví? 

3) Máte nějaká doporučení pro ostatní studenty se specifickými poruchami učení? 


