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A N O T A C E 

Školní neúspěchy dětí jsou z velkých témat pedagogické a psychologické 

literatury ve všech civilizovaných zemích. Od konce 60. let si mnozí 

odborníci uvědomují, že náprava poruch učení a chování se nemůže 

orientovat jen na jejich projevy, ale že je nutno sledovat chování 

jednotlivého dítěte celostně, ve všech souvislostech. To je nový, 

průkopnický obrat. Pak se j iž nemluví o poruchách, které se třídí a hledají 

se jejich nápravná řešení. Například co dělat, když dítě zaměňuje při psaní 

písmena, při čtení těžce slabikuje, popřípadě lže. podvádí, šaškuje, mluví 

sprostě, trucuje nebo krade. 

Moje práce by měla být motivací k j inému přístupu k dítěti, to 

předpokládá jiný způsob myšlení. Ve středu zájmu je dítě, jeho sociální 

situace, jeho jedinečné postavení ve třídě. V rodině, mezi vrstevníky, jeho 

vztah k učení, jeho způsoby práce apod. Je nutné s dítětem pracovat jako 

s neopakovatelným jedincem. 



A N N O T A T I O N 

Bad succes of children is one of the most common topics of pedagogical 

and psychological literature in all the civilizated countries. Since sixties 

experts hav realised that the remedy oťall kinds of defects shouldn't be 

orientated only on children's behaviour, but on their globál condition. This 

should be an importatnt turnaround. Since then vve don ' t use a term: 

„disorder", byt vve ťocus on i ťs solution itselť. For example vvhat to do 

vvhen a pupil switches letters while vvriting, has problems with reading, or 

even is difficult to control, cheats, steals things. 

My essay could be a kong of motivation to give the children more 

time, trying to get to knovv them better. The most imortatnt thing is ch i lďs 

sociál situation and iťs position in group, family, school. We should also 

try to fing out its way of communication. I ť s neccesary to communicate 

with a pupil as an individual. 
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I. ÚVOD 
Jednou z hlavních charakteristik moderní společnosti je stoupající hodnota 

školního vzdělání. Prospěch dítěte ve škole a jeho celkové hodnocení 

učiteli i rodiči je podmíněno tím, jak ve škole plní jejich očekávání. 

Dovednosti jako je čtení, psaní a počítání většina lidí považuje za 

samozřejmost, která patří ke každodennímu životu. Dítě, které se nenaučí 

těmto základním dovednostem, si ponese do života velký problém. 

Zmíněné dovednosti jsou totiž předpokladem toho, aby se člověk uměl 

orientovat v běžném životě. Dítě s nerozpoznanou specifickou poruchou 

učení zažívá ve škole trvalý neúspěch a zklamání, které jej ohrožují. 

Získává negativní sebeobraz, snižuje se u něho pocit vlastní hodnoty, 

objevuje se nechuť k další práci. Následně se mohou vyskytnout i obtíže ve 

vztazích k rodičům, jejichž očekávání dítě nesplňuje a vůči školně 

úspěšnějším sourozencům. Později pak při volbě další vzdělávací cesty volí 

méně atraktivní a náročný obor, o kterém si myslí, že ho zvládne i se svým 

handicapem. Často pak dochází k tomu, že zvolený obor vede k takovému 

pracovnímu uplatnění, jehož náplň jedince neuspokojuje, protože byl nucen 

ho volit z jiných důvodů než z vlastního zájmu. 

Specifické vývojové poruchy učení byly objeveny až na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století a od padesátých let se stávají aktuálním 

sociálním problémem. V dnešní době stále více stoupají nároky na 

vzdělávání, a proto má i problematika specifických poruch učení větší 

význam než kdykoli dříve. Dnes neumět číst, psát a počítat znamená mít 

uzavřenou cestu ke vzdělání a ke spoustě informací, které neustále 

potřebujeme zpracovávat, abychom se udrželi v sociálním kontaktu 

s druhými lidmi. Tyto okolnosti ukazují, proč je nutné abychom se zabývali 
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otázkou specifických poruch učení. Jejich včasná diagnostika a náprava má 

velkou důležitost. 

U dětí, které trpí specifickými poruchami učení, se obvykle výraznější 

obtíže vyskytnou po vstupu do základní školy. Tato problematika je také 

jednou z hlavních, které se vyskytují jako důvod návštěvy pedagogicko -

psychologické poradny. Rodiče se cítí brzy zklamáni ve svých očekáváních 

dobrých školních výkonů vlastního dítěte. Ani intenzivní domácí příprava 

na školu a pomoc rodičů většinou nenese předpokládané výsledky, dítě se 

nezlepšuje. „Pokud je dítě dlouhodobě frustrováno svými neúspěchy a 

chronicky se mu nedostává bezpodmínečně pozitivního přijetí, dochází 

k narušení jeho osobnostního vývoje. Výrazně ubývá příležitostí, kdy 

společně se svými rodiči prožívá spontánní radost a přibývají chvíle napětí, 

nespokojenosti a výčitek, které pramení z bezmoci a bezradnosti rodičů." 

(Pokorná, 1997a. s. 20) 

Jak poznám dyslcktika ve třídě? Dítě nepíše čárky nad samohláskami, je 

to dyslektik? Jak mám s takovým dítětem pracovat? Jak poznám 

dyskalkulika? Nedokáže si zapamatovat číselnou řadu? Pokud se diagnóza 

potvrdí, je mým cílem si dítě pro spolupráci získat a dodat mu odvahu a 

chuť do práce a učení. 

Diplomová práce vznikla na základě kontaktu s dětmi s poruchami učení 

na druhém stupni Základní školy pro děti se speciálními potřebami 

v Ružinovské ulici. Zabývala jsem se i dětmi s poruchami psaní, počítání a 

okrajově i kreslení, hudebních schopností a motorickou obratností 

v různých oblastech (podle desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí 

„specifická vývojová porucha motorické funkce"; podílející se na utváření 

celkové pohybové charakteristiky chování). Dle Říčana a Krejčířové není 
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možné hledat příčinu jen v oblasti motorické, ale i v oblastech procesech 

poznávacích. 

Co to jsou specifické poruchy učení, není jednoduchá otázka. Zcela 

nezvratné je, že existují a výrazně nepříznivě ovlivňují vzdělávací i 

osobnostní rozvoj dětí ve školním věku a mají vliv i na jejích celoživotní 

orientaci a adaptaci ve společnosti. Mají rozličnou etiologii 

mimointe lektového charakteru, která však negativně ovl ivňuje i rozvoj 

kognit ivních a intelektových funkcí. Proto j e důležité, abychom u dětí 

vědomě tyto funkce rozvíjeli. Dnes je již nezvratně dokázáno, že náprava 

specifických obtíží učení se musí provádět i specifickými metodami. 

Neméně důležitá je diagnostika vývojových poruch učení, abychom 

rozvíjeli s dítětem skutečně to, co jeho obtíže vyvolává, a netrápili jeho i 

sebe neúčelnými cviky. (Pokorná, 1998a, s. 7) 

V tomto výčtu obtíží a možných rizik, které se váží ke specifickým 

poruchám učení, by se dalo pokračovat ještě dále. Mou snahou je ale pouze 

ve stručnosti ukázat závažnost tohoto problému. Téma specifických poruch 

učení u dětí jsem si vybrala jako své diplomové téma. Můj výběr ovlivnilo 

to, že od počátku studia mě zajímaly předměty a odborné praxe zaměřené 

na směr pedagogicko-psychologického poradenství a později jsem začala 

učit děti s poruchami učení a chování na zvláštní Škole. V rámci 

vypracování diplomové práce jsem si přála, aby z mé snahy, vynaloženého 

úsilí a získaných teoretických znalostí také plynul nějaký konkrétní 

praktický užitek či pomoc dětem s těmito obtížemi. Rozhodla jsem se pro 

spolupráci s učiteli zdejší školy, pro studium odborné literatury a pro různé 

možné dostupné pomůcky při nápravě specifických poruch učení. 
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Ií. TEORETICKÁ ČÁST 
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1. Specifické poruchy učení 
V této kapitole bych chtěla nastínit základní informace o specifických 

poruchách učení, které považuji za důležité pro porozumění mému 

diplomovému tématu, jež se týká konkrétních postupů pomoci dětem, které 

trpí specifickými poruchami učení. 

Definovat specifické poruchy učení je obtížné. Je však zcela nezvratné, 

jak uvádí Pokorná (1997a, s. 69), že existuje fenomén specifických poruch 

učení, který někdy výrazně nepříznivě ovlivňuje vzdělávací i osobnostní 

rozvoj dětí, takže má vliv i na jejich celoživotní orientaci a adaptaci ve 

společnosti. 

1. 1. Specifické vývojové poruchy učení jako problém 

1. 1. 1. Definiční vymezení specifických poruch učení 

V českých podmínkách je známa definice, kterou uvádí Matějček (1993, 

s. 24). „Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny 

poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání 

takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, 

psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní 

postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového 

systému. I když se porucha může vyskytnout souběžně s jinými formami 

postižení (jako např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a 

emociální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní 

zvláštnosti, nedostatečná výuka, psychogenní činitele), není přímým 

následkem takových postižní nebo nepříznivých vlivů." 
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Mezi základní specifické poruchy učení patří dyslexie. Podle definice 

Světové neurologické federace z roku 1968 (Šturma In Říčan, Krejčířové, 

1995, s. 125) je dyslexie vymezena jako „specifická porucha čtení, neboli 

porucha projevující se neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává 

běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní 

příležitost. Je podmíněna poruchami v základních poznávacích 

schopnostech, přičemž tyto poruchy jsou často konstitučního původu." 

Analogicky jako dyslexii vymezujeme také dysortografii - specifickou 

poruchu pravopisu, dysgrafii - specifickou poruchu psaní jako grafického 

projevu a dyskalkulii - specifickou poruchu matematických schopností. 

Mezi další specifické poruchy učení patří dyspinxie - specifická porucha 

kreslení, dysmúzie - poruchy hudební schopnosti, dyspraxie - porucha 

motorické obratnosti. Jednotlivá specifická porucha učení se často může 

vyskytnout v kombinaci s jinou, například dyslexie s dysgrafii či 

dysortografii. 

Názory na etiologii specifických poruch učení se liší. Nejčastěji jsou 

v odborné literatuře zmiňovány vlivy drobného organického poškození 

mozku v prenatálním, perinatálním i postnatálním období Či genetické 

vlivy. Dále se výzkumy v této oblasti zaměřují na specifické funkce 

mozkových hemisfér a jejich vzájemné propojení. Někteří autoři uvádějí i 

spolupůsobení vlivu prostředí - rodinného i školního. 

Specifické poruchy učení a chování jsou pokládány za dva nejtypičtější 

obrazy lehké mozkové dysfunkce. Mohou se vyskytovat nezávisle i 

v různých kombinacích (Holečková, 1998, s. 127). Matějček vidí pojem 

lehké mozkové dysfunkce jako širší pojem, který zahrnuje specifické 

poruchy učení. Lehké mozkové dysfunkce se projevují především 

nápadnostmi v chování dítěte, nemusí se vždy podstatněji dotýkat jeho 
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školního prospěchu a školní výkonnosti. Mezi nejěastější příznaky lehké 

mozkové dysfunkce patří neklid, impulzivita, nesoustředěnost, výkyvy 

v náladách apod. 

1. 1 .2 . Osobnost dítěte se specifickými poruchami učení a oblasti icho 

obtíží 

Obtíže dítěte se specifickou poruchou učení se mohou projevovat různými 

kombinacemi oslabení ve vnímání, řeči, paměti, motorice a v kontrole 

pozornosti. 

Jedná se především o obtíže v oblasti percepce. Objevují se poruchy 

zrakového vnímání, například dítě nedokáže rozlišit figury stejného tvaru, 

které jsou vertikálně nebo zrcadlově obrácené. Dále se vyskytují poruchy 

sluchového vnímání řeči, například dítě není schopno sluchové analýzy a 

syntézy slov na hlásky, nedostatečně diferencuje dlouhé a krátké 

samohlásky či tvrdé a měkké hlásky (Pokorná, 1997a, s. 158). Obtíže 

bývají i u vnímání rytmických celků. U dítěte se specifickou poruchou 

učení se často objevují poruchy ve vnímání časového sledu, například se 

s obtížemi učí jakoukoli řadu informací (abeceda, násobilka apod.). 

Projevují se i poruchy ve vnímání prostoru, které souvisí se špatnou 

koordinací pohybů. Obtíže se mohou vyskytovat v oblasti hrubé i jemné 

motoriky, ve vnímání tělesného schématu. Narušena bývá i senzomotorická 

integrace a koordinace, tzn. vytváření vazeb mezi jednotlivými 

percepčními a motorickými ději. 

Mohou se vyskytovat i poruchy v zapamatování si informací a 

systematizací získaných informací i v jejich vybavování, což souvisí i 

s pozorností. 

Objevuje se i nerovnoměrný rozvoj rozumových schopností. 
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U těchto dětí často můžeme pozorovat také poruchy motoriky, sníženou 

obratnost, poruchy harmoničnosti a koordinace pohybů. Vyskytují se 

poruchy řeči například artikulační neobratnost. 

Se specifickými poruchami učení dosahují určitých výkonů ve škole 

s mnohem větším úsilím než děti ostatní. Nejsou však handicapovány 

pouze v těchto zmíněných oblastech. Tím, že častěji prožívají neúspěch a 

jsou častěji nedostatečně pozitivně přijímány svým okolím, vznikají u 

těchto dětí následně emoční obtíže, neurotické projevy nebo poruchy 

chování. Tyto děti jsou totiž učiteli hodnoceny většinou jako málo nadané, 

líné, nesnaživé apod. Rodiče jsou zklamáni školním neúspěchem, vyjadřují 

obavy a často rezignují v pomoci a podpoře vůči svému dítěti. Děti se 

specifickými poruchami učení častěji samy sebe hodnotí méně příznivě, a 

to v důsledku trvalého negativního hodnocení jejich okolím. Školně 

neúspěšné dítě potřebuje především emoční podporu a citovou jistotu ve 

svých blízkých lidech. 

Specifické poruchy učení tedy nepostihují pouze oblast školských 

dovedností dítěte. Souvisí i se školními neúspěchy, negativním 

hodnocením učiteli, rodiči a následnými pocity méněcennosti a celým 

řetězcem dalších obtíží, které jsou pak mnohdy ve svých důsledcích pro 

osobnost dítěte horší než porucha sama. Zmíněné nepříznivé hodnocení ze 

strany učitele oslabuje motivaci ke Školní práci, snižuje sebehodnocení 

dítěte a vede k hledání náhradních, často nežádoucích forem sebeuplatnění. 

Tato situace může vyústit v negativní vztah ke škole a vzdělání vůbec, 

kneurotizaci dítěte nebo kjeho poruchám chování. K specifickým 

poruchám učení tedy často přibývá porucha procesů, prostřednictvím nichž 

si dítě vytváří obraz sebe sama, tedy vlastní identitu a sebehodnocení. 

Matějček uvádí (1993, s. 210), že děti se specifickými poruchami učení 
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patří k té skupině dětí, pro které je školní dráha nezaslouženě svízelná. 

Jejich školní neúspěchy přinášejí zklamání rodičům a pocit neuspokojení 

jejich učitelům. Neúspěšnému dítěti se dostává méně pochval, odměn a 

pozitivního ocenění, ale naopak více trestů, výčitek a odsuzování. 

Hodnocení vlastní osoby ostatními pak dítě přejímá za své, což často ústí 

ke vzniku pocitů méně cennosti, kterých je dítě okolím dále utvrzováno. 

„Dítě s poruchami učení se hodnotí v dotazníku SPAS1 méně příznivě něž 

děti, které ve škole dobře prospívají." (Matějček, 1993, s. 211). Tento pocit 

je ovšem velmi nepříznivou základnou pro motivaci ke školní práci. 

Výkonnost dítěte v takové citové atmosféře klesá ještě pod úroveň jeho 

schopností a to vede k dalšímu zvýšení nátlaku, k prohloubení pocitů 

vlastní nedostačivosti a k uchylování se např. k nevhodnému chování. 

Pokud se z handicapu, jako jsou i specifické poruchy učení, stává hlavní 

identifikační znak sebe sama, může následně dojít k určitým změnám ve 

struktuře osobnosti, čímž se mění i reakce a způsoby chování dítěte (Hadj-

Moussová, 1993, s. 40). Terapie dětí se specifickými poruchami učení se 

proto zaměřuje i na překování obtíží v sociální, emoční oblasti a v oblasti 

chování. 

Poruchy učení ovlivňují celou osobnost dítěte, proto by i terapie těchto 

dětí měla být komplexní. Náprava by měla být kombinována i s metodami 

1 Dotazník Spas zachycuje sebepojetí školní úspěšnosti, sebepojetí dítěte 

jako žáka. Tento dotazník informuje o tom Jakým způsobem dítě prožívá a 

hodnotí vlastní školní výkon, jakou má představu o svých schopnostech a 

výsledcích v jednotlivých předmětech (obecné schopnosti, matematika, 

čtení, pravopis, psaní a celková úprava, sebedůvěra a hodnocení vlastního 

postavení mezi ostatními žáky). (Říčan, Krejčířové, 1995, s. 315) 
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psychoterapeutickými ( viz kapitola 1. 3. Systémový přistup kc 

specifickým poruchám učení). 

1. 2. Specif ické poruchy učení a specifické poruchy chování 

Poruchy chování se mohou objevit jako sekundární nebo primární 

symptomatologie specifických poruch učení. Stejně tak rozděluje poruchy 

chování i D. H. Stott, který osobitým způsobem přistupuje k otázce 

specifických poruch učení. Právě jeho originální přístup nás vede k tomu, 

abychom Stottovu metodiku přiblížili i české odborné veřejnosti. 

Dotazník, který je uvedu v příloze již někteří učitelé používají v denní 

praxi. Jeho diagnostické výsledky jc možno využít i v poradenství. 

Zaměřuje se především na porozumění tomu, proč děti určité strategie 

vyhledávají a jaké jsou psychologické a pedagogické postupy při 

překonávání těchto nepřiměřených strategií. K nedostatku potřebného času 

jsem se nemohla blížeji věnovat tomuto dotazníku. 

I . 2 . 1. Poruchy chování iako sekundární symptomatologie specifických 

poruch učení 

Zde bych chtěla navázat především na to, co již bylo uvedeno v předchozí 

kapitole o osobnosti dítěte se specifickými poruchami učení (kapitola 

I I . 2.). Poruchy chování jsou reakcí na náročnou životní situaci - školní 

neúspěšnost plynoucí ze specifických poruch učení, kterými dítě trpí. 

Předpokládá se, že jestliže dítě bude zažívat ve škole pocity úspěchu, 

povede to k zvýšení jeho sebejistoty a v nové situaci se pravděpodobně 

změní k lepšímu i jeho chování, dítě se pak bude lépe soustředit a jeho 

školní výsledky se budou také zlepšovat. 
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Schenková-Danzingerová (1975. citováno podle Pokorná 1997a, s. 126) 

se pokusila roztřídit nepříznivé projevy chování u dětí se specifickými 

poruchami učení. Popisuje čtyři typy reakcí dětí, které jsou označovány 

rodiči a učiteli jako nápadné chování: 

1. Obranné a vyhýbavé mechanismy. Neustálý tlak, který je dítě 

vyvíjen, aby podávalo lepší výsledky ve škole, vede nakonec 

k tomu, že odmítá spolupracovat, psát domácí úkoly, staví se 

vlastně do opozice vůči všemu, co je nějak spojeno se školou. 

2. Kompenzační mechanismy. Protože se děti nemohou prosadit 

svými výkony, zkouší to šaškováním, ztřeštěně odvážným 

chováním, vychloubáním atd. 

3. Agresivita a projevy nepřátelství. Prožívaný neúspěch vzbuzuje u 

dítěte napětí, které se snaží odreagovat agresí. Dítě pak reaguje 

útočně, vysmívá se druhým, žaluje na ně, je neklidné, 

neposlušné, vzpurné. 

4. Úzkostné stažení se do sebe. Děti se považují za méněcenné, 

proto jsou uzavřené, ustrašené, neklidné, labilní, plačtivé,m 

deprimované, apatické, utíkají do denního snění. Strach ze Školy 

se může projevit i psychosomatickými symptomy jako zvracení, 

nechutenství, poruchy spánku. 

Jakou formu reakce dítě podvědomě volí, záleží zřejmě na jeho vitalitě. 

U dětí s větší mírou vitality se pravděpodobně objeví kompenzační 

mechanismy a agresivita. U dětí s malou mírou vitality se spíše objeví 

úzkostné chování, stažení se do sebe, obranné a vyhýbavé mechanismy. Pro 

rozvoj osobnosti dítěte je nejnebezpečnější formou chování asi úzkostné 

stažení se do sebe. 
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Podobným tématem se zabývá i Stott (1978. s. 79). Dítě reaguje na 

nepříjemnou situaci školního selhávání buď vyhýbáním se výzvám k učení 

nebo kompenzací pocitů méněcennosti neadekvátním chováním. O tom, 

jaké zvolí dítě strategie, zda vyhýbání se či kompenzaci, rozhoduje jeho 

temperament a životní styl jeho okolí. Uzavřené dítě častěji předstírá 

hloupého nebo dokonce uniká do retardace. Impulzivní dítě hledá a vytváří 

rozptýlení. Často se zjišťuje, že u dítěte, které zakouší problémy v učení, 

můžeme zaznamenat charakteristickou skupinu nepřiměřených učebních 

strategií a stylů chování, které obsahují nejenom původní příčiny tohoto 

chování, ale i pokusy dítěte bránit se neúspěchu. Tyto pokusy však dále 

neúspěch v učení ještě zhoršují. 

Občasné nepřiměřené projevy chování dítěte mohou přerůstat až 

v poruchu chovní. Důležité je rozpoznat konkrétní příčiny poruchy chování 

u dítěte. 

Podle Krejčířové (In Říčan, Krejčířové, 1995, s. 168) může být porucha 

chování projevem hledání náhradního uspokojení při citové deprivaci, nebo 

jde o vyjádření potřeb, které dítě jiným způsobem ve svém prostředí 

vyjádřit nemůže, velmi často především o potřebu pozornosti a uznání. 

Smysl náhradního uspokojení je nevědomý a dítě své činy velmi často 

neumí nijak zdůvodnit. Dítě, kterému se nedostává naplnění potřeby 

uznání, ač se sebevíc snaží, na sebe strhává pozornost alespoň nevhodným 

chováním, které posléze může vést až k poruchám chování. Tak tomu může 

být i v případě dítěte s handicapem, jako je specifická porucha učení. 

Takové dítě vydává mnoho energie na školní práci, a přesto není úspěšné. 

Podle Zelinkové (1996, s. 167) tento stav je provázen napětím, zklamáním, 

únavou a může ústit i do agresivního chování, které je reakcí na přetížení, 

nevědomý způsob boje o zachování životní rovnováhy a duševního zdraví. 
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„K náhlým poruchám chování dochází někdy u dětí v akutní tíživé 

situaci, tzv. volání o pomoc, kdy dítě bývá většinou i silně úzkostné ěi 

depresivní." (Krejčířové, 1995, s. 168). Činy v tomto případě nejsou 

zaměřeny na uspokojení vlastních potřeb dítěte, jeví se mnohdy zcela 

nesmyslné, dítě jedná jakoby v panice, jestliže se pro něj situace již stává 

neúnosnou. 

Další typ příčin poruch chování má souvislost s emoční dcprivací. 

Poruchy chování dítěte tu nemají přímý vztah ke specifickým 

traumatickým událostem, ale především k dlouhodobé citové dcprivaci 

dítěte v rodině či v ústavním prostředí. Tento typ poruch chování se „častěji 

také objevuje u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí či s poruchami učení, 

pokud se cítí společností odmítány a vylučovány. Tyto děti bývají současně 

i značně impulzivní a mají obvykle výrazné obtíže v navazování hlubších 

citových vztahů... U části těchto dětí bývá současně přítomen i zvýšený 

motorický neklid a obtíže soustředěné pozorností." (Krejčířové, 1995, 

s. 168). 

Betz a Brcumingerová (1993, citováno podle Pokorné, 1997a, s. 127) 

se zabývali analýzou vlivu školních neúspěchů u dyslektiků na jejich 

chování. Mluví o začarovaném kruhu poruch učení. Tento kruh se utváří ve 

čtyřech stádiích. 

Dítě vstupuje do školy, rodiče ani učitelé nepředpokládají žádné obtíže. 

Dítě však nedosahuje předpokládaných výkonů, přestože mu rodiče 

pomáhají a učitel se snaží. V tuto chvíli se začíná rozvíjet první začarovaný 

kruh. Neúspěch snižuje sebejistotu a sebehodnocení dítěte a zároveň působí 

' na sociální vztahy, protože neúspěch vnímají i jeho spolužáci, rodiče a 

učitel. 
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Dítě na svoje postavení, neúspěchy a hodnocení okolím začíná reagovat. 

Jeho reakce mohou být různé, ale většinou si jimi situaci ještě více ztěžuje. 

Obtíže dítěte se začínají projevovat i na sociálním poli. u dítěte se projevují 

poruchy chování. Nepřiměřená sociální reakce dítěte vyvolává ještě 

důraznější reakci rodičů a učitelů. Pod tlakem systematického narušování 

sebepojetí a sebehodnocení dítěte se může rozvinout jeho neurotické 

chování. U lidí, kteří dítě obklopují, se objevuje zklamání. Takto vypadá 

druhé stádium začarovaného kruhu. 

Ve třetím stadiu se již dítě dostává do konfliktní situace, kterou neumí 

řešit. Přibývá školních neúspěchů, dítě nestačí v probíraném učivu svým 

spolužákům, nechápe novu učební látku, jeho mezery v učení se stále 

zvětšují. Dítě začíná mít strach, který zvyšuje jeho nejistotu a neschopnost 

soustředit se. Strach vyvolává bariéry, které přispívají k prohloubení 

neúspěchu, zvyšuje se strach. V této situaci jsou častější represe vůči dítěti, 

zvyšuje se bezmoc dítěte i bezmoc rodičů a učitelů. 

Ve Čtvrtém stadiu začarovaného kruhu dlouhodobě působící neúspěch, 

tlak a represe ze strany rodičů a učitelů a vlastní bezmoc způsobují, že dítě 

již neočekává nic jiného než neúspěch. Pokud se mu ve škole alespoň něco 

podaří přičítá se to náhodě. Dítě přestává důvěřovat samo sobě i druhým. 

Druzí přestávají důvěřovat jemu. 

Začarované kruhy představují systémové pojetí specifických poruch 

učení a chování (viz následující kapitola 1. 3.). První začarovaný kruh: 

„Dítě se snaží vynutit si pozornost a uznání, okolí odpovídá odmítáním a 

represí. To vede k dalším sociálním nápadnostem v jeho chování." Druhý 

začarovaný kruh: „Nedostatečné znalosti se prohlubují, vedou k dalším 

neúspěchům, což vzbuzuje u dítěte strach a únikové reakce. Dítě si přestává 
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věřit, hodnotí se pod nepříznivým tlakem okolí." Třetí začarovaný kruh: 

„Prostředí nerozumí obtížím dítěte, proto ho odsuzuje." 

Všechny zde předložené názory a výzkumy odborníků dokládají 

důležitost včasné pomoci dětem, které mají specifické poruchy učení. Jen 

tak můžeme předcházet sekundárním poruchám chování u těchto dětí. Ze 

strany rodičů je jejich základním úkolem vytvořit dítěti pocit bezpečí, 

jistoty a takové zázemí, kde by bylo přijímáno i se svými chybami. 

1- 2. 2. Poruchy chování iako primární symptomatologie specifických 

poruch učení 

Porucha chování může však vycházet také ze samotné specifické poruchy 

učení 

V obdobné literatuře se mluví především o poruchách chování, které 

souvisí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Dítě s lehkou mozkovou dysfunkcí. 

Dítě s lehkou mozkovou dysfunkcí bývá zvýšeně motoricky neklidné 

(neustále si s něčím hraje, nevydrží chvíli v klidu atd.), motoricky 

neobratné, má častěji poruchy řeči, časté jsou poruchy koncentrace 

pozornosti (nepozornost, malá odolnost vůči vlivu vedlejších rušivých 

podnětů apod.)., dále se pojí i poruchy vnímání (obtíže v sluchovém i 

zrakovém vnímání, ve vnímání prostoru a času, hůře vnímají souvislosti, 

posloupnost atd.) a někdy i poruchy paměti. V oblasti emocí má dítě 

s lehkou mozkovou dysfunkcí většinou nízkou frustrační toleranci (dítě 

reaguje nezvykle prudce na maličkosti), může docházet i k afektivním 

záchvatům, mívá výkyvy nálad i celkové duševní výkonnosti. V chování je 

zbrklé, impulzivní, jedná bez rozmyslu, neuvědomuje si dosah svého 

jednání, což je nebezpečné pro ně i pro okolí. Bývá snadno unavitelné, pak 

reaguje většinou zvýšeným neklidem. Jedním z nejčastějších příznaků 
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lehké mozkové dysfunkce je hyperaktivita, která je důsledkem nerozvinutí 

útlumových procesů. Projevuje se zvýšenou aktivitou, která je většinou 

bezcílná. Druhým typem narušení dynamických rovnovážných procesů je 

hypoaktivita, která vzniká v důsledku převážení útlumové složky. 

Nadměrně se při ní snižuje aktivita, typické jc pro ni výrazně pomalé 

psychomotorické tempo. Tento typ je méně ěastý než hyperaktivita. „Často 

těmto dětem chybí cit pro sociální styk, nedovedou se vcítit do chování a 

prožívání jiných lidí ani odhadnout, jaké reakce jsou od nich očekávány." 

(Jucovičová, Žáčková, 1996, s. 6) Dítě se často jeví v oblasti sociálního 

chování jako vývojově mladší. K lehké mozkové dysfunkci se váže 

nerovnoměrný vývoj, v některých oblastech je dítě průměrně i 

nadprůměrně vyspělé, v jiných je opožděno (např. v oblasti jemné 

motoriky, percepce). Všechny tyto obtíže, které se váží k lehké mozkové 

dysfunkci, se projevují v chování dítěte. 

„Specifické poruchy chování jsou spjaty s oslabením ve funkcích a 

schopnostech, které jsou zodpovědné za řízení, regulaci a integraci chování 

při inteligenci nejméně v mezích širší normy. Patří sem psychické funkce a 

vlastnosti zakotvené v centrálním nervovém systému, jako je pozornost, 

reaktibilita, úroveň aktivace, cílesměrnost, sebekontrola, ale též řeč jako 

důležitý činitel autoregulace." (Šturma, In Říčan a Krejčířová, 1995, s. 129) 

Specifické poruchy učení se často vyskytují spolu se specifickými 

Poruchami chování, vzájemně se prolínají a kombinují, ale také se nemusí 

vyskytovat zároveň. Oba typy poruchy patří mezi specifické vývojové 

poruchy. 

Schenková-Danzingerová (1984, s. 84 citováno podle Pokorná 1997a, 
s- 133) upozorňuje na tři způsoby nápadného chování, u nichž není zcela 

jisté, zda jsou důsledkem dyslektických obtíží, nebo zda jsou primárními 

20 



symptomy, které patří ke specifickým poruchám učení. Jedná se o 

nedostatečnou koncentraci pozornosti, která se pojí s hyperaktivitou, 

infantilním chováním a zvýšenou vzrušivostí. 

Poruchy koncentrace pozornosti, neklid a nesoustředěnost mohou být 

vyvolané obavami z neúspěchu, strachu ze selhání, ale mohou být i 

primárním symptomem ve spojení s lehkou mozkovou dysfunkcí. Podobně 

i infantilní chování může být reakcí na opakovaný neúspěch a frustraci 

dítěte, což by byl sekundární symptom poruchy chování. Stejně tak ale 

může být spojena infantilita s nezralostí percepčních schopností dítěte, 

následkem jeho nerovnoměrného vývoje, což znamená, že dítě mladšího 

školního věku zpracovává informace na úrovni věku předškolního. Děti se 

specifickou poruchou učení mají zvýšenou pohotovost k vzrušivosti. 

Podle Pokorné (1997a, s. 135) odborníci, kteří vycházejí z předpokladů 

deficitu dílčích funkcí, pojímají specifické školní obtíže dětí jako .jeden 

z možných důsledků těchto deficitů. Dalším možným důsledkem může být 

i neadekvátní chování dětí. Poruchy chování v jejich pojetí vyplývají 

z toho, že dítě vnímá zkreslený obraz světa. Okolní svět prožívají jinak, 

odlišují se od ostatních. Na základě toho pak dochází u dítěte k poruchám 

chování. Podle Pokorné (1997a, s. 136) deficit dílčí funkce například 

sluchového rozlišování figury a pozadí může ovlivnit komunikaci a 

interakci mezi dítětem a druhou osobou. Dítě nedokáže vydělit od ostatních 

zvuků hlas učitelky, proto nevnímá jejich výzvu a nereaguje na ni. 

V takové situaci je pak dítě označeno jako neposlušné. Podobně mohou být 

Příčinou poruch chování i jiné deficity dílčích funkcí, například deficit 

funkce vnímání časového sledu neboli seriality, kdy se děti lehce rozptýlí a 

Přecházejí z jedné činnosti na druhou. Porucha chování je u těchto dětí tedy 

také primární symptomatologií specifických poruch učení. 
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1. 3. Systémový přístup ke specif ickým poruchám učení 

Pomoc dětem se specifickými poruchami učení nespočívá jen v zaměřeném 

nácviku postižených funkcí a kompenzačním zapojování funkcí 

nenarušených. Jak jsem se snažila uvést výše, tento handicap zasahuje 

celou osobnost dítěte. K primárnímu postižení se často připojuje například 

porucha sebehodnocení, která má vážné důsledky pro osobní a sociální 

vývoj dítěte, nebo narušení vztahu k rodičům. Terapie těchto dětí by se 

tedy neměla zaměřovat pouze na obtíže spojené se slabými školními 

výkony, ale měla by směřovat k celkovému „ozdravění" osobnosti se 

zaměřením na zdravý rozvoj vztahu k sobě samému i k druhým lidem, což 

s sebou nese i úpravu sociálních vztahů v užším i širším prostředí dítěte. 

Osobnost dítěte je třeba respektovat v kontextu sociálních vztahů. 

Výše uvedený přístup k terapii dítěte se specifickými poruchami učení 

vychází z tzv. systémového přístupu, jehož teoretická východiska bych zde 

stručně nastínila. Tento přístup k problémům se mi zdá velice přínosný. 

Podle Pokorné (1997a, s. 28) systémový přístup vychází ze zjištění, že svět 

je prostoupen systémy, jejichž funkce a interakce ovlivňují náš život. 

Termín systém je myšlenkovou konstrukcí, která se vztahuje vždy 

k určitému jevu, jeho ž prvky můžeme rozlišovat. Každý systém je dále 

ovlivňován dalšími systémy, se kterými se stýká, dochází k vzájemnému 

Prolínání a ovlivňování. „Systém je soustava vztahů, kterou je možné 

myšlenkově vydělit z ostatní skutečnosti." (Pokorná, 1997a, s. 29) V našem 

prvním příkladě primárním systémem jsou vztahy v rodině. Primárním 

systémem může však být i jakýkoli problém kteréhokoli člena rodiny, jak si 

ukážeme na jiném grafu, nebo naopak vztahy ve větší skupině, jako je 

školní třída, skupina mladých lidí nebo učitelský sbor. abychom zůstali 
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V prostředí školy. Primární skupina je tedy definována záměrem výzkumu. 

Musí mít svým obsahem jasně stanoveno, které elementy v sobě zahrnuje. 

To znamená, že musejí být urěena kritéria, která vymezují její obsah, ale i 

hranice, kterým je limitována. 

Dalším úkolem při vytváření systémové struktury je vyhledat elementy 

nejbližšího, vnitřního (Huschke-Rheim, 1992, In: Pokorná, 2001, s. 38) 

systému, který bezprostředně ovlivňuje funkci primárního systému. Je třeba 

si uvědomit, že název vnitřní se vztahuje k ostatním systémům, jež 

primární systém také oblibňují, ne však bezprostředně. To je slabá stránka 

Huschke-Rheinova názvosloví. 

Nakonec sc určují další souvislosti a návaznosti, které působí na 

primární systém méně zjevně nebo nepřímo. Těm říká Huschke-Rheim 

systém kontextu, další pak subsystém nebo nadsystém. Názorně si tuto 

strukturaci můžeme předvést na uvedeném prvním příkladě. Pro nápravu a 

terapii je důležité uvědomit si, že je možné ovlivnit primární systém nejen 

Přímo, ale i nepřímo, to jest změnami v kterémkoli vnějším systému. Je-li 

například rodina přesazena do jiného kulturního prostředí nebo ocitnc-li se 

ve změněných sociálních podmínkách, dochází ke změně v jejím 

fungování. Proto jsou jednotlivé systémy uspořádány do kruhu, čímž je 

naznačena i jejich flexibilita. Každý kruh se může otáčet oběma směry, a 

tím se jednotlivé systémy k sobě přibližují a mají na sebe vzájemně 

výraznější vliv, nebo se oddalují a vliv se zmenšuje. Podobně je tomu, 

změní-li se vliv vnitřního systému. Například změna přátel, události v širší 

rodině apod. mají vliv na funkci rodiny. 

Nevýhodou schématu je že působí dojmem, jako by se zde mluvilo o 

systémech v tradiční sociologii. Opakovaně si musíme připomínat, že 

v systémovém pojetí nejde o popis skutečnosti, ale o vztahy uprostřed 
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jednotlivých systémů a mezisystémové vlivy. V terapeutické praxi na 

jakékoliv úrovni není v první řadě důležitý popis struktury' rodiny, zda je 

úplná, ěi neúplná, jaká je úroveň vzdělání jejich členů, dokonce ani to, jaké 

způsoby chování jsou v rodině očekávány, jaké řády tam panují, ale to, jak 

se jednotliví členové v rodině cítí. Satirová charakterizuje rodinu tím, že 

rozlišuje, zda je otevřeným, nebo uzavřeným systémem. V uzavřeném 

systému musí každý člen rodiny sdílet mínění ostatních, neexistuje tu volný 

tok informací. Navenek taková rodina může působit velmi harmonicky. 

Děti projevují úctu svým rodičům, v rodině panuje pořádek a kázeň. l o j e 

však pouze jevové hodnocení rodiny. Členové takové rodiny žijí spoutáni 

rodinnými mýty a představami, které musejí respektovat a ztotožnit se 

s nimi. V otevřeném systému se může každý svobodně projevit, i když 

citlivě vnímá potřeby druhých. (Satirová, 1994, s. 123n) to je systémový 

způsob myšlení, který se zajímá o smysl vztahu, ne o jeho popis. Proto se 

mluví o vztahu jako o systému, popřípadě subsystému, jak uvidíme dále. 

Systém je dán svým účelem, smyslem, svou funkčností, ať je v rovině 

vztahu dvou lidí nebo v rámci širší společnosti. 

r okračování na další straně 
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Obr. 1 Obecná systémová struktura (příklad rodiny v systémovém kontextu 

Podle Huschke-Rheina, 1992, s. 133, In: Pokorná, 2001, s 39). 

Pro srovnání a pochopitelnosti účelnosti systémového myšlení, se 

můžeme poučit i u Goldbrunnera. Goldbrunner postupuje obráceným 

způsobem než Huschke-Rhein, když suprasystém diferencuje na 

mikrosystémy (obr. 2). 

Pokračování na další straně 
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Obr. 2 rodinné systémové roviny (podle Goldbrunnera, 1989, s. 22, 

In: Pokorná, 2001, s. 40). 

Goldbrunner nechce na uvedeném schématu vyjmenovávat všechny 

zúčastněné rodinné příslušníky, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Goldbrunncrovi jde opět o vzájemné vztahy mezi členy rodiny, jak si stále 

musíme uvědomovat. Každý vztah jako subsystém obsahuje v sobě 

představu těch, kteří vztah vytvářejí, o tom, jaké specifické funkce a 

projevy má vztah mít. Někdy lze snadno odhalit problém, když porovnáme 

očekávání jednotlivých členů systému. Sociokulturní systém jako 

makrosystém očekává také respektování specifických funkcí jednotlivých 

subsystémů, což má prakticky význam, když hledáme příčiny možných 

obtíží, jež kterýkoli člen rodiny pociťuje. Minchin (cit. Podle 

Goldbrunnera, 1989, s. 23, In: Pokorná, 2001, s. 41) uvádí výčet 

nejdůležitějších rodinných subsystémů a jejich funkcí: 

1. subsystém manželského páru, jehož funkcí je uspokojovat 

vzájemné potřeby a partnerskou podporu; 

2. rodičovský subsystém, funkcí kterého je zajistit po všech 

stránkách rozvoj dětí včetně jejich socializace; 
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3. sourozenecký subsystém, jehož funkci je naučit vyjadřovat své 

vztahy mezi vrstevníky; 

4. subsystém pohlaví (například vztah matka a dcery), funkcí kterého 

je předat identitu pohlaví. 

Tyto subsystémy svými funkcemi působí i na úrovni generace prarodičů 

a ve vztazích rodičů a jejich sourozenců. 

Můžeme dodat další funkce, které přinášejí vztahy v širší rodinč. 

Subsystém prarodiče a vnuci, jehož funkcí je naučit děti vyjadřovat své 

vztahy kc starším lidem a podobně. 

Problémové rodiny obvykle nerespektují hranice mezi jednotlivými 

subsystémy. Může se stát, že se některý člen rodiny stylizuje do systému, 

který mu nepřísluší. Matka chce být kamarádkou své dcery, ráda by znala 

všechny její „tajnosti" a sama jí sdělu je své. To je dvojnásobná manipulace. 

Stejně tak rodič, který se stylizuje do role dítěte vůči svému partnerovi. 

Podobně, když prarodiče neumožní rodičům emancipaci a nejsou schopni 

plnit nové funkce, které z jejich postavení vyplývají. Jiným příkladem 

nedostatečného respektování hranic mezi subsystémy, je vytváření koalic 

napříč jednotlivými generačními rovinami a nerespektování hierarchie 

subsystémů - například koalice mezi jedním rodičem a dítětem, mezi 

prarodičem a dítětem apod. (Pokorná, 2001, s. 40, 41) V praxi se pak 

setkáváme s nepříjemnými, těžko napravitelnými důsledky nerespektování 

přirozené autority dítětem. 

-L3. I. Příklad systémového uvažování o školní zralosti 

Systémové myšlení je tedy takové nazírání na svět, které ve světě a ve 

společnosti počítá se systémy, zná některá již popsaná pravidla jejich 

vnitřní stavby, uvědomuje si jejich roli ve zkoumané oblasti a užívá těchto 
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poznatků v praxi. Jde o způsob nazírání, o typicky postmoderní vědecký 

přístup, který kriticky hodnotí všechny pokusy o stanovení jakéhokoliv 

absolutního, nezvratného východiska. Má své zřetelné hranice, ale v naší 

souvislosti znamená jednoznačný krok vpřed už pro to, že systémové 

myšlení se programově nepokládá za jediný vědecký přístup a za určitých 

předpokladů je lze přímo kombinovat s jinými přístupy. Systém je založen 

na výběru, jeho logika platí jen uvnitř systému, systém je soběvztažný. 

(Pokorná, 2001, s. 55) 

Sociokulturní makrosystém 
Všeobecné představy o cíli a hodnotách, sociální a ekonomické struktury, stanovisko k výkonu 

dílčí systémy 
systém školy např. 
postavení ZŠ v 
systému šknktví \ / 

školní zralost 4 

somatický' např. vývojový 

a zdravotní stav 
všeobecné 
Požadavky např. 
učební plány, 
POSUZOvání vvk-rmn 

\ / 
školní zralost 4 

kognitivní vnímání, učení, 

myšlení 
zvláštní podmínky 
Výuky např. 
organizace učení, 
styl vyučování 

\ / 
školní zralost 4 

sociálně-motivační 
připravenost na zátěž, 
pracovní návyky, chování 
ve skupině 

;; i L 

S K o l n í např. materiální 

a Personální vybaveni 

předškolní např. 

struktura, pedagogická 

koncepce 

— ekologický systém — 

rodinný např. sociální 

si tuace 

T a b 1 Systémově-ekologický model školní zralosti (podle Nickela, 1989, 
s- 57, In: Pokorná, 2001, s. 56). 
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Model systémového pojetí školní zralosti sestavil Nickel (1989, 

viz tab. 1, In: Pokorná, 2001, s. 56). Pracuje s termíny dílčích systémů, 

které odpovídají Huschke-Rheinovým vnitřním systémům. Dílčí systémy 

obklopuje ekologický systém, který představují všechny místní vlivy. 

Makrosystém tvoří sociální a kulturní souvislosti, jež model ohraničují. 

Na tomto posledním příkladě si můžeme závěrem demonstrovat 

praktické důsledky systémového myšlení: 

1. Systémový přístup k problému nás učí myslet v souvislostech. 

2. Systémový přístup k problému nás učí, že intervence má smysl 

na jakékoli rovině. 

3. Systémový přístup k problému nás učí mít odpovědnost za 

každou intervenci. 

4. Systémový přístup k problému, v souvislosti s odpovědností, nás 

učí otevřenému postoji. 

5. Systémový přístup k problému nás učí počítat s možností vlastní 

kompenzace 

6. Systémový přístup k problému nás učí myslet mezikulturně. 

7. Systémový přístup k problému vede ksebepoznání a 

sebekritičnosti. Každá intervence pedagoga, psychologa, 

terapeuta - verbální nebo neverbální, cílená nebo podvědomá - je 

elementem systému a systém ovlivňuje. Protože je součástí 

systému, působí zpětnovazebně. Působí proto změnu i v postojích 

pedagoga, psychologa a terapeuta samotného. (Pokorná, 2001, 

s. 57, 58) 
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2. S i tuace ve světe v his*nrickém pohledu 

Historie specifických poruch učení dle mého názoru začíná již ve 

starověku, kdy se objevují snahy k nacházení co nejefektivnějších metod 

pro zvládání trivia, tj. čtení, psaní a počítání. Před 450 lety se Erasmus 

Desiderius Rotterdamský (1567-1693) ve svém spise „O včasné a 

svobodné výchově dětí" zmiňuje, že „existují opravdu žáci, jimž působí 

mnoho obtíží poznávání a spojování písmen a nijak nepostupují vpřed, 

ačkoli chápou rychle jiné věci." I J. A. Komenský ve „Velké didaktice" 

nabádá učitele k používání přiměřených, nikoliv násilných metod při výuce 

čtení, jejichž podstatou bude vycházet z věku a schopností vyučovaného 

dítěte. Též John Lock doporučuje: „Ke čtení hocha nikdy neplísněte, jest 

lépe, trvá-li to o rok déle než se naučí číst, než aby tímto způsobem 

zanevřel na učení." (Monatová, 1996, s. 50). V 19. století následují 

výzkumy lékaře F. J. Galia (1758-1828) ajeho věčného kritika 

P- Flourence (1794-1867). Fyziolog Flourens kritikou Gallovy frenologie 

umožňuje vědecké zkoumání řečových funkcí v mozku. Pokračuje objevem 

center v lidském mozku, řídících naše mluvení po motorické stránce, 

lokalizovaných v čelním laloku levé mozkové hemisféry a dle svého 

objevitele nesou název Brocova centra; francouzských neurolog P. Broca 

(1861) zjistil, že tato centra při poškození zapříčiňují ztrátu schopnosti 

vyslovovat. Německý badatel O. Wernicke (1874) objevil opět po něm 

Pojmenovaná Wernikova centra, ležící v těsné blízkosti center Brocových a 

odpovídajících za porozumění mluvené řeči ajejí obsahové strance. 

Zásadní zlom v historickém vývoji specifických poruch učení učinil 

německý internista A. Kussmaul (1877); užil ve své knize jako první 

termínu „slovní slepota". Tohoto termínu používal pro označení pacientů se 
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ztrátou schopnosti číst navzdory výborné inteligenci a nepoškozeného 

zraku, který nikdy netrpěl poruchami řeči. Na podobném principu 

objasňoval i obdobný pojem, „slovní hluchota" - ztráta schopnosti 

sluchově vnímat. 

Termín dyslexie, dnes u nás běžně používaný, byl prvně užit téhož roku 

(1887) německým očním lékařem Rudolfem Berlínem. Nahradil jím výše 

uvedený termín slovní slepota. 

Na území Anglie je objev vývojové dyslexie nerozlučně spjat se třemi 

jmény. První je P. Morgan (1896), praktický lékař, uveřejnil případ 

zvláštní praxe, v němž popisuje případ čtrnáctiletého chlapce, který se 

nemohl naučit číst. P. Morgan nazval jeho poruchu „vrozenou slovní 

slepotu". 

Dalším odborníkem tohoto období je J. Kerr (1896), pracující jako 

úředník zdravotní služby, považovaný za průkopníka školní hygieny. Ten 

se ve svých pojednáních zmiňuje o dětech trpících slovní slepotou, ale také 

o dětech, které jsou dobré v počtech, avšak píší. Jako by blábolily". Za 

jejich současníka je považován lékař, oční chirurg J. Hinshelwood, který 

Popsal své výzkumy, v nichž prokázal existencí vývojové dyslexie. Sebral 

Prvních dvacet případů tohoto obrazu a po jejich rozboru si všiml, že tyto 

dyslexie se vývojově podobají svými příznaky případům zraněných vojáků 

- odtud vyslovil názor, že musí jít o poškození mozku. Klinický obraz 

dyslexie poskytl již v roce 1917, kdy mimo jiné naznačil, že se nejedná 
vúbec o případy ojedinělé. V tomto roce dokonce již upozornil na možnost 

vlivu heredity a vlivu poškození mozku prenatálním či prenatálním období 

v souvislosti se vznikem dyslexie. Můžeme tedy říci, že tito odborníci 

srovnávali vývojovou poruchu čtení s formou získanou, alexií, která vzniká 

podkladě leží levého gyrus angularis. Významným odborníkem v oblasti 
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bádání dyslexií je beze sporu americký neurolog a psychiatr Samuel 

Torrey Orton (1879-1948). Známá je především jeho teorie vztahu 

vývojových poruchy čtení k nejasně vyjádřené dominanci jedné mozkové 

hemisféry nad druhou, k niž dospěl mj. i na základě zkušeností s neúspěchy 

globální metody čtení, v té době v USA obecně užívané. Svou teorii 

formuloval v roce 1937 a konkrétně předpokládal, že defektní čtení je 

projevem generálizované poruchy řeči biologickým podkladem neúplná 

dominance levé mozkové hemisféry pro řeč. Svým učením se snažil 

objasnit, proč se nám při čtení nesměšují obrazy vnímaných slov. Tvrdil, že 

v případě absentování převahy jedné hemisféry nad druhou či v případě 

křížení jejich funkcí dochází k poruchám čtení. 

Zhruba od 40. let začaly vznikat pochybnosti o obecné platnosti 

Ortonovy teorie, a to z důvodu ověření skutečnosti, že chyby ve vnímání 

písmen jím popsané neplatí pouze pro dyslektiky, ale i pro děti vývojově 

mladší, u nichž v průběhu fyziologického dozrávání dojde k oproštění od 

chybovosti na rozdíl od dyslektiků. To nic nemění na skutečnosti, že 

spolupracovníci a žáci Ortona založili společnost nesoucí jeho jméno a 

zabývající se problematikou dyslexie. Sdružuje odborníky nejen USA, ale i 

z ostatních zemí světa. Její činnost je zaměřena na tvorbu významných 

Projektů v dané problematice, na osvětu, praktické využívání získaných 

Poznatků a na publikační činnost. 

Ve světe existuje i další řada organizací, zabývajících se dyslektickou 

Problematikou. Například Mezinárodní akademie pro výzkum poruch učení 

(ÍARLD), Hungaria Reading Association (HunRa) či International reading 

Association, Brotosh Dyslexia Association, Adult Dyslexia Organization a 

mnoho dalších (Kuchařská, 1998). 
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2-1. Situace v našich zemích 

Podíváme-li se do české historie dyslektického bádání, seznámíme se 

s významnou osobností neurologa Antonína Heverocha. Ten v „České 

škole" v roce 1904 publikoval Článek „O jednostranné neschopnosti naučit 

se číst při znamenité paměti." Na případu jedenáctileté dívky s přiměřenou 

inteligencí popisuje čtenářské obci její obtíže při čtení, odpovídající svým 

obrazem dnešní specifické poruše učení - dyslexii. Jím popsaný případ se 

velice podobal studii chlapce, publikované Morganem v Anglii. 

Vezmeme-li v úvahu, že Heveroch sledoval situaci v této problematice 

v německy a francouzsky psané literatuře, nikoli v jazyce anglickém, 

můžeme hovořit o tom, že tento náš přední odborník objevil vývojovou 

dyslexii naprosto samostatně a nezávisle na jiných pramenech. 

V pozdějších letech se česká výzkumná činnost na úseku specifické 

poruchy učení dostala na světovou úroveň. V padesátých letech psycholog 

Langmeier a psychiatr Kučera zorganizovali postupně nápravnou péči pro 

jedince s dyslexii. Langmeier nejprve pomáhal svým pacientům 

v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě, odtud se pak péče o 

dyslektiky přemístila na dlouhou dobu do Prahy do Dolních Počernic. 

Kroku 1962 se váže založení první specializované třídy Základní 

devítiletá škola v Brně při fakultní dětské nemocnici. Tento počin je spjat 

se jmény Vrzala, psycholožky E. Kloboukové a pedagožky Reinerové. Při 

základních devítiletých školách o pět let později, v roce 1967, začaly 

vznikat experimentálně specializované třídy v Praze. Na základě tohoto 

experimentu pak 20. 2. 1972 vyšly ve Věstníku Ministerstva školství 

směrnice pro zřizování specializovaných tříd pro děti se specif.ckou 
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poruchou čtení a psaní a pro děti s poruchou školní přizpůsobivosti 

(chování). 

V Karlových Varech pod vedením H. Tymichové byl zřízen 1.-5. ročník 

Základní Školy pro dyslektiky. 

Za klasika v naší péči o děti se specifickou poruchou učení považujeme 

profesora Matějčka, který více jak 35 let se danou problematikou zabýval. 

Od 70. let vydal řadu monografií, vědeckých statí a odborných pojednání 

k dané problematice. Jeho díla slouží jak odborným kruhům, učitelům, 

Psychologům, tak i studentům, rodičům a laikům. Vyhledávána jsou jak pro 

svou odbornost, tak pro přehlednost a srozumitelnost, Dokladem 

výjimečnosti této osobnosti naší vědy v oblasti psychologie je i fakt, že 

Prof. Matějček přijal na Pražském hradě z rukou prezidenta České 

republiky medaili Za zásluhy (Šturma, 1998). 
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3. Terminologické noietí spec i f ických noruch učení 
Ani dnes nemůžeme jednoznačně tvrdit, že by terminologie této oblasti 

byla jednotná. Termín dyslexie je sice mezinárodně rozšířen, v německy 

mluvících zemích mu odpovídá „legastenie". Jak praví Pokorná (1997, 

s- 53) lze jej ztotožnit s naší dyslexii, či zahrnuje dohromady pojmy 

dyslexie a dysortografie (Matějček, 1995, s. 17). 

K samotnému názvu dyslexie se často přidává přívlastek „vývojová", 

vystihující povahu poruchy. Známý a hojně používaný je i duplicitní termín 

„specifická porucha čtení" naznačující, že dyslexie spadá do množiny 

specifických poruch učení; obdobně dysortografii přiřazujeme termín 

specifická porucha pravopisu, apod. 

Samotné slovo „dyslexie" je odvozeno s latinského „lexie" - řeč, jazyk a 

Předpony „dys", určující nedostačivost této funkce. 

Někteří autoři pod pojem dyslexie zahrnují i dysgrafii, dysortografii, 

dyskalkulii, považují tedy dyslexii jako pojem nadřazený. 

V anglicky psané literatuře se užívá pojem „learning disabihties", 

Překládá se obecně jako poruchy učení nevztahující se na děti mentálně 

retardované, zároveň se též objevuje i termín „dyslexia" (Pokorná, 1997, 

s- 53). 

V současné době se také setkáváme s tendencemi oprostit se od definic 

zaměřených na vysvětlení poruchy a definovat problém na základě potřeb 
d 'těte. V této souvislosti je známý termín „speciál educational needs" -

specifické potřeby vzdělávání, děti se specifickými potřebami ve vzdělání. 

Z neuropsychologického hlediska je pak termín „dyslexia" kvalifikován 

Jako „specifická retardace ve čtení". 
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3. 1. Definice specifických poruch učení v souvislosti se 

stanovením diagnózy 

Co se týče stanovení definice dyslexie, v historické posloupnosti se 

objevilo mnoho snah po jejím stanovení. I zde panuje názorová 

nejednotnost. Odborníci pracující s dyslektiky prakticky nepochybují o 

specifické záležitosti stran dyslexii, takže tato specifičnost se v řadě definic 

objevuje; vědci, zabývající se problematikou spíše z pohledu teoretického, 

nedokáží tuto specifičnost stoprocentně odhalit (Matějíček, 1995, s. 18). 

První pokusy spočívaly v objasnění definic z pohledu neurobiologického 

(Orton, Heveroch), s nálezy ruského neuropsychologa Lurii se však 

Prokázala složitost mozkových funkcí, a tím se na nějaký čas od 

neurobiologických objasnění upustilo. Až poslední dobou, v souvislosti 

s možností funkční zobrazování mozků pozitronovou emisní tomografií a 

magnetickou rezonancí se daří zjišťovat, zda dyslektici aktivují oblast 

mozku běžným způsobem při čtení, řeči a fonologickém kódování (Hynd, 

Semrud - Clikeman, 1989). 

Český neuropatolog Koukolík (1997) uvádí jako neuroanatomické 

Příčiny dyslexii odchylky ve standardní asymetrii hemisfér v oblasti 

Pianům temporale a větší tloušťku zadní části corpusu callosum. Odvolává 

se i na studie A. M. Galaburdy a na studii kolektivu odborníků kolem R. 

Duary: Neuroanatomické rozdíly mezi dyslektiky a normálními čtenáři 

snímané magnetickou resonancí. 

Aktuálně je však spíše používáno definic psychologických, operujících 

Pojmy schopnost, neschopnost, inteligence. Můžeme tedy říci, že jsou 

založeny na nepoměru mezi inteligencí, jejíž velikost nám určí výsledek IQ 
testu a schopností číst, změřenou speciálním testem k tomu určeným. 
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v diagnostické a statistické klasifikaci mentálních poruch, v 3. 

přepracovaném vydání je představena dyslexie jako výrazná porucha 

vývoje čtení ve srovnání s úrovní předpokládanou u testované osoby na 

základě jejích vzdělání vylučuje diagnostikovat ji dříve, než se dítě začne 

učit (Novák, 1991). Jeden závažný problém, dávaný do souvislosti mezi 

výší IQ a specifickou poruchou učení popsal Muller (Pokorná, 1997, s. 56): 

„Zvlášť problematická je souvislost mezi specifickými poruchami učení a 

inteligencí, protože přinejmenším průměrná inteligence platí za podstatný 

symptom specifické poruchy učení. Pojem inteligence implikuje určité 

intelektuální funkce (např. paměť, vnímáni myšlení) Jejíchž postižení může 

vyvolat selhání ve čtení takže u dyslektiků můžeme přes průměrnou 

inteligenci očekávat vždy určité intelektové anomálie. " 

V roce 1968 byla v Dallasu v USA přijata následující definice pojmu 

dyslexie: „Specifická vývojová dyslexie je porucha projevující se 

neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového 

vedení má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost. Je podmíněna 

Poruchami základních poznávacích schopností, přičemž tyto poruchy jsou 

často konstitučního původu. "(Matějček, 1995, s. 19). Tato definice není 

závazná, z čehož vyplývá množství jiných a jinak chápaných definic v této 

oblasti. 

V roce 1977 skupina expertů Světové zdravotnické organizace spolu 
s Ortonovou společností projednala otázku poruch učení ve vztahu 

k všeobecnému vzdělání, gramotnosti, negramotnosti. 

K úpravě muselo dojít proto, že dosavadní definice nahlížela na pacienty 
s těmito problémy jako na homogenní skupina. Takový výběr je však 

zjevně nesprávný - vede totiž k přesvědčení, že existuje standardní způsob 

nápravy. Nad tímto problémem se proto zamýšlela Ortonova společnost 
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S řadou dalších institucí a na základě tohoto vznikla nově upravená definice 

porucha učení, vydaná roku 1980: „Poruchy učení jsou souhrnným 

označením různorodé skupiny poruchy, které se projevují zřetelnými 

obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností jako je mluvení, 

porozumění mluvené řeči, čtení psaní, matematické usuzování nebo 

počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají 

dysfunkci centrálního nervového systému, i když se porucha učení může 

vyskytnout souběžně s jinými formami postižení ( např. smyslové vady 

mentální retardace, sociální a emociální poruchy) nebo souběžně s jinými 

vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná 

výuka, psychogenní činitelé) není přímým následkem takových postižení 

nebo nepříznivých vlivů. " (Drnková, 1982, s. 127). 1 tato definice má určitý 

nedostatek, neboť nezdůrazňuje, že jde o definici specifických vývojových 

Poruch učení. 

Objasňuje však, že specifická porucha učení se může vyskytnout 
s Poruchami nespecifickými a vyjadřuje celkem jednoznačně, že jde o 

dysfunkci centrálního nervového systému a dále zahrnuje poruchy čtení a 

Psaní u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Při nevhodném přístupu k těmto 

dčtem ze strany učitelů, vychovatelů, ale i rodičů může u nich dojít ke 

vzniku poruch chování nespecifických, jejichž podkladem bývají specifické 

Poruchy učení a chování. Matějčkem jsou tyto nespecifické poruchy učení 

nazvány termínem „nepravé dyslexie čili pseudodyslexie" (Matějček, 1993, 

s. 97). 

Ve svém příspěvku „Tři nové definice dyslexie uveřejněném ve 

Sborníku specifických poruch učení a chování 1994 Z. Matějček předkládá 

k diskusi dvě nové definice Ortonovy Dyslektické společnosti v USA, 

Přijaté Americkou Psychiatrickou Asociací. Sám autor článku však 
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konstatuje, že „...žádná definice aktuálního a živoucího společenského 

problému není definitivní, byť by byla zaštítěna jakkoli věhlasnou komisí." 

(Matějček. In Sborník 1994, s. 8). 

Obecně lze říci, že i když se jednotlivé definice liší, shoda je patrná 

v názoru, že u dyslexie jde spíše o poruchu tzv. dekódování, tj. schopnosti 

rozpoznávat a přesně číst slova, než o neporozumění jejich smyslu. Mnoho 

dyslektiků si také skutečně vypomáhá k rozluštění obtížných slov 

kontextem. 

Co se týče rozdílu mezi dosaženým IQ a úrovní čtení v praxi z hlediska 

udělení diagnózy dyslexie panuje mezi autory nejednotnost. Zahraniční 

autoři uvádějí: Je-li výsledek testu čtení nejméně o 10 bodu nižší než 

naměřená hodnota 10 (při populačním průměru 10 100 + - 15), lze již 

hovořit o dyslexii." (Rumsey, 1992, s. 38). U nás se pokládá většinou za 

dyslektika dítě, jehož rozdíl mezi inteligenčním a čtecím kvocientem je 

zhruba 25 bodu. „Dyslektikem tedy bude dítě, které při 10 100, naměřeným 

např. Pražským dětských Wechslerem, bude mít čtenářský kvocient 

naměřený našimi čtenářskými testy 75 nebo nižší. " (Matějček, 1993, s. 21). 

Americké studie uvádějí, že v mnoha případech se časem čtení 

doopravdy mnohem zlepší, přetrvává spíše porucha psaní. Tato skutečnost 

je důležitá při vyšetřování adolescentů a dospělých, u nichž už zřetelná 

Porucha čtení nemusí být patrná. Schopnost čtení neznámých slov, které 

vyžadují aplikaci fonologických pravidel, může zůstat poškozena, i když 

některá známá slova jsou čtena snadno. Termín „kompenzovaný dyslektik" 

je právě užíván v těchto případech, kdy se čtení zlepší, ale základní 

neuropsychologický defekt přetrvává. 

K stejným výsledkům dospěl i náš neurolog J. Faber (1996, s. 88-92), 

který u dyslektiků a nedyslektiků detekoval elektrický potenciál jejich 
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mozku pomocí elektroencefalografu, i když na vzorku pouhých deseti 

klientů ve věku 10-14 let. Potvrdil detekované změny ve čtení u dyslektiků 

během EEG, kteří mají při čtení více delta aktivity oproti dětem 

nedyslektických přesto, že z hlediska čtenářského kvocientu je jejich čtení 

již považováno za sociálně únosné. Z tohoto výzkumu vyplývá, že 

dyslektika jeho porucha provází celý život, i když navenek jíž není patrná, 

na čtení stále potřebuje více energie než jeho nepostižení vrstevníci, takže 

Čtení zřejmě v jeho případě nebude náležet mezi relaxační aktivity. 

Neuropsychologické vyšetření odhalí obvykle nenápadné porucha řeči, 

fonologickégho kódování a verbální paměti (Novák, 1991). Termínem 

fonologické kódování se označuje schopnost přesně rozeznat jednotlivé 

fonémy (řečové zvuky) ve slovech a aplikovat fonologická, tj. zvukově 

symbolická, pravidla jazyka. Tzv. fonologické vnímání, tj. diferenciace 

zvukové struktury řeči, se začíná vyvíjet již od narození dítěte. Ve věku, 

kdy se děti začínají učit číst na něm závisí úspěšnost v jejich pozdějším 

Čtení. 

^ - L l . Vvskvt specifické poruchy učení 

V současné době procentuální zastoupení dětí s obtížemi v oblasti čtení a 

Psaní v populaci jednotlivých zemí silně kolísá. Výskyt je závislý na 

mnoha činitelích exogenního a endogenního charakteru, mezi které 

můžeme např. uvést: 

• strukturu jazyka 

• užité metody při výuce čtení, psaní, pravopisu, počítání 

• gramatika jazyka 

• úroveň diagnostické péče 

• úroveň reedukační péče 
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• vzdělávací možnosti a podmínky 

Podstatně vyšší výskyt této poruchy u chlapců než děvčat (Matějček, 

1993, s. 58). Nepřihodilo se, že by výskyt byl u chlapců a děvčat 

vyrovnaný, v nejlepším případě se udává převaha chlapců nad dívkami 

v poměru 2:1, běžnější je však poměr 4-10:1. Tento převyšující počet 

chlapců lze vysvětlit snadno silnější lateralizací mozku muže oproti mozku 

ženskému, který je považován z funkčního hlediska za univerzálnější. 

Celkové zrání mozkové tkáně probíhá totiž u dívek rychleji než u chlapců a 

je také dříve dokončeno. 

Specializace jednotlivých funkcí v hemisférách však probíhá rychleji u 

chlapců než dívek, z čeho vyplývá výhoda pro chlapce v případě, když 

splnění úkolu po nich požadovaného vyžaduje činnost jedné hemisféry. 

Pokud je nutná spolupráce obou hemisfér pro splnění úkolu, jsou oproti 

chlapcům ve výhodě děvčata. Shayvvitz (1990) však uvádí, že muži a ženy 

mohou výt dyslexii postiženi stejně často. Mezinárodní odhad podle 

organizace United Nations Educational, Scientifíc and Cultural 

Organization při UNESCO se pohybuje od 1 % (Čína) do 33 % 

(Venezuela) populace. V naší republice při nynější organizaci školství a při 

nynějších metodách výuky přibližně 2 % dětí trpí dyslexii takého stupně, že 
by ji samy bez odborné pomoci nepřekonaly (Matějček, 1995). Pro 

srovnání Shaywitr (1990, s. 999) uvádí, že dyslexie ve školním věku 

Postihuje 2-8 % populace. 

V posledních letech se v některých lokalitách výskyt dyslektiků zvyšuje, 

místy činí až 11% i více. Pravdou je, že tento počet zahrnuje i mízné formy 

Poruchy, odhalené v důsledku u nás již velice podrobné diagnostiky, která 

odhalí, lze říci, i nepatrné obtíže dítěte. (In Michalová, 2003, s. 18,19) 
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1 1 . 2 . Specifické vývojové poruchv učení v Mezinárodní klasifikaci 

nemocí 

Specifickými poruchami učení se zabývá též 10. revize Mezinárodní 

klasifikace nemocí ve svém oddíle Duševní poruchy a poruchy chování. 

(Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 

problémů.Desátá revize - MKN-10. Ústav zdravotnických informací a 

statistiky, Praha 1992). Najdeme je v kategoriích F80 - F89 Poruchy 

psychického vývoje. Vzhledem k důležitosti a nutnosti pracovat s dítětem 

sSPU týmově (učitel, speciální pedagog, psycholog, neurolog, ... ) je 

potřebné vyznat se v následujících diagnózách: 

F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka 

F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností 

l'81.0 Specifická porucha čtení 

1.1 Specifická porucha psaní 

F81.2 Specifická porucha počítání 

F81.3 Smíšená porucha školních dovedností 
p81.8 Jiné vývojové poruchy školních dovedností 
p81.9 Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná 
F 8 2 Specifická vývojová porucha motorické funkce 
p83 Smíšené specifické vývojové poruchy 

(Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize: duševní poruchy a poruchy 

chování, 1992) 
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4. Etiologie spec i f i ckých v v v o i o v v c h poruch učení 
Potřebujeme-li se naučit číst a psát, musíme mít řádným způsobem 

rozvinuty určité funkce, podmiňující úspěšnost ve čtení, psaní, počítání. U 

bezproblémového dítěte jsou základní schopnosti, jak říká Matějček (1993, 

s. 72), uspořádány do určité soustavy nebo vzorce, a to tak, že jejich 

vzájemná souhra mu umožňuje naučit se číst. Je-li základní vzorec porušen, 

Pak s největší pravděpodobností můžeme očekávat nápadný neúspěch ve 

ítení a psaní, tedy projev některé ze specifických vývojových poruch učení. 

Příčiny specifických vývojových poruch učení nacházíme v poruchách 

vnímání, řeči. motoriky apod. 
Při hledání příčin, podmiňujících vznik specifické vývojové poruchy 

učení, jedni badatelé se přikláněli k názoru hlavní příčiny hledat 

v genetické bázi, druzí spíše v poškození mozku. 

ji- L Genet i cká háze 

Pojetí našich autorů vychází z prací O. Kučery v Dětské psychiatrické 

léčebně v Dolních Počernicích v Praze, který na základě rozboru případů 

svých dětských klientů rozlišit čtyři základní skupiny dyslektiků dle 

etiologie: 

skupina , značena E 

encefalopatická, zastoupena 50% případů - u dyslektiků bylo prokázáno 

drobné poškození mozku, získané v době před porodem, při porodu nebo 

časně po porodu 

skupina , z n a č e n a H 

hereditární, v anamnéze 20% dyslektiků se odrážely zřetelné důkazy o 

Přítomnosti poruch sdělovacích funkcí v blízkém příbuzenstvu dítěte 
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3. skupina, značena HE 

hereditárně-encefalopatická, etiologicky u 15% klientely vznikla 

dyslexie na podkladě kombinace obou výše uvedených vlivů 

4. skupina, značena N 

nejasná, u 15% se jedná o nejasnou etiologii, případně o etiologii 

neurotickou 

(Matějček, 1993, 1995, Kučera, 1961, s. 138-139) 

Nutno říci, že toto systematické třídění bylo ve své době ohromným 

pokrokem a neztratilo na své užitečnosti ani dnes, kdy se poznatky o 

základních příčinách podstatně prohloubily a rozšířily. 

Způsoby genetického přenosu jsou pravděpodobně různé - autozomálně 

dominantní, autozomálně recesivní i multifaktoriální (Schulte, Sprange, 

•988). „Genetické studie udávají, že v rodinách s jedním postiženým 

rodičem trpí dyslexii 35-40% chlapců a 17-18% děvčat, což představuje u 

chlapců přibližně 5-7x a u děvčat 10-12x vyšší riziko než v běžné populaci. 

V rodinných genetických studiích, neovlivněných školním hodnocením ani 

klinickou dokumentací, byl poměr mužů a žen přibližně 2:1. Tento poměr 

odpovídá současným epidemiologickým nálezům, které uvádějí stejný 

výskyt u obou pohlaví, na rozdíl od starších klinických prací s poměry 4:1 

5:1" (Rumsey, 1992, s. 28) 

Studie na dvojčatech také naznačují, že jen některé schopnosti, nezbytné 

Pro normální čtení, jsou dědičné. Rumsey (1992) uvádí Olsonovy 

výzkumy, které prokazují, že dědičná je schopnost rozpoznání čteného 

textu, hláskování, fonologické kódování a krátkodobá paměť, zatímco 
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Předpoklady pro pravopisné kódování, percepční rychlost a porozumění 

Čtenému textu dědičné nejsou. 

Soubor dědičných předpokladů podmiňujících neuropsychologický 

fenotyp ovlivňuje tedy zřejmě především fonologické aspekty přesnosti 

čtení. 

4^1. 1. Neuropsvchologické aspekty 

Neuropsychologie, jak uvádím výše, uvedl do studia specifických poruch 

učení Orton. Na jeho základní myšlenky, např. že dyslexie má vztah 

k funkci hemisfér, současní vědci navázali, zaměřili se však spíše na 

hemisférovou specializaci. 

Problémy žáků se specifickou poruchou učení jsou důsledkem 

nedozrálých, narušených či nesouměrně vyvinutých funkcí centrální 

nervové soustavy. Nejedná se v žádném případě o orgánový defekt, tzn. o 

Přímé poškození oka či ucha, ale o nedozrálou funkci mozku. 

Jak se tedy mozek podílí na vnímání zvukové a grafické podoby jazyka? 

Mozkové hemisféry jsou odlišně strukturovány a mají i odlišné funkce 

Při zpracování informací získávaných z okolního světa. 

Vývojově starší, pravá hemisféra, pro kterou je charakteristické celostní, 

globální vnímání a emocionální složka vjemů, nám umožňuje vnímat a 

dešifrovat 

• přírodní zvuky a hluky 

• izolované hlásky (chovající se vlastně jako zvuky) 

• rytmus 

• prostorové vztahy 

• obecné tvary včetně písmen, číslic 

• rozeznává obličeje 
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Vývojové mladší, levá hemisféra, zvaná řečová, rozlišuje: 

• řeč, slova, věty, slabiky 

• melodii 

• konfiguraci písmen znamenajících slovo 

• provádí analyticko-syntetizační činnosti, podílí se na porozumění 

řeči a jejich jednotek, dešifruje melodii věty, rozpoznává slova 

jako cclky, jejich význam. Všechny tyto schopnosti dostatečně 

vyvinuté potřebuje každý z nás, aby si kvalitně osvojil čtenou a 

psanou podobu jazyka. Pokud spolupráce mezi hemisférami není 

dostatečná, může se u žáka vyvinout specifická porucha učení. 

(Matějček, 1993) 

„Když je Čtenář - začátečník postaven před text, musí si uvědomit, že 

význam písmen závisí na jejich postavení v prostoru (např. když otáčíme 

Písmenem b, stává se z něho p, d, q). Dítě se také musí naučit, že změna 

tvaru písmene ještě zdaleka nemusí znamenat změnou jeho významu (např. 

P a P). Navíc je tu ještě stranové uspořádání písmen odleva doprava, které 

určuje význam slov (např. mean-amen, kos-sok, lom-mol atd.), a stejně tak 

uspořádání slov, jež podmiňuje význam věty. Čtení ve svých počátečních 

fázích vyžaduje zaměření pozornosti na názorovou, tj. jevovou podobu 

text." (Bakker, 1989, s. 21) Rozlišování tvarů a orientace v prostoru patří 

rnezi procesy pravé hemisféry. Počáteční čtení je tedy spojeno spíše 

s Pravou hemisférou. 
Moderní výzkum mozkových hemisfér ukázal na jejich specializaci, ale 

též na nezbytnou souhru v procesu osvojování čtení a psaní. Rozlišování 

Písmen jakožto tvarů je funkcí pravé hemisféry, a pokud začátečnické čtení 

t o č í v á právě v identifikaci jednotlivých písmen, je aktivní především ona. 
práce s e slabikami a slovy a jejich naplňování smyslem je pak dílem 
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především levé hemisféry, jejich podíl se zvyšuje úměrně s tím, jak si dítě 

dovednost čtení stále více osvojuje. Dyslexie může být způsobena 

poruchou v souhře mozkových hemisfér. Přílišná rigidní převaha převaha 

jedné hemisféry může osvojování čtení komplikovat. Takováto 

Jednostranná" funkční vyhraněnost bývá častější u chlapců, a to je možná 

jeden z důvodů, proč je dyslexie především problémem mužské populace. 

Na určité úrovni rozvoje čtenářských dovedností je třeba obohatit 

pravohemisferální, převážně vizuálně-percepční strategie čtení o přístup 

syntakticko-sémantický, reprezentovaný levou hemisférou (když dítě již 

zvládá základní techniku čtení a začíná číst plynule). Prvá strategie je na 

počátku nutná a správná, ulpění na ní však od určitého okamžiku celý 

proces zdržuje. Obtíže mohou pak vyplývat z toho, že dítě přejde na 

levohemisferální strategii příliš brzy, anebo že vhodný čas k orientaci na ni 

promešká. Podle Bakkera je možné rozlišit dva typy dyslexie: 

1. Typ s převahou levé hemisféry na počátku čtenářského výcviku 

Od začátku výuky čtení převažuje u dítěte lingvisticko-

sémantický přístup k textu (proto jej Bakker nazývá L-typ) 

v důsledku převahy levé hemisféry, jejího funkčního vývojového 

předbíhání před hemisférou pravou. Takové děti čtou poměrně 

rychle, ale dělají hodně chyb, protože jejich prostorově-percepční 

orientace v textu není náležitá. 

2. Typ s dlouho přetrvávající převahou pravé hemisféry 

U tohoto typu dítě správně začíná od vizuálně-percepčních 

klíčů, ale příliš dlouho ulpívá převážně jen na nich a ignoruje 

skutečnosti, že písmena a slova jsou též abstraktními symboly. 

Pokračuje neúčelně v pravohemisferální strategii. Zabývá se 

nadměrně věcnými charakteristikami grafémů (písmen) na úrovni 
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percepce (proto P-typ), takže čte hodně pomalu, vraei se, text 

tříští, nesyntetizuje. 

Bakker shrnuje, že způsob čtení zprostředkovaný přednostně pravou 

nebo levou hemisférou odpovídá pokročilosti ve čtení. Podle toho, jaké 

procesy převažují lze určit typ dyslexie.Zaměřenou stimulací lze dosáhnout 

u obou typů nejen zlepšení ve čtení, nýbrž i lepší souhry hemisfér, jak 

ukazují neuropsychologická zjištění (Říčan, Krejčířová a kol., 1997, 

s. 143). 

4^1. 2. Neuroanatomie 

Výzkumy v oblasti neuroanatomie jsou významným přínosem pro poznání 

etiologie dyslexie. 

Při čtení z hlediska mozkových drah je nejprve informace přijímána 

zrakovými centry, kde probíhá první analýza slovní formy. Z asociačních 

zrakových jader okcipitálních laloků v obou hemisférách je vzruch pak 

Předáván do levého gyrus angluaris, který vzhledem ke své poloze na 

mediální ploše hemisfér sousedí se zadním výběžkem gyrus temporalis 

superior. Tato oblast je pokládána za rozhodující pro fonologické kódování 

čili převedení psané řeči do jejich zvukových ekvivalentů. K dalšímu 

zpracování pak dochází ve Wernickeho oblasti v horním temporálním 

laloku. Z hlediska neuroanatomie zobrazovací techniky se u dyslexie 

uplatňují především výzkumně, při klinickém vyšetření velký význam 

nemají. Jedná se především o námi již výše uváděnou počítačovou 

tomografii a nověji o magnetickou rezonanci, jimiž lze dobře hodnotit 

mozkové asymetrie u dyslektiků. Na rozdíl od nich je u osob bez této 

Poruchy levá parietookcipitální krajina obvykle větší než pravá 
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(pravděpodobně i v důsledku asymetrie plana temporalia), zatímco pravý 

frontální lalok bývá větší než levý. 

V současné době probíhají další podrobné studie zaměřené na ostatní 

oblasti mozkové kůry. Největšímu zájmu neuroanatomů zabývajících se 

dyslexii se v poslední době těší zejména oblasti temporálních laloků, a dále 

corpus callosum. Kromě výše zmíněných zobrazovacích metod využívají 

tyto výzkumy též pozitronovou emisní tomografii, jejíž přínos spočívá 

zejména v objasňování patofysiologie dyslexie. Touto metodou bylo 

prokázáno, že zatímco zdravé osoby aktivizují při provádění fonologických 

úkolů temporoparietální kůru vlevo poblíž gyrus angularis, dyslektici 

využívají spíše oblast ležící ventrálněji temporálně. Aktivace této náhradní 

oblasti by tedy mohla představovat určitý kompenzační mechanismus 

(Matějček. 1993, 1995; Rumsey, 1992). 
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5. Vývojové poruchy řeči a učení 

Vývojové poruchy řeči a učení negativně ovlivňují psychický a sociální 

vývoj dítěte. Do této skupiny řadíme specifické vývojové poruchy řeči a 

jazyka, specifické vývojové poruchy školních dovedností a specifickou 

vývojovou poruchu motorické funkce. 

5.1. Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka (F80) 

Ve vývoji dítěte hraje řeč a jazyk významnou úlohu, protože představuje 

prostředek komunikace s prostředím, v němž dítě žije, a zejména 

s blízkými lidmi, které pro zdravý vývoj potřebuje. U dítěte má vývoj řeči a 

jazyka podstatný vliv na vývoj kognitivních funkcí, na proces vzdělávání, 

vztahy s vrstevníky a emocionální vývoj. Současná americká klasifikace 

DSM -IV označuje tento okruh jako poruchy komunikace. 

Specifické vývo jové poruchy řeči a jazyka jsou okruhem poruch, u nichž 

je způsob osvojování řeči a jazyka narušen od raných období vývoje. Tyto 

Poruchy nelze přímo přičíst neurologickým abnormalitám ani 

abnormalitám v mechanismu řeči, senzorickým poruchám, mentální 

retardaci či vlivům prostředí. Pro stanovení diagnózy je třeba brát v úvahu 

následující kritéria: 

• Odlišení poruchy od normálních vývojových odchylek. Zpoždění 

řeči, které spadá mimo pásmo dvou standardních odchylek, může být 

považováno za abnormální. Toto platí nejlépe u mladších dětí, u 

starších dětí je významným ukazatelem průběh poruchy. 
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• Diferenciace od mentální retardace nebo globálního zpoždění ve 

vývoji. V tomto případě úroveň řeči významně zaostává za celkovou 

úrovní kognitivních funkcí. 

• Odlišení od poruchy, která je sekundární v důsledku těžké 

nedoslýchavosti nebo některých specifických neurologických nebo 

jiných strukturálních abnormalit. Do této kategorie by však měly být 

zařazeny poruchy, při nichž částečná nedoslýchavost (nebo jiná 

porucha) je komplikujícím faktorem, avšak není přímou příčinou 

poruchy. 

Specifická porucha artikulace řeči (F80.0) 

Tato porucha představuje poruchu artikulace řeči, v níž dítě používá 

mluvené zvuky, které neodpovídají jeho chronologickému věku ani 

dosažené inteligenci. Řečové potíže musí být výraznější, než by odpovídalo 

případné mentální retardaci, senzorickému deficitu či nedostatečné 

Příležitosti k mluvení. Porucha zapříčiňuje obtíže ve vzdělávání nebo 

obvyklé sociální komunikace. 

Epidemiologie 

Specifická porucha artikulace řeči představuje nejčastější poruchu řeči 

v dětském věku, zejména u předškolních dětí. Prevalence poruchy u 

předškolních dětí se uvádí mezi 13-15%. Vyskytuje se dvakrát až třikrát 

Častěji u chlapců než u dívek. Porucha se obvykleji vyskytuje v rodinách 

Pacientů (u příbuzných prvního stupně) než v běžné populaci. Významně 

vyšší frekvence vývojových fonologických poruch řeči byla nalezena u dětí 

z rodin s nízkým socioekonomickým statusem. 
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Klinický obraz a komorbidita 

Porucha bývá nejčastěji zachycena mezi třetím a čtvrtým rokem věku. 

V lehčích případech může být porucha zachycena až kolem šestého roku. 

R.eč se vyvíjí opožděně nebo anomálně. Projevuje se vadnou artikulací, 

vynecháváním, komolením nebo nahrazováním mluvených zvuků. Dochází 

k nedůslednosti v souhře zvuků a zkreslení zvuků. Řeč dítěte je obtížně 

srozumitelná, blízké osoby dítěti rozumějí lépe, podobně jako u malých 

dětí. Řada poruch artikulace představuje procesy, které jsou přítomné v řeči 

normálních mladších dětí. Poruchou se stávají tehdy, když jsou užívány 

nadměrně nebo ve vývojovém období, kdy by již měly být opuštěny. 

V průběhu vývoje může dojít ke spontánnímu zlepšení, a pokud k němu 

dojde, bývá to kolem 9.-10. roku. 

Specifická porucha artikulace řeči bývá často přítomna spolu s dalšími 

poruchami řeči a učení (expresivní porucha řeči, specifická porucha čtení) a 

dále s celou řadou sociálních, emočních a behaviorálních problémů. 

Psychiatrická komorbidita (přítomná asi u třetiny dětí) představuje 

nejčastěji hyperkinetické poruchy, poruchy chování, úzkostné poruchy, 

depresivní poruchy a poruchy přizpůsobení. 

Etiologie 

Příčiny poruchy jsou obtížně zachytitelné a pravděpodobně představují 

souběh faktorů, jako je perinatální poškození, oslabení sluchu, strukturální 

abnormity vztahující se k řeči, neadekvátní a nedostatečná stimulace řeči 
v rodině (např. prodlužované užívání dětského žargonu ze strany rodičů). 

Vzhledem k nálezům této poruchy u blízkých příbuzných se uvažuje o 

genetické komponentě poruchy. 
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Terapie 

Terapie specifické poruchy artikulace vyžaduje spolupráci rodičů, učitelů, 

logopedii, pedopsychiatrů a psychologů. Vhodná je logopedická péče a 

v případě přidružených psychiatrických poruch také pedopsychiatrická 

péče. Indikováno je psychologické vyšetření, posuzující mentální úroveň 

dítěte a jeho motivaci spolupracovat v léčení. Terapie je indikovaná, když 

řeč dítěte není dostatečně srozumitelná, dítě je starší osmi let, když problém 

v řeči vede k problémům s vrstevníky, v oblasti vzdělávání a když 

negativně ovlivňuje sebevědomí a sebeúctu. 

Expresivní porucha řeči (F80.1) 

Jde o specifickou vývojovou poruchu, při níž schopnost dítěte užívat 

expresivní mluvený jazyk je zřetelně pod úrovní mentálního věku, ale 

porozumění mluvené řeči je normální. Může, ale nemusí být přítomna 

porucha artikulace. Zahrnuje vývojovou dysfázii nebo afázii, expresivní 

typ. 

Epidemiologie 

Výskyt poruchy je obtížné přesně určit pro metodologické odlišnosti 

jednotlivých studií (nepřesná kritéria projevů poruchy nebo věku dětí 

v souboru). Uvádí se relativně široké rozpětí prevalence (mezi třemi až 

deseti procenty u školních dětí). Tato porucha je méně běžná než specifická 

artikulační porucha, nicméně představuje spolu s poruchami učení 

nejčastější handicap, který ztěžuje dětem školní výkonnost. Je přibližně 

dvakrát až třikrát častější u chlapců než dívek. Prevalence poruchy je vyšší 

mezi dětmi s rodinnou historií poruchy artikulace nebo jiné poruchy řeči. 
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Klinický obraz a komorbidita 

Těžké formy poruchy jsou patrné před třetím rokem života, lehčí formy 

mohou být zachyceny později. Základním rysem poruchy jsou problémy 

v expresivní složce řeči, která je na nižší úrovni, než by se očekávalo 

vzhledem k úrovni neverbální inteligence. Přitom porozumění řeči zůstává 

relativně intaktní. Signifikantní známkou zpoždění řeči je to, když dítě 

kolem osmnáctého měsíce neužívá výrazy „máma, táta" (přestože vyjadřuje 

zájem o kontakt a vyjadřuje neverbálně svoje přání), kolem dvou let neumí 

jednotlivá slova a kolem tří let věty o dvou slovech. Pozdější potíže 

zahrnují omezenou slovní zásobu, užívání malého souboru slov, nesnáze 

při volbě vhodných slov, stručné vyjadřování, nezralou skladbu vět, chyby 

ve větné skladbě, nesprávné užívání mluvnických tvarů. Používání 

neverbální komunikace je relativně nedotčeno, dítě se snaží komunikovat, 

nahradit řeč předváděním a neverbální vokalizací. 

U školních dětí bývají často komorbidní poruchy učení, hyperkinetické 

poruchy, emoční poruchy, poruchy chování. Bývají přítomny drobné 

neurologické poruchy („soft" znaky). Více než třetina dětí odesílaná do 

pedopsychiatrická ambulantní péče má problémy v řeči. 

Etiologie 

Předpokládá se, že etiologie poruchy je závislá na biologických faktorech, i 

když určitý význam může mít rodinné prostředí a další sociologické vlivy. 

V dřívější literatuře se uvádělo drobné poškození mozku v perinatálním 

období, avšak současné práce tento vztah specificky nepotvrzují. Uvažuje 

se o abnormitách levé hemisféry a frontálních řečových oblastí, se 
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zaměřením na specifické deficity kognitivních funkcí a problémy v procesu 

zpravování informací. 

Terapie 

Terapie je zaměřena jednak na specifickou poruchu řeči, jednak na 

komorbidní psychiatrické poruchy (např. mentální retardaci, 

hyperkinetickou poruchu, autistické rysy). Terapie vyžaduje spolupráci 

pedopsychiatrů, logopedů, psychologů, učitelů a rodičů. V přístupu k léčbě 

specifické poruchy řeči převažuje behaviorální orientace (nácvik), ale také 

nedirektivní stimulace sociálních dovedností, která je indikována zejména 

tam, kde je porucha komplikována emočními faktory. Medikace může být 

účelná v případe psychiatrické komorbidity. Vždy je potřebné poradenství 

pro rodiče. 

Receptivní porucha řeči (80.2) 

Jde o specifickou vývojovou poruchu, při níž je chápání řeči pod úrovní 

mentálního věku dítěte. Téměř ve všech případech je postižena expresivní 

složka řeči a tvoření mluveného slova. Zahrnuje vývojovou afázii a 

dysfázii, receptivní typ. Vzhledem k tomu, že při poruše receptivní funkce 

řeči bývá porušena i expresivní funkce, užívá DSM-IV. kategorie „smíšená 

receptivně-expresivní porucha". 

Epidemiologie 

Přesné údaje o výskytu poruchy nejsou známy, ale je zřejmé, že expresivní 

porucha řeči je častější než receptivní porucha. Prevalence poruchy (v 

receptivní i expresivní složce řeči) bývá u dětí uváděna v rozpětí 3-5%. 
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Klinický obraz. 

Za významné opoždění můžeme pokládat neschopnost dítěte v roce věku 

reagovat na běžná slova, v osmnácti měsících určit alespoň několik 

běžných předmětů a kolem druhého roku neschopnost porozumět 

jednoduchým instrukcím. Pozdější obtíže se týkají chápání gramatiky a 

jemnějších aspektů řeči (např. tón hlasu). Téměř ve všech případech je 

vážně opožděn vývoj expresivní složky řeči. Ze všech vývojových poruch 

řeči je tato nejčastěji spojena s přidruženou poruchou (hyperaktivita, 

sociální neobratnost, úzkost, plachost). Děti s nejtěžšími formami bývají 

opožděné i v jiných složkách vývoje. 

Etiologie 

Přesná příčina poruchy není jasná, ale předpokládá se, že etiologie je 

primárně biologická. V literatuře se diskutuje o genetických vlivech, 

perinatálním poškození centrální nervové soustavy, významu laterality pro 

vývoj řeči, neurologických abnormitách (nespecifické neurologické nálezy, 

„soft" znaky, korová dysfunkce, problémy ve zpracování auditivních 

informací). Bývají zmiňovány (a kritizovány) dva modely výzkumu. První 

model vychází z klinické psychiatrie a je málo zaměřen na specifické 

lingvistické defekty řeči. Druhý model se zabývá zejména specifickými 

neurolingvistickými defekty a kognitivním zpracováním informací, ale bez 

dostatečné vazby na klinické projevy dítěte. 

Diferenciální diagnóza 

Diagnostické posouzení expresivní a receptivní poruchy řeči předpokládá 

zejména odlišení od mentální retardace a dále od jiných psychiatrických 

Poruch, u kterých se problémy v řeči a v komunikaci dítěte vyskytují. Je 
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třeba též odlišit poruchy řeči, které vznikly na organickém základě po 

předchozím normálním vývoji řeči. Typickým příkladem je dětský 

autismus, kde může být rozlišujícím znakem sociální deficit na straně 

autistického dítěte a jeho nezájem s okolním komunikovat. Dítě s poruchou 

řeči hledá náhradní způsoby, jak se dorozumět a navázat vztah s blízkými 

osobami. 

U dětí s poruchami řeči byla popsána řada komorbidních psychiatrických 

poruch. Tyto poruchy mohou představovat emocionální reakci na řečový 

deficit (např. úzkost, nedostatečná sebedůvěra), nebo může jít o současně 

existující psychiatrické poruchy (neurotické poruchy, poruchy chování). 

Výskyt psychiatrických poruch u dětí s vývojovými poruchami řeči je 

vysoký (některé studie uvádějí, že až 50% dětí v psychiatrických zařízeních 

má poruchu řeči). 

Terapie 

Podobně jako u expresivní poruchy řeči, musí být terapie multimodální, 

zahrnující spolupráci pedopsychiatrů, psychologů, logopedů, pedagogů a 

rodičů. 

Získaná afázie s epilepsií (Landauův-Kleffnerův syndrom) - (F80.3) 

Jde o poruchu, při níž dítě, které se vyvíjelo normálně, ztrácí schopnost 

receptivní i expresivní řeči, přičemž celková inteligence zůstává na stejné 

úrovni. Začátek poruchy je provázen abnormalitami na EEG a ve většině 

Případů epileptickými záchvaty. Typický začátek je mezi 3.-7. rokem. 

Ztráta řeči může proběhnout v období několika měsíců, ale častěji je náhlá 

ve dnech nebo týdnech. Některé děti přestanou mluvit, jiné se omezují na 

zvuky podobné žargonu, u jiných se projevuje lehčí deficit v plynulosti 
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řeči, často doprovázený narušenou artikulací. Obvykle se projeví poruchy 

emocí a chování jako reakce ne ztrátu řeči. Jde o jedinou poruchu tohoto 

okruhu, u níž se předpokládá jasnč organická etiologie, pravděpodobně 

zánětlivý proces mozku. (Kocourková, 2000, s. 124-132, In: Hort, 

Hrdlička, Kocourková, Malá a kol., 2000) 

5.2. Specifické vývojové poruchy školních dovedností (F81) 

Specifické poruchy školních dovedností (nazývané také poruchami učení) 

představují vývojové obtíže, které se projevují u dětí zejména v oblasti 

vzdělávacího procesu. Zájem pedopsychiatrů a psychologů o tuto skupinu 

poruch se zřetelně rozšířil v posledních třiceti letech a je spojen s koncepty 

„lehké dětské encefalopatie" či „minimální mozkové dysfunkce", které 

ukazují na snahu odborníků najít pro tyto poruchy etiopatogenetické 

vysvětlení. Tato skupina poruch představuje významný rizikový faktor pro 

rozvoj dalších psychiatrických poruch u dětí (emoční poruchy, poruchy 

chování). Vyžaduje spolupráci s odborníky v oblasti psychologie a 

Pedagogiky a hledání multimodálních terapeutických intervencí. 

Jde o specifické poruchy, u nichž je postiženo normální osvojování 

školních dovedností v oblasti čtení, psaní a počítání. Výkon dítěte v těchto 

dovednostech je podstatně nižší, než odpovídá věku, inteligenci a 

vzdělávacím možnostem dítěte. Porucha není důsledkem nedostatku 

Příležitosti k učení ani ji nelze přičíst získanému poškození nebo 

onemocnění mozku. Předpokládá se, že poruchy pocházejí z abnormalit 

v oblasti kognitivních procesů a zpracování informací, které lze odvodit 

z nějakého typu biologické dysfunkce. Biologicky podmíněn dysfunkce 

může být ovlivňována nebiologickými faktory (jako je příležitost k učení a 
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kvalita vyučování). Podmínkou diagnózy specifické poruchy školních 

dovedností je splnění následujících požadavků: 

" stupeň poškození specifické školní dovednosti musí být klinicky 

signifikantní; 

• postižení musí být specifické v tom smyslu, že je nelze přičíst 

mentální retardaci ani nižší celkové inteligenci; 

• porucha musí být vývojová, tj. přítomna od počátku vzdělávání; 

• nesmí být přítomny vnější faktory, které by mohly být dostatečným 

důvodem pro školní potíže (např. nedostatečné vyučování); 

• porucha nesmí být přímo způsobena nekorigovanou zrakovou nebo 

sluchovou poruchou. 

Řada autorů připomíná, že diagnóza této poruchy je neostrá a 

Představuje spíše termín z oblasti vzdělávání než z oblasti medicíny. Její 

dopad na duševní zdraví dítěte však představuje neopominutelnou okolnost, 

Pro kterou vzbuzuje zájem dětských psychiatrů. 

Epidemiologie 

Výskyt specifických poruch učení lze obtížně specifikovat zejména pro 

nepřesnost diagnostických znaků a odlišností v definici poruchy. Přesto lze 

říci, že výskyt této poruchy je relativně vysoký. Smith (1994) uvádí, že 

Poruchu učení můžeme najít u 2-20% školních dětí. Šturma (1997) 

zmiňuje, že v naších školách trpí specifickými poruchami učení 3% dětí. 

Studie opakovaně upozorňují na vzrůstající prevalenci poruchy u chlapců, 

s výskytem výrazně vyšším oproti dívkám (3:1 až 5:1). Objevují se i 

názory, že vysoká převaha chlapců nad dívkami je dána tím, že poruchy 
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učení li chlapců bývají spojené s poruchami chování, což vede k častější 

indikaci pedopsychiatrické péče. V kognitivních charakteristikách nebyly 

mezi chlapci a dívkami pozorovány signifikantní rozdíly. 

Specifická porucha čtení (F81.0) 

Porucha je běžně označována jako dyslexie. Hlavním rysem je specifické a 

výrazné narušení vývoje dovednosti ve čtení, které nelze přičítat 

mentálnímu věku, problémům zrakové ostrosti nebo neadekvátnímu 

způsobu vyučování. 

Klinicky jde o poruchu, která se nejčastěji projeví v důsledku požadavků 

školního vyučování. V raných stadiích učení mohou být problémy 

s abecedou, používáním správných označení písmen, s analyzováním nebo 

kategorizováním zvuků. Později se vyskytují chyby při hlasitém čtení, 

jako je: 

• vynechávání, nahrazování, překrucování nebo přidávání slov nebo 

jejich částí; 

• pomalé čtení; 

• chybné začátky, dlouhé pomlky, ztracení se v textu, nepřesné slovní 

obraty; 

• převrácení slov ve větách nebo písmen ve slovech. 

Může se také vyskytnout deficit v chápání čteného textu. Časem se porucha 

lepší, ať s léčbou či bez ní. I při optimálních intervencích je zlepšování 

pomalé a reziduální potíže mohou přetrvávat do dospělosti. (Kocourková, 

2000, s. 124-130, In: Hort, Hrdlička, Kocourková, Malá a kol., 2000) 
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Specifická porucha pravopisu - dysortografie 

Dysortografie je specifická porucha pravopisu velice často se vyskytující 

ve spojení s dyslexii. J Svvierkoszová uvádí, že se s dysortografii často 

setkává u žáků s napravenou dyslexii, kteří i na druhém stupni ZŠ, ZVŠ 

mají problémy v oblasti pravopisu (Žlab, 1988). Navenek se tedy u žáků 

projevuje narušenou schopností osvojovat si pravopis jazyka přes 

přiměřenou inteligenci a běžné výukové vedení, kterého se jim dostává. 

Typická je např. neschopnost dodržet pořadí písmen při psaní ve slově, 

nedostatky v měkčení, v nesprávné dodržování délek samohlásek, 

neschopnost aplikovat i dobře naučená gramatická pravidla do písemné 

podoby. Chybí cit pro jazyk, jehož důsledkem je snížená schopnost např. 

skloňovat a časovat příslušné druhy slov. Jak vyplývá z výše uvedeného, 

v žádném případě porucha nepostihuje celou oblast gramatiky, ale dotýká 

se pouze tzv. specifických dysortografických projevů. Podkladem často 

bývá nedostatečně rozvinutá oblast sluchové percepce (sluchová paměť, 

analýza syntéza, audiomotorická koordinace, příp. i fonematický sluch). 

Nesmíme však zapomenout, že obtíže mohou vyplývat i z dysfunkce pravé 

mozkové hemisféry a u některých dětí i na druhém stupni ZŠ, ZVŠ se 

promítají do záměny tvarově podobných písmen. Dysortografie se také 

může rozvinout na bázi poruchy dynamiky duševních procesů: na podkladě 

hyperaktivity, případně hypoaktivity je negativně ovlivněn průběh procesu 

Psaní, žák se snadno unaví a není schopen správně aplikovat třeba i dobře 

naučené gramatické učivo do písemné podoby. Shrňme problematiku 

dysortografie uvedením typických znaků dle Žlaba. Ten rozlišuje 

dysortografii: 

• auditivní, při níž jde o primární narušení procesů sluchové 

diferenciace a analýzy a oslabení bezprostřední auditivní (sluchové) 
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paměti;žáci mají problémy v zachycení pořadí jednotlivých hlásek ve 

slově, smysl slova však chápou; 

• vizuální, při níž je snížena kvalita vizuální (zrakové) paměti. Jedinec 

není schopen si dokonale vybavit písmena (gráfémy), tvarově i 

sluchově podobná. Žák není schopen napsané chyby v textu správně 

identifikovat a i při poskytnutí delšího času na opravu jich zvládá 

zachytit opravit pouze velmi sporadické množství, ba dokonce 

někdy i chyby přidělá tam, kde původní pravidlo aplikoval správně; 

• motorickou, která souvisí s namáhavostí a pomalostí vlastního aktu 

psaní. Příčinou je narušení jemné motoriky ve smyslu vývoje 

dyspraxie. Vlastní grafický projev odčerpává veškerou koncentraci 

pozornosti žáka, nedostává se jí již na uvědomělé aplikování 

gramatických pravidel a vlastní kontrolu napsaného cvičení. Na 

tomto místě můžeme zvážit, zda tedy dysortografie není jen typem 

vývojové dysgrafie související s dyspraxií žáka. 

Je nutné si dále uvědomit, že s věkem dítěte se mění obraz poruchy 

v jeho výkonnosti. Zhruba do třetí třídy se objevují klasické 

dysortografické chyby včetně záměn tvarů písmen, inverzí, různých 

zkomolenin slov. Postupně je těchto chyb méně, ovšem dítě i ve vyšší třídě 

Potřebuje na správné napsání více času než žák bez poruchy. Pokud je při 

Písemném projevu vyvíjen tlak na zvýšení rychlosti, je typickým jevem, že 

se i u staršího žáka dysortografické chyby objeví znovu. Přibudou -

obzvláště u dětí zároveň i s dysgrafii - chyby pravopisné, a to i vjevech, 

které dítě bezpečně ústně ovládá. Proto všichni odborníci doporučují 

Poskytovat žákovi / studentovi s dysortografii větší časový prostor pro 

vypracování písemností, nestresovat ho časovými limity a upřednostňovat 

v jeho případě ústní zkoušení před písemným. 
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Co patří mezi specifické chyby dysortografického charakteru? 

• grafické záměny zvukově podobných hlásek (b-d, z-s-, h-ch) 

• obtížná výbavnost naučeného tvaru písmene v písemné podobě, 

snížená schopnost spojení psané a slyšené podoby hlásek 

• záměny tvarově podobných písmen v písemné podobě 

• chyby z artikulační neobratnosti 

• chyby v měkčení na akustickém podkladě 

• chyby v důsledku sykavkových asimilací 

• neschopnost dodržovat pořadí písmen, slabik ve slově, inverze 

• přidávání nepatřících písmen a slabik do slov 

• neschopnost dodržování délek samohlásek 

• neschopnost rozlišovat hranice slov ve větě 

• problémy ve slabikách a slovech se slabikotvorným r, 1 

(Michalová, 2003, s. 18,19) 

Specifická porucha psaní (F81.1) 

Běžně je označovaná jako dysgrafie. Hlavním rysem je specifické a 

výrazné narušení vývoje psaní (bez anamnézy specifické poruchy čtení). 

Porucha není způsobena nízkým mentálním věkem, problémy zrakové 

ostrosti ani nevhodným způsobem vyučování. Je narušena schopnost 

ústního vyjadřování i správného psaní slov. Nepatří sem neobratnost psaní, 

Pokud je jedinou poruchou. Problém s motorikou psaní může být přítomný, 

ale primárně jde o problémy jazyka. Potíže mohou zahrnovat gramatiku, 

interpunkci, rozlišování velkých a malých písmen, větnou skladbu. 

Pokud je porucha psaní spojena s poruchou čtení, užijeme kódu porucha 

čtení (F81.0). 
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Specifická porucha počítání (F81.2) 

Běžně se užívá název dyskalkulie. Hlavním rysem je specifické postižení 

dovednosti počítat, které nelze vysvětlit mentální retardací ani nevhodným 

způsobem vyučování. U dětí se objevuje široká škála symptomů, jako jsou 

potíže v učení se prostorovým a početním konceptům, které mají vliv na 

selhávání v ovládání základních početních úkonů (sčítání, odčítání, 

násobení, dělení). Oproti dětem s poruchami čtení bývají sluchově 

percepční a verbální dovednosti v normě (Malá, 2000, s. 131). 

Na základě vlastních šetření shledal L. Košč vývojovou dyskalkulii u 

5-6 % žáků, a to nejčastěji v rámci lehké mozkové dysfunkce (řekli 

bychom tedy, že specifická porucha učení se tu vyskytuje společně se 

specifickými poruchami chování). Mnohdy zároveň zjišťuje u postižených 

dětí poruchu poznávání prstů (prostorovou agnozii), obtíže v pravo-levé 

orientaci a při psaní písmen a slov (porucha všech těchto funkcí, resp. 

schopností se nazývá v neurologii Gerstmannův syndrom). V praxi 

nacházíme pravé dyskalkulie mnohem řidčeji než např. dyslexii, ale roli 

zde může hrát i orientace na určitý typ problémů. Dále sem patří i 

vývojová aritmetická porucha (Šturma In Říčan, Krejčířové, 1997, s. 146) 

Podobně jako při čtení a psaní, i na zvládnutí matematických dovedností 

se podílí celá řada speciálních schopností a funkcí a podle toho, které 

z nich jsou postiženy, je možno dyskalkulie dále dělit. 

Typy dyskalkulie: 

1. Praktognostická - žák má narušenu matematickou schopnost 

manipulace s předměty konkrétními či nakreslenými a jejich 

přiřazování symbolu čísla (paralelní přiřazování čísla k počtu a 

naopak, přidávání, ubírání, sestavování, odpočítávání na počítadle, 
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apod.). Postižena může být i schopnost řadit předměty podle 

velikosti nebo rozpoznával vztahy v dimenzi více - méně. 

2. Verbální-u žáka vázne schopnost slovně označovat operační znaky, 

vázne pochopení matematické terminologie ve smyslu určování o ... 

více, o ... méně, ... krát více/méně; nezvládá slovně označovat 

matematické úkony, množství a počet prvků nebo i jen odpočítávat 

číselnou řadu; na slovní výzvu není žák schopen ukázat počet prsů, 

označit hodnotu napsaného čísla, apod. 

3. Lexická - pro žáka je typická neschopnost číst matematické znaky a 

jejich kombinace, symboly, jako jsou číslice, vícemístná Čísla 

s nulami (hlavně uprostřed), tvarově podobná čísla apod. Jedná se o 

obdobu dyslexie v oblasti čtení číslic a čísel. 

4. Grafická - projevuje se narušenou schopností psát numerické znaky, 

žák se neumí vyrovnat s příslušným grafickým prostorem, mívá 

problémy v geometrii. Jedná se o obdobu dysgrafie, ovšem v oblasti 

matematiky. 

5. Operacionální - žák nezvládá provádění matematických operací; 

operace zaměňuje, nahrazuje složitější jednodušším, písemně řeší i 

velice lehké úkoly. 

6. Ideognostická - jedná se o poruchu v chápání matematických pojmů 

a vztahů mezi nimi, v chápání čísla jako pojmu, jedinec nedovede 

zpaměti vypočítat příklady, které by vzhledem ke své inteligenci a 

dosaženému fyzickému i mentálnímu věku měl zvládnout zcela bez 

obtíží. 

(Michalová, 2003, s. 23) 
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Etiologie 

V hledání etiologie specifických poruch učení se objevují nejčastěji faktory 

biologické povahy. Známe řadu okolností dětského vývoje, které by mohly 

mít vliv na neurologické nálezy (např. problémy v těhotenství, době 

porodu či poporodním vývoji). Problémem zůstává fakt, že nenacházíme 

validní souvislost mezi závažností nálezu (např. perinatální poškození) a 

specifickou poruchou učení. Neurologické abnormality představují 

kontinuum dysfunkcí, v nichž hrají úlohu například kognitivní, lingvistické 

nebo motorické aspekty. Vysoká komorbidita se vyskytuje mezi 

specifickými poruchami učení a poruchou aktivity a pozornosti (20-25 

% dětí se specifickými poruchami učení trpí poruchou aktivity a 

pozornosti). Novější poznatky o biologických nálezech na úrovni centrální 

nervové soustavy se objevují i v důsledku nových vyšetřovacích metod 

(např. zobrazovací metody). Můžeme předpokládat, že u řady případů hrají 

roli genetické faktory (až 40 %). Poruchy ve zpracování informací se 

objevují na úrovni percepce integrativních funkcí, paměti a komunikace. 

Terapie 

Terapeutický přístup je multimodální a počítá s tím, že dítě se specifickými 

poruchami učení trpí většinou dalšími psychickými obtížemi (např. 

poruchami emocí a chování), proto terapie vyžaduje spolupráci učitelů, 

odborníků a rodičů. Velká část odborné intervence musí být zaměřena na 

výukové obtíže a jejich řešení v rovině individuální (specifický nácvik, 

podpůrná psychoterapie, správné Školní zařazení) a musí být zajištěna 

spolupráce rodiny (instruování rodičů, podpůrná psychoterapie). Podstatná 

je organizace Školní výuky pro děti s poruchami učení, možnost včasného 

záchytu, správné školní zařazení, dostupnost odborné intervence. 
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Pedopsychiatrická péče (včetnč farmakoterapie) je nezbytná v případech 

psychiatrické komorbidity, která dítěti ztěžuje adaptaci v oblasti rodiny, 

školy i vztahů s vrstevníky (Malá. 2000. s. I31,132n) 

Smíšená porucha školních dovedností (F81.3) 

Kategorie kombinovaných poruch v počtech, ve čtení nebo ve psaní. 

Jiné vývojové poruchy Školních dovedností (F81.8) 

Zahrnuje vývojovou expresivní poruchu psaní. 

Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná (F81.9) 

(Šturma In Říčan, Krejčířová, 1997, s. 148) 

5^2. 1. Další poruchy promítající se do obtíží s osvojením učiva 

Dyspinxie 

Je to vývojová porucha kreslení. V jejím pozadí bývá buď porucha 

v oblasti vizuální (dysgnozie) nebo motorická (dyspraxie) nebo v obou, 

anebo v jejich integraci. 

Dysmúzie 

Patří zřejmě mezi relativně častější specifické poruchy, nemá však tak 

neblahé společenské důsledky jako poruchy předchozí. Je poruchou 

hudebních schopností. 1 zde půjde ovšem o jistý krajní úsek plynulého 

spektra, na jehož opačném konci je absolutní hudební sluch. Může jít o 

poruchu v receptivní složce (neschopnost správně rozpoznat tóny a 

melodii, identifikovat jednotlivé hudební nástroje poslechem atd.) nebo ve 

složce expresivní (nesprávné hlasové vyjadřování tónů, melodií a písní, 
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neobratnost, např. při prstokladu nebo v zacházení se smyčcem aj.), což se 

samozřejmě může kombinovat. Relativně patří mezi Častější specifické 

poruchy, nemá ale tak závažný dopad na výuku jako dyslexie, dysgrafíe, 

dysortografie a dyskalkulie. Novotná a Kremličková dělí dysmúzii na 

expresivní, jež neumožňuje dítěti reprodukovat třeba i velice známý 

hudební motiv, který dokáže běžně identifikovat, a totální, což je 

nedostatek hudebního smyslu vůbec. V tomto druhém případě jedinec 

hudbu nechápe, neidentifikuje ji, nepamatuje šiji (Michalová, 2003, s. 24). 

5. 3. Specifická vývojová porucha motorické funkce (F82) 

Do tohoto okruhu poruchy bývá obvykle přiřazována také specifická 

vývojová porucha motorické funkce. Jde o poruchu, při níž je zřetelně 

postižena pohybová koordinace, kterou nelze vysvětlit retardací intelektu 

ani jinou specifickou vrozenou nebo získanou nervovou poruchou. 

Pohybová koordinace dítěte je zřetelně pod úrovní věku a inteligence. 

Porucha se může projevit opožděním ve vývoji pohybových dovedností 

v hrubé i jemné motorice. Mohou se vyskytovat poruchy artikulace. Dítě je 

celkově neobratné, což se projevuje v běžných denních činnostech, 

sportovních aktivitě, kreslení, psaní. Tyto děti mívají potíže ve škole a 

v některých případech jsou přidruženy problémy emoční a sociální, včetně 

poruch chování. 

Klinické vyšetření obvykle ukazuje neurovývojovou nezralost a 

v některých případech nacházíme v anamnéze perinatální komplikace. 

Syndrom neobratného dítěte byl často diagnostikován jako „minimální 

mozková dysfunkce", avšak současná klasifikace používání tohoto 

termínu nedoporučuje. 
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Dyspraxie 

Motorická neobratnost (dyspraxie) v různých specifických oblastech 

(hovořili jsme např. o artikulační neobratnosti) je hlubším podkladem 

některých specifických poruch učení, jako celková charakteristika ve 

značné míře spolu utvářející pohybové charakteristiky chování je součástí 

syndromu specifických poruch chování. Je tedy dyspraxie jevem, který 

ukazuje sepětí obou typů specifických vývojových poruch. Příčinou 

dyspraxie nemusí však být jen primární deficity v oblasti motorické, nýbrž 

též (a mnohdy ve vzájemné kombinaci) poruchy percepční, tedy 

poznávacích procesů (dysgnosie). I. Lesný (Z. Třesohlavá a kol., 1977) 

hovoří, v souvislosti s dětskými neobratnostmi jako podskupinou v rámci 

lehkých mozkových dysfunkcí, o syndromu dyspraxie-dysgnozie: "dy-dy" 

syndromu (Michalová, 2003, s. 24). 

5.4. Hvperkinetické poruchy (F90) 

Porucha aktivity a pozornosti (F90.0) 

Málokterá psychiatrická diagnóza prodělala tolik změn názvu v Čase 

jako hyperkinetický syndrom. Poprvé byla tato porucha popsána ve 

čtyřicátých letech, kdy důraz byl kladen na organické postižení a diagnóza 

zněla syndrom duševních poruch mozku (brain disorder). Tyto poruchy 

zahrnovaly chybný vývoj zapříčiněný: a) strukturální poruchou mozku; b) 

aktuálním poškozením centrální nervová soustava (traumatem, infekcí, 

hypoxií); c) chybnou funkcí, tj. nedostatečnou nebo nadměrnou stimulací. 

V padesátých letech popisuje u nás Kučera lehkou dětskou encefalopatii 

(LDE), v cizině tato diagnóza pluje pod vlajkou „brain damage syndrom" 
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(Straus a Lehtinen). V 1949 Amatruda a Gesell popisují „minimaI brain 

damane". V šedesátých letech bylo zjištěno, že tento syndrom je Často 

spojen se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností, které 

souvisejí s dysfunkcí převodu mezi hemisférami. Denhoff a Laufer 

diagnostikují „cerebrál dysfunctins", u nás Třesohlavá lehkou mozkovou 

dysfunkci (LMD), jiní minimální mozkovou dysfunkci (MMD). 

V sedmdesátých a osmdesátých letech byl kladen důraz na nejrušivější 

symptom - neklid a diagnóza zněla hyperkinetický syndom. V osmdesátých 

letech byla před tento symptom předsunuta porucha pozornosti 

s označením ADD (Attention deficit disorder) a spojení s hyperaktivitou 

bylo označováno jako ADI ID (Attention deficit / hyperaktivity disorder). 

VMKN-10 se používá označení hyperkinetické poruchy, pod nímž je 

zařazena porucha aktivity a pozornosti (F90.0) a hyperkinetická porucha 

chování (F90.1). Dřívější diagnózy se snažily postihnout etiologii, 

označením hyprkinetické poruchy (v MKN-IO) a ADD/ADIID (v DSM-

IV) jsou behaviorální expresí těchto poruch. 

Epidemiologie 

Nedostatek vnitřní kontroly činí děti hyperaktivními, nepozornými a 

impulzivními - jejich počet v první třídě široce kolísá od 2 do 10 %. 

Prevalence je udávána v rozmezí od 2 do 12 %., u konzervativnějších 

pedopsychiatrů od 3 do 5 % dětí školního věku. Výskyt je častější u 

chlapců než u dívek, nejčastěji se udává poměr 6:2 (rozmezí až 8:1). 

Klinický obraz 

Hyperkinetické poruchy jsou diagnostikovány ve všech věkových 

kategoriích - od dětství do dospělosti. Tatáž porucha má různé symptomy 
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podle věku. Projevuje se již v kojeneckém období - porucha základních 

biorytmů, v batolecím a předškolním věku - dezinhibicí, ve školním věku -

kognitivní dysfunkcí, v adolescenci - poruchami chování, v pozdní 

adolescenci a časné dospělosti - sociální maladaptací Často spojenou 

s kriminalitou. Citlivým indikátorem pro tyto poruchy je škola a 

okamžitým diagnostikem učitel. 

Ncurovývojové opoždění vytváří zátěžové životní události. Minimální 

organické poškození a kumulace zevních stresů vede k maladaptivnímu 

chování s vysokou psychiatrickou komorbiditou čili zvyšuje vulnerabilitu 

jedince U poruchy aktivity a pozornosti jde z behaviorálního hlediska 

o poruchu exekutivních (výkonných seberegulujících ) funkcí. 

Základní symptomy hyperkinetické poruchy 

1. Poruchy kognitivních funkcí 

• porucha pozornosti - distraktibilita, nepozornost, obtíže pozornosti 

v aspektu sluchovém i zrakovém, nežádoucí zapojení motoriky do 

aktivit procesu poznání (např. dítě se otáčí, hraje si s prsty, houpe se 

na židli v době, kdy by se mělo soustředit na matematickou úlohu); 

• neschopnost selekčního procesu usměrnit pozornost k podstatným 

informacím z paralelního zpracování všech podnětů; 

• porucha analýzy a syntézy informací; 

• porucha exekutivních funkci tj. vytváření, sekvencování a realizace 

plánů. Dítě si neumí organizovat práci, nedokončí úkol, 

nestrukturuje volný čas. Malé děti mají své exekutivní funkce 

externalizované (např. děti nahlas komentují svou činnost, verbálně 

si připomínají, co mají udělat nebo jak řešit problém - „kam jsem 

dal to auto, musím ho najít, tady není, aha je pod postelí"). Později 
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se tyto funkce internalizují, myšlenky se stávají privátními. U děti 

s ADHD poruchou je internalizace minimální stejně jako u dětí do 

šestého roku věku. 

• Narušení exekutivních funkcí znamená sníženou schopnost 

analyzovat své chování, vytvářet nové formy chování a řešit úkoly. 

Sebeřízení, sebedotazování, sebeovládání (emoce, impulsy) a 

sebemotivování je chaotické, dezorganizované; 

• porucha motivace, úsilí a vytrvalosti, zvláště v aktivitách 

nepřinášejících okamžité uspokojení nebo v situacích, které jsou 

dokonce lehce frustrující (zkoušení ve třídě, čekání ve frontě na 

oběd atd.); 

• vizuospaciální porucha (snížená schopnost prostorové 

představivosti, řešení geometrických úkolů); 

• porucha slovní a pracovní paměti. 

2. Poruchy motoricko-percepční 

• hyperaktivita s neschopností relaxace, sedavých aktivit („stále na 

pochodu"), s dysforií při inaktivitě. Hyperkinetický projev je dán 

dezorganizací a diskontinuitou průběhu motorického jednání, 

vázáného na eferentní odpověď. Výkon pohybuje správný, ale jeho 

provedení je zbrklé, nepřesné, nekoordinované; 

• neurologické „soft sign" (slabé , subtilní drobné neurologické 

odchylky ozřejmující určité organické postižení). Testuje se: 

pravolevá orientace, prst-nos, pata-koleno, chůze po patách, po 

špičkách, po rovné čáře, při otevřených, zavřených očích. Stoj, stoj 

předpažmo, na jedné noze, dřep, dřep o jedné noze, dřep 

spředpažením (a totéž s vyplazeným jazykem), poskakování, 

poskakování na jedné noze, poskok s obratem („skákání panáka"), 
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„čtení" obrazců písmen psaných prstem na záda nebo dlaně rukou 

atd. Hodnotí se: koordinace pohybů, souhyby a mimovolní, 

nadbytečné, dysrytmické nekoordinové pohyby, poruchy symetrie, 

ztížená schopnost pravolevé orientace a taktilní diskriminace; 

• motorická neobratnost; 

• porucha vizuomorické koordinace. 

3. Porucha emocí a afektů - emoční afektivní labilita (u adolescentů 

dysforie a pocity nudy), iritabilita, explozivita (je zděšen svým vlastním 

chováním). 

4. Impulzivita - činy jsou náhlé, ukvapené, dítě provádí rychlé závěry 

k vlastní škodě, není schopné odložit akci, jedná bez zřetele na 

konsekvenci (napřed jedná, pak myslí, nepoučí se z úrazu, trestu). 

Chaotičnost a nepredikovatelnost chování sekundárně narušuje 

gnostické funkce, takže dítě nesplní úkol, ačkoli má intelektové 

předpoklady k jeho. 

5. Sociální maladaptace 

" chybí stenické reakce. Neadekvátní kontrola, familiárnost 

nepříslušná věku, neschopnost souhry s vrstevníky způsobují, že děti 

s diagnózou F90 jsou odmítány všude - doma, ve škole, sportu, 

hrách, jak v kolektivu dětí, tak dospělých. Frustrace se sociální 

neúspěšnosti a snížená tolerance ke stresu vede k šaškování, 

negativismu, dysforii, později k poruchám chování (ke lhaní, 

krádežím, necitlivosti, ke zvířatům a lidem, k riskování, hazardu, 

bláznivým sázkám, agresivním jízdám na motorkách, k honičkám 

sauty, často kradenými) a ještě později kdelikvenci (v 60-75 %), 

v poslední době často spojené se zneužíváním návykových látek; 
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• děti s poruchou aktivity a pozornosti nejsou schopny kontrolovat své 

reakce k okolí, nejsou emfatičtí, altruističtí, mají extrémní výkyvy 

jak emocí tak chování (rozdal by všechno, aby si koupil sociální 

akceptaci, kterou okamžitě zničí svou impulzivitou). 

Dítě, které je nesoustředivé: 

• se nesoustředí na okrajové detaily, pracuje ledabyle, s chybami, zabývá 

se při jednom úkolu ještě jinými aktivitami; 

" neudrží pozornost při úkolu nebo při hře; 

• neposlouchá instrukce, dělá zbrklé, chybné závěry; 

• si neumí uspořádat školní práci, svoje pracovní místo; 
1 se zdá duchem nepřítomné, když mluvíme přímo k němu; 

• si neumí naplánovat úkoly, pracovní, sportovní i hravé aktivity; 

" nelibě nese, odmítá a vyhýbá se angažovat se v aktivitách, které 

vyžadují mentální úsilí a trpělivost; 

• ztrácí potřebné pomůcky do školy, ztrácí hračky, sportovní potřeby atd.; 

• okamžitě reaguje na zevní podněty; 

• zapomíná na denní aktivity, které má splnit. 

Pracuje-li pod kontrolou, jeho výsledky jsou mnohem lepší, dospělý musí 

za ně držet „hranice", strukturovat pracovní proces, eliminovat vlivy 

z okolí. 

Nejnápadnější behaviorální expresí hyperkinetických poruch jsou 

hyperaktivita a impulzivita. Rodiče referují: „Je jako z hadích ocásků, 

všude šmejdí, rejdí, stále někam leze, všechno rozhází, shodí, Často něco 

rozbije, šlápne do každé louže, zvenku se vrací umazaný, potrhaný, 

s rozbitými koleny, hlavou, má časté úrazy." Učitelé jsou, kromě 

motorických projevů, citliví na řeč a sociální interakce: "Stále mluví, 

vyhrkne, co chce, co ho zrovna napadne, přerušuje druhé, skáče do řečí, 
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drmolí si sám pro sebe, pošťuchuje a provokuje druhé, šaškuje, pitvoří se, 

poutá pozornost, má počmárané, pošpiněné, zmuchlané, roztrhané sešity, 

knihy, pracuje s extrémními výkyvy, jednou na jedničku, jindy na čtyřky, 

pětky." Nedokáže pracovat soustavně, reaguje odlišně (než vrstevníci) ne 

odměny a tresty, je nepoučitelný. 

Hyperaktivní a impulzivní dítě: 

• se vrtí na místě, hraje si s prsty na rukou nebo nohou; 

• se houpe na židli, má velký pocit neklidu; 

" opouští své místo, pobíhá po třídě v době, kdy se očekává, že bude 

sedět; 

" si neumí hrát, má speciálně problém s hrami, které vyžadují klid a 

ticho; 

• je stále J ako na pochodu, jako popoháněné, jako rozjeté"; 

" stále mluví („užvaněné"), stále se ptá; 

• vyhrkne odpověď dříve, než byla dokončena otázka; 

• nevydrží čekat, až má na ně přijít řada; 

• přerušuje, obtěžuje ostatní. 

Etiologie 

Ztráta vnitřní kontroly vede ke zhoršení důležitých mozkových funkcí, 

které jsou nezbytné 

Pro schopnost soustředit se, udržet pozornost a schopnost odložit 

okamžitou odměnu. 

Vznik hyperkinetické poruchy je ovlivňován jak genetickými, tak 

negenetickými faktory. 

Zevní (negenetické) faktory se na vzniku hyperkinetických poruch 

Podílejí asi 20-30 %. Mezi tyto faktory počítáme perinatální komplikace a 
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úrazy - například kouření a pití alkoholu v těhotenství, předčasný, 

protrahovaný a jinak komplikovaný porod, úraz hlavy (zvláště 

v prefrontální oblasti). V poslední době se předpokládají i vlivy ekologické 

- zvýšený spad těžkých kovů a radioaktivity, interferující se změněnou 

aktivitou neurotransmitérů a sníženým průtokem krve v prefrontálním a 

motorickém kortexu (tam, kde je zvýšená denzita dopaminových 

receptorů). 

Genetické faktory. Mnoho výzkumníků dnes věří, že hyperkinetické 

porucha je polygenetická, vytvářená mutací více genů. Risk vzniku 

poruchy aktivity a pozornosti u jednovaječných dvojčat je 11-18krát větší 

než u dvojvaječných. Vnitřní kontrola neboli schopnost potlačení nebo 

oddálení motorické a emoční akce bezprostředně po podnětu úzce souvisí 

s exekutivními funkcemi (viz výše). Pravděpodobně díky genetické chybě 

nebo odchylnému embryonálnímu vývoji se děti s hyperkinetckou 

poruchou nejsou schopny poučit z chyby, nejsou schopny vytvářet 

internalizované „sebeinstrukce", které by měnily jejich nepřijatelné 

chování. 

Zobrazovací techniky ukázaly, že u hyperkinetické poruchy hraje roli 

v etiologii symptomů porucha prefrontálně-striato-talamo-kortikálního 

(CSTC - cortex-striatum-talamus-cortex) okruhu. Porucha je modulována 

dopaminovou inervací z bazálních ganglií a příznivě ovlivňována terapií 

stimulancii. Neurovývojový proces pozměňuje („přešívá") konfiguraci 

neurálních map v pravé hemisféře, a tak nedochází k výrazné asymetrii 

hemisfér (ve prospěch pravé) jako u kontrolních dětí. 

Dále jsou zjišťovány tyto odlišnosti: zmenšení objemu mozku, 

mozečku, bazálních ganglií (zvláště vpravo) a corpus callosum vpravo. 

Mozeček hraje roli v poznávání, ve smyslu koordinace kognitivních funkcí 
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a je spojen s prefrontálním okruhem. Cerebelární atrofie u poruch aktivity 

a pozornosti byla popsána v 25 % proti 4 % výskytu kontrolního vyšetření. 

Typické charakteristiky poruchy aktivity a pozornosti (F90.0): 

• Hyperkinetickým poruchám je společná heterogenita. Jednou stránkou 

jsou heterogenní podmínky vzniku a koincidence, druhou komorbidita. 

• Porucha pozornosti a aktivity má změny v prefrontální oblasti a 

bazálních gangliích a j e modulována dopaminem, který j e 

„přenášečem hluku". Studie s použitím zobrazovacích metod jasně 

ukazují na opoždění vývoje prefrontálního okruhu (hlavně v pravé 

hemisféře). Dopaminová koncentrace v mozkomíšním moku u 

hyperaktivních chlapců je konstantně vyšší a je téměř vždy spojena 

s nálezy vývojového neurálního opoždění. 

• Monitorování poruchy koncentrace pozornosti a aktivity vyžaduje 

znalost vývoje mozku. Mnoho alarmujících příznaků se zmírňuje 

v době, kdy se začíná objevovat inhibice excitačních systémů. Tato 

inhibice probíhá paralelně s poklesem koncentrace dopaminu v mozku. 

Změny na EEG u dětí s hyperkinetickým syndromem svědčí o 

nematurovanosti CNS vzhledem k věku a zobrazovací techniky ukazují 

na neurovývojové opoždění. Během fetálního vývoje nedochází k výrazně 

asymetrickému vývoji hemisfér. Ztráta asymetrie ve prospěch pravé 

hemisféry není jen u poruch aktivity a pozornosti, ale například také u 

schizofrenie v dětství, čili bude všude tam, kde jde o poruchu časného 

vývoje mozku. 
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Komorbidita 

Poruchy pozornosti a aktivity jsou rizikovým faktorem pro ostatní 

psychiatrické a psychosomatické poruchy (např. opoziční chování, poruchy 

chování, zneužívání návykových látek, enurézu, tiky apod.). Minimálně 40 

% hyperkinetických dětí má poruchy chování, které až v 50 % přechází do 

dospělosti (ADHD-RT, retardovaný typ) s diagnostickou „nálepkou" 

porucha osobnosti (nejčastěji disociální a emočně nestabilní). 

Porucha pozornosti a aktivity je charakterizována neurovývojovým 

opožděním. Symptomy spojené s touto poruchou se během vývoje mění jak 

porucha zasahuje různé funkční systémy. Oddálený vývoj maturace 

(pozdější komunikace mezi neurony) lze vystopovat až do třetí dekády a je 

spojen se zlepšováním prognózy po třicátém roku života. Zlepšování 

prognózy věkem platí i o nejčastějších komorbidních poruchách, které 

mohou též vyplývat z nezralosti CNS - enuréza, specifické vývojové 

poruchy motorické funkce a školních dovedností (dyslexie, dysgrafie, 

dyskalkulie), balbuties, tikavé poruchy. 

Terapie 

U dětí s hyperkinetickou poruchou musí být odlišně strukturované 

prostředí než u jejich vrstevníků. Z toho důvodu byly zakládány 

dyslektické a vyrovnávací třídy se speciálním režimem (např. přestávky 

každých 20 minut, učení se vleže na zemi, možnost měnit polohu i místo 

během vyučovacího procesu). 

Z hlediska psychoterapie je nejvhodnější kognitivně-behaviorální 

trapie (KBT). Jde o skupinový nácvik sociálních dovedností (včetně 

paralelního nácviku ve skupině rodičů), trénink vizuomotorické 

koordinace, všech senzorických vstupů a „školních" dovedností spolu 
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s tréninkem rodičů, jak tyto děti odměňovat a smysluplně trestat. Je nutné 

si uvědomit, že většina děti s hyperkinetickými poruchami spadá do péče 

pcdagogicko-psychologických poraden a vlastně jimi prochází jako sítem. 

Psychologové a etopedové se snaží systematickým nácvikem, tréninkem a 

učením zmírňovat poruchu a ukazovat, jak používat alternativní nové 

vzorce učení a chování. Dále také ovlivňují nejčastější komorbidní 

poruchu - specifické vývojové poruchy školních dovedností. 

Jednou z terapeutických metod je EEG-biofeedback. Podstatou je 

využití biologické zpětné vazby k autoregulaci mozkové aktivity. Pacient 

je zpětnovazebně neustále informován o svém aktuálním stavu a výkonu. 

Při tom je operantním podmiňováním stimulována žádoucí aktivita a 

inhibována nežádoucí. 

Do péče pedopsychiatrů se dostává ta část dětí, kde je prognóza horší a 

kde je hyperkinetický syndrom spojen s poruchami chování. 

Farmakoterapie přináší výrazné ovlivnění nežádoucích projevů (hlavně 

zlepšení kontroly chování), a tím i příznivější sociální odezvu. Podání 

krátkodobě působícího stimulancia metylfenidátu (Ritalin) vede 

k promptnímu zlepšení. (Vzhledem ke krátkému poločasu rozpadu 2,5 hod. 

je nutno podat 0,5-1 tabletu á 10 mg ráno a druhou dávku v 11 hodin ve 

Škole, učitelé, díky zmenšenému rušení výuky medikovaným dítětem, 

vděčně spolupracují.) Dlouhodobě působící stimulancia amfetaminil 

(Aponeuron) a semolin (Pondrex) na našem trhu nejsou k dispozici. 

Psychofarmaka druhé volby jsou antidepresiva tricyklická i tetracyklická 

- vhodná u některých komorbidních poruch. Augmentace může být SDA 

neuroleptiky (risperidon a tiaprid) nebo tymoprofylaktiky 

(carbamazepinem). V cizině se používá clonidin a pindolol. U 

hyperkinetické poruchy s agresivitou působí klasická neurolepticka 
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periciazin (Neulepil) a podávání lithia. Pro podporu maturace CNS je 

vhodná dlouhodobá léčba nootropními látkami a vitamínem B6 (Malá, 

2000, s. 307-314). 

Hyperkinetická porucha chování (F90.1) 

Užívá se tam, kde jsou splněna kritéria jak pro hyperkinetickou poruchu, 

tak i pro poruchu chování (F91.-) 

Jiné hyperkinetické poruchy (F90.8) 

Hyperkinetická porucha nespecifikovaná (F90.9) 

Užívá se jen tehdy, chybí-li diferenciace mezi F90.0 a F90.1. 

(Šturma In Říčan, Krejčířová, 1997, s. 149) 

5.5. Definice A D D / A P H D 

Termín ADD a ADHD používáme jako vzájemně zaměnitelné. Zkratka 

ADD (Attention deficit disorder), znamená poruchu pozornosti. Syndrom 

poruchy pozornosti s hyperaktivitou ADHD (Attention Deficit 

Hyperaktivity Disorder) je znám od Stillova popisu z roku 1902. Je 

projevem zajímavé kombinace poruchy funkčního systému pozornosti a 

funkčního systému hybnosti, a dnes nejpoužívanějším pojmem. Dítě se 

syndromem ADD ovšem hyperaktivní často není. Takoví žáci většinou ve 

třídě nevyrušují, nezlobí ani jinak na sebe neupoutávají učitelovu 

pozornost. Pro učitele proto nejsou tak nápadní. Pro dítě však může ADD 

představovat vážný problém, protože značně zhoršuje prospěch a je 

Příčinou malé sebeúcty (Riefová, 1999, s. 17n). 
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Patogeneze ADHD: genetická zátěž, vlivy prostředí, kouření těhotných 

matek 

V patogenezi ADI1D se uplatňuje genetická zátěž. Mezi biologickými 

příbuznými dětí stižených ADHD, kteří jsou v prvním stupni příbuzenství, 

se vyskytují ADHD a další neuropsychiatrické poruchy, například 

vývojové poruchy učení, antisociální porucha osobnosti, poruchy 

vznikající z chemické závislosti a úzkostné poruchy, častěji než v populaci 

kontrolní. Adoptované děti, jejichž biologický rodič měl znaky ADHD, je 

mají častěji než jejich adoptivní rodiče. Současné molekulární genetické 

studie uvažují o možnosti, že se uplatňuje porucha genu pro dopaminový 

receptor DRD4 a genu pro dopaminový transport (Thapar a kol., 1999). 

V rodinách dětí postižených ADHD se významně Častěji než v rodinách 

kontrolních vyskytuje nesoulad mezi rodiči, rozpad jejich manželství, příliš 

velký počet členů rodiny, nízký socioekonomický status rodiny, 

kriminalita rodičů, duševní onemocnění matky, případně umístění dítěte do 

dětského domova. 

Vyšetření 140 dětí s ADHD v porovnání s kontrolní nepostiženou 

skupinou dokázalo, že Rutterova kritéria psychosociální nepřízně (Rutter's 

adversity index) jsou rizikovým faktorem vývoje ADHD (Biederman, 

1995). 

Když matky v těhotenství kouří, výrazně zvyšují riziko, že očekávané 

dítě bude postiženo ADHD; 22 % matek dětí stižených ADHD během 

jejich nitroděložního vývoje kouřilo cigarety, v kontrolní nepostižené 

skupině dětí kouřilo v době jejich nitroděložního vývoje 8 % matek. 

Statisticky významná vazba mezi kouřením matek v těhotenství a 

pozdějším vývojem ADHD u očekávaného dítěte přetrvává i po statistické 

adjustaci nízkého socioekonomického stavu rodiny, rodičovského 
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inteligenčního kvocientu a příznaků ADHD u rodičů (Milberger a kol., 

1996). 

Odchylky funkční anatomie mozku při A D H D 

Vyšetření mentální retardace u 57 chlapců postižených ADHD ve věku 

5-18 let zjistilo, v porovnání s kontrolní skupinou, tendenci k patologické 

symetrii nukleus caudatus (za normálních okolností je pravý nc. caudatus 

větší než levý), menší pravý globus pallidus, zmenšení pravé přední Čelní 

korové oblasti, menší mozeček a zmenšení celého mozku přibližně o 5 % 

(Castellanos a kol., 1996). Zmenšení nc. caudatus a globus pallidus je 

porovnání s kontrolními dětmi přibližně 10 % (Svvanson a kol., 1998). Je 

nepochybné, že se v patogenezi uplatňují poruchy systémů nervových 

přenašečů, ale není přesně známo kterých (Sandberg, 1996). 

Z klinických, neuropsychologických a anatomických údajů zjištěných 

mentálních retardací plyne, že děti s ADHD postihuje dysfunkce korového 

prefrontlního-striatového-palidového obvodu včetně postižení vermis 

cerebelli funkčního systému. Tuto skutečnost dokládá i mapování 

elektrické aktivity prefrontální kůry u chlapců s ADHD. Ti v této korové 

oblasti zpracovávají informace pomaleji než zdraví jedinci (Silberstein, 

1998)). Mezi výsledky některých prací užívajících zobrazovací metody 

jsou rozpory například v lateralitě zmenšeného nc. caudatus. Kromě toho 

se většina prací věnovala chlapcům, s ohledem na vyšší výskyt syndromu u 

tohoto pohlaví. Castellanos a kol. (2001) proto vyšetřili 20 dívek s ADHD 

ve věkovém rozmezí 5-15 let, k vyšetření byla užita MR. Děvčata 

postižena ADHD měla v porovnání s kontrolní skupinou menší objem 

celého mozku, statisticky významné bylo u postižených dívek zmenšení 

lobulus VII1-X mozečku. Čím větší byl anatomický rozdíl, tím těžší byly 
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příznaky ADHD. Postižení mozečku při ADHD klade tento syndrom do 

blízkosti cerebelárního kognitivně afektivního syndromu (Koukolík, 2002, 

s. 283,284). 

5.5. 1. Kazuistika dítěte s ADD 

Uvedla bych kazuistiku dvou synů paní R., která se o svůj příběh podělila. 

(Použito se svolením této paní, 1993.) Myslím, že všichni jsme v dětství o 

něčem snili. Já jsem snila o tom, že vyrostu a jednoho dne si vezmu muže, 

který by, stejně jako já, chtěl mít kopu dětí. Ten sen se mi částečně vyplnil. 

Místo kopy dětí jsme byli obdařeni pěti báječnými syny, kterým je teď 17, 

16, 12 (dvojčatům) a 10 let. Nakonec jsme obdrželi i prémiový balíček, 

narodila se holčička a dnes jsou jí 4 roky. 

Mohu popravdě říci, že se s různě starými dětmi a jejich rozmanitými 

potřebami v rodině vyrovnáváme sice s námahou, ale šťastně. Vždycky to 

samozřejmě tak dobře nešlo. Stejně jako v ostatních rodinách, kde mají 

jedno nebo více dětí s ADD, může každý den přinést radostné překvapení 

nebo bolestné zklamání (a někdy obojí najednou). Jedno je však jisté: 

Problémy nelze předvídat, a tak jsme se naučili brát je tak, jak přicházejí. 

Neměli jsme na vybranou! U (dnes) šestnáctiletého syna a dvanáctiletých 

dvojčat byla stanovena diagnóza ADD. Bolestné období, které jsme si 

s našimi syny prožili, však naši rodinu posílilo vírou a nadějí. 

Mnozí specialisté sáhli až na dno svých možností, aby život našich dětí i 

život ostatních členů rodiny změnili pozitivním směrem. Jestliže se jeden 

Člen rodiny potýká s určitým problémem, ovlivní to celou rodinu. Podobně 

se na rodině projeví, jestliže má některý člen úspěch a dokáže si sám sebe 

vážit. 
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Naše rodina se rozhodla podělit se o svůj příběh v naději, že pomůže 

jiným rodinám s podobnými problémy. Až příliš dobře víme, jak může být 

každodenní život s „náročnými"' dětmi vyčerpávající. Je velice důležité 

rodinné zázemí, ale i odborníci, kteří se snaží jejich život pozitivně 

ovlivnit, zejména pak učitelé, kteří v životě dítěte mohou sehrávat a také 

sehrávají velmi důležitou roli. 

Pamatuji si přesně na moment, kdy se nám na cestě ke světlejším 

zítřkům otevřely první dveře. Tehdy se začaly postupně uvolňovat pocity 

vyčerpání a zmatku a začaly se dostavovat první odpovědi na spoustu 

otázek, které se nám všem honily hlavou. 

Když jsem vcházela do hlavních dveří našeho domu, zazvonil telefon. 

Byla jsem celá umořená a zklamaná zmarného pokusu zajít se svými 

malými dětmi do místního obchodního domu a telefonování bylo to 

poslední, na co jsem měla náladu. Tento telefonát však znamenal počátek 

nové kapitoly v životě naší rodiny. Volal ncuropsycholog, který si přečetl 

výsledky psychologického vyšetření našeho čtyřletého syna M. 

Vysvětlila jsem mu, že syn sebou při nákupu praštil na podlahu a začal 

vzlykat. Křičel: „Mami, odveď mě pryč. Mami, já musím domů." Měla 

jsem pocit, jako by ho něco bolelo. Jeho skutečně něco bolelo! Nebyla to 

však bolest, jako když se spálíte o rozpálená kamna, ale vnitřní, 

nevysvětlitelné utrpení. Takové situace jsem znala velmi dobře. Stávalo se 

to kdekoli, za nejrůznějších okolností. I když jsem plně nechápala důvod 

synova chování, zdálo se mi, že jeho tělíčko nedokáže zvládnout to 

obrovské množství podnětů v obchodním domě. Věděla jsem však, že 

snaha ukáznit syna by nevedla nikam. 

Vzpomínka na to ráno před osmi lety se mi pevně zaryla do paměti. 

Tehdy jsem poprvé uslyšela někoho, kdo mému zážitku s M. nejen 
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rozuměl, ale kdo mi také potvrdil co jsem v duchu už léta tušila: Snaha 

syna ukáznit v takových případech k ničemu nevede. M. své chování 

prostě nedokázal ovládat, protože jeho nervový systém byl příliš křehký. 

S úlevou jsem přijala, že tyto emocionální výbuchy nezpůsobuje 

naprostý nedostatek mých rodičovských dovedností, a ochotně jsem 

souhlasila se schůzkou, kde bychom výsledky vyšetření probrali 

podrobněji. Následná návštěva u odborníka se stala jednou z mnoha 

budoucích hodnotících a konzultačních schůzek. Jelikož bylo neustále 

třeba osvojovat si nové dovednosti zvládání situací a lépe porozumět 

problémům, které stály před námi, rozhodli jsme se vyhledat pomoc těch 

odborníků, kteří by nám mohli být užiteční. 

Náš dětský lékař mi tehdy poradil, abych M. pořádně naplácala na zadek 

a bude po problému. Mnozí naši přátelé a příbuzní měli stejný názor. 

Mnohokrát jsem cítila, že mě posuzují jako neschopnou matku, která svého 

syna nedokáže zvládnout. 

Abychom M. pomohli mírnit pocity hněvu a frustrace, museli jsme se 

mu věnovat obzvlášť pečlivě. Jako by si s ním jeho vlastní paměť 

zahrávala. Když chtěl plnit naše pokyny nebo opakovat naše slova, stávalo 

se, že všechno popletl. Brzy jsem si uvědomila, že ti, kdo nám radili a 

soudili nás, neměli ani ponětí o tom, jak obtížná byla naše práce. Rovněž 

nechápali, že výchova takového dítěte vyžaduje daleko více znalostí a 

dovedností, než uvádějí nejrůznější odborné příručky. 

Různá vyšetření a pozorování odhalila, že M. je bystré dítě, které má 

poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou a že tuto poruchu 

doprovázejí poruchy učení, zpracovávání sluchových a zrakových podnětů 

a porucha vyjadřování. 
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To všechno samozřejmě znamenalo, že M. bude po celé dospívání nutno 

zajišťovat pomoc dětských lékařů, psychologů, neurologa, logopeda a 

terapeuta. Dále mu bude nutné zajistit doučování, speciální vzdělání a 

dodatečnou pomoc přímo ve škole. Dveře pro komunikaci mezi domovem 

a všemi jmenovanými odborníky kolem našeho syna musely zůstat 

otevřené. 

Naše velice energický a náročný syn měl daleko větší sklon k výkyvům 

nálad, rozptýlenosti a výbuchům hněvu než jiné děti. Na druhou stranu měl 

však dar velkého smyslu pro humor, soucit, byl přemýšlivý a nekonečně 

poznával svět kolem sebe. Už od samého narození bylo jasné, že zvládnutí 

jeho povahy bude vyžadovat hodně trpělivosti a lásky. Když se mu 

nepodařilo obléci si ponožky tak, aby jejich špičky přesně seděly na 

prstech, svlékl je a začal znovu. Oblečení z určité látky odmítal nosit, 

protože je nesnesl na těle. Později jsem zjistila, že to souviselo s integrací 

vnímání a jejím dopadem na M. nevyzrálý nervový systém. Takové 

oblečení ho doslova bolelo. 

Mnohé vývojové mezníky, jako je sezení a chůze, přišly v normálním 

časovém rozmezí. V řeči však značně zaostával a s bratrem O. si vytvořili 

,jazyk dvojčať'. Jako batole M. prožíval „noční děsy", ze kterých ho bylo 

téměř nemožné vzbudit. Příčinou byl rovněž nevyzrálý nervový systém. Ve 

stejném životním období jsme zjistili, že jak M., tak O. trpí krátkodobým 

zastavením dechu ve spánku apnoe. 

Nejprve byly M. operací odstraněny krčí a nosní madle, aby se zastavení 

dechu ve spánku upravilo. Poté mu zavedli do uší dřeny pro odvádění 

tekutiny, aby lépe slyšel. Měsíc po zákrocích začal M. mluvit v celých 

větách a po dvou a půl letech prospal poprvé od narození celou noc. Také 

jsme se potýkali s dalšími zdravotními problémy, jako je chronické astma. 
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záněty hrtanu, různé alergie a zažívací potíže. Je důležité se o těchto 

problémech zmínit, protože mnoho rodin s dětmi ADD se často potýká 

nejen s klasickými příznaky ADD a typickým problémovým chováním, ale 

i s jinými chronickými potížemi. 

Nástup do školky jsme u M. a O. o rod odložili, aby měli čas dostatečně 

vyzrát. Ukázalo se že je to nejlepší možné řešení. Když přišel Čas do 

školky nastoupit, oba se velmi těšili. Zdálo se, že s přechodem do nového 

prostředí žádné potíže nejsou. Měsíc po začátku docházky do školky však 

M. začal zcela neočekávaně ráno před obchodem dostávat strašlivé 

záchvaty vzteku. Zvažovala jsem všechny možné důvody, které by 

takovéto chování vysvětlovaly. M. však stále jenom plakal a opakoval, že 

do školky jít nemůže. 

Jednoho rána jsem zatelefonovala výchovné poradkyni ve školce. Když 

jsme dorazili ke školce, přišla i s M. učitelkou k autu a citlivě mého 

vzteklého, plačícího syna přesvědčila, aby s námi šel dovnitř. Nakonec 

jsme problém vypátraly. Po M. se chtělo, aby seděl na koberečku mezi 

ostatními dětmi. To znamenalo, že byl narušován jeho osobní prostor. 

Zjistily jsme, že děti s ADD tímto problémem trpí. Příčinou je opět 

skutečnost, že nervový systém těchto dětí je velmi křehký. 

S ohledem na všechny potíže, s nimiž se M. musel potýkat, při nástupu 

do školy prospíval pozoruhodně dobře. Naučili jsme se počítat s tím, že se 

začátkem každého školního roku si na školu, na nové změny a požadavky 

bude zvykat obtížně. Nejtěžší rok ve škole prožil s učitelkou, která velmi 

tvrdě požadovala, aby se učil jejích způsobem. Zjistili jsme, že velmi 

důležitá je určitá pružnost, zavedená praxe umožňující dítěti předvídat 

situace a jasné sdělování požadavků. Tyto prvky jsou důležité pro všechny 

žáky, avšak pro děti s ADD představují naprosto nutnost. Změny a rychlé 
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přechody k novým projektům tyto děti velmi obtížně zvládají i za těch 

nejpříznivějších okolností. Nejpernější chvíle ve škole zažívají právě kvůli 

nedostatku zmíněných prvků. Z těchto důvodů pak může dítě s ADD na 

suplujícího učitele reagovat zmateně a mohou u něho nastat problémy 

s chováním. Skutečnost, že dítě očekává test z matematiky a na poslední 

chvíli zjistí, že se bude psát přepadová písemka z pravopisu, může dítě 

velmi rozrušit a zbytečně stresovat. Většímu vnitřnímu klidu u dítěte 

napomáhá důsledné dodržování třídních pravidel a stanoveného rozvrhu. 

Dítě pak má možnost předvídat situace a ví, co se po něm bude chtít. 

Pozitivní vliv na dítě může mít i ochota učitele přizpůsobovat zadané 

domácí úkoly a náročné projekty. Učitel může uvedeným způsobem dětem 

ulehčit už tak dost těžký náklad. 

M. život rovněž pozitivně ovlivnili logopedi, terapeuti a lékaři 

specializující se na vývoj dítěte, kteří se práci s M. očividně věnovali. Učili 

ho, aby si více uvědomoval své tělo a své potřeby. Učili ho rozpoznávat 

své slabé stránky a rozvíjet své vlohy. K tomu je zapotřebí týmové práce. 

Věděla jsem, že pokud se mi podaří vyhledat renomované odborníky, 

můžeme pak společně určit, co bude synovi nejlépe vyhovovat. Oni znají 

programy, já zase znám své dítě. Důraz je kladen na sebeúctu, respekt 

k odlišným stylům učení a individuálním odlišnostem. Tato škola 

vypracovala vynikající program pro výuku studijních a organizačních 

dovedností, který se velmi osvědčil. Tolik k uvedené kazuistice. 

Závěrem bych chtěla zdůraznit, jak jsou tyto faktory ( mohu mluvit i ze 

své praxe ze Zvláštní školy v Ružinovské ulici) v práci s dětmi s ADD 

nesmírně důležité. Aby bylo možné všechny faktory účinně zkombinovat, 

učitelé a ostatní zaměstnanci musí být o poruše pozornosti (ADD) dobře 

informováni a musí se zajímat o způsoby, jak těmto dětem pomoci. Jestliže 
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u dítěte ADI) včas rozpoznají a využijí vhodné postupy, povedou ho 

s největší pravděpodobností na cestě k úspěchu. To představuje velkou 

zodpovědnost a samozřejmě další problém, kterému je nutné při výuce 

čelit. Je třeba si uvědomit, že odměnou za zmíněnou zodpovědnost a 

vynaloženou snahu bude zdaleka to nejcennější - spokojené dítě. 
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6, Specifické vývojové poruchy: specifické poruchy 

učení a specifické poruchy chování 

Zkušenosti a poznatky z oblasti péče o děti s obtížemi na podkladě lehkých 

mozkových dysfunkcí, stejně jako o děti se specifickými poruchami učení, 

jako je dyslexie, umožnily dospět k jednotnému konceptu specifických 

vývojových poruch. Vjejich rámci je užitečné rozlišovat dva typy: 

specifické poruchy učení a specifické poruchy chování. 

Specifické poruchy učení jsou dílčí oslabení ve schopnostech a funkcích 

primárně potřebných k získávání výukových dovedností anebo v souhře 

těchto schopností a funkcí při inteligenci alespoň v mezích širší normy, tj. 

postačující ke zvládnutí požadavků základní školy. Oslabení se týkají 

především některých funkcí kognitivních (zrakové, sluchové vnímání), 

motorických, pamětních (ať už jde o paměť zrakovou, sluchovou či 

motorickou) a řečových (zvláštnosti konceptualizace, specifické poruchy 

výslovnosti aj.) a jejich součinnosti a integrace, jako je např. převádění dat 

z jedné smyslové modality do jiné. (Říčan a Krejčířová, 1997, s,135n.) 

Typickým představitelem specifických poruch učení je dyslexie, která, 

zřejmě pro svou společenskou závažnost, byla také zatím nejpodrobněji 

zpracována. Poznatky a zkušenosti z oblasti dyslexie na zobecněné rovině 

mohou dobře posloužit jako model pro oblast specifických vývojových 

poruch vůbec a specifických poruch učení zvlášť. Z dalších specifických 

poruch učení je třeba uvést dyskalkulii (poruchu matematických 

schopností), dále můžeme zmínit dysmúzii (poruchu hudebních 

schopností), popř. dyspinxii (poruchu kreslířských schopností). 

Specifické poruchy chování jsou spjaty s oslabením ve funkcích a 

schopnostech, které jsou zodpovědné za řízení, regulaci a integraci 
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chování, opět při inteligenci nejméně v mezích širší normy. Patří sem 

psychické funkce a vlastnosti zakotvené v centrálním nervovém systému, 

jako je pozornost, reaktibilita, úroveň aktivace, cílesmčrnost, sebekontrola, 

ale též řeě jako důležitý činitel autoregulace apod. 

Oba typy poruch se mohou, ale nemusí vyskytovat zároveň. Mnohdy se 

navzájem prolínají, kombinují a potencují. Vstupují do bohatých interakcí 

s prostředím dítěte, zejména sociálním, v jejichž průběhu je původní, 

genotypická podoba poruch dalekosáhle dotvářena. Specifické poruchy 

chování ve svých sekundárních následcích vedou mnohdy též 

k nedostatečnému využívání kapacity rozumových schopností, snižují tedy 

výkonnost dítěte a druhotně působí též problémy výukové. 

V dětské populaci nacházíme asi 3 % dětí se specifickými poruchami 

učení a asi 3 % dětí se specifickými poruchami chování, celkem tedy asi 

5-6 % (při určitém překrývání) dětí, které potřebují speciální porozumění a 

pomoc pro specifické vývojové poruchy. (Šturma In Říčan, Krejčířová, 

1997, s. 135) 

Vzájemný vztah specifických poruch učení a specifických poruch 

chování si můžeme představit jako průnik dvou množin. 
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III. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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7. Cíle experimentální části diplomové práce 
Smyslem v mé praktické části je popsat co největši množství příčin 

specifických poruch učení. Za další podkládám za důležité zmapovat vliv 

Školní neúspěšnosti dítěte na jeho profesionální kariéru, vliv školní 

neúspěšnosti na jeho osobnost či situaci v rodině. A v neposlední řadě 

uvádím kazuistiky dětí osmého ročníku Základní školy pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami v Ružinovské ulici. Pracovala jsem 

s nimi dva roky v různých předmětech i v mimoškolních akcích. Na závěr 

se budu snažit v deseti bodech vyjádřit J a k by měla vypadat výuka dítěte 

se speciálními potřebami. 

93 



v 

8. Cíle výchovně vzdělávací práce na ZS pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

Výchovně vzdělávací práce dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami podle pokynů VYHLÁŠKY MŠMT ČR 

ě. 73/2005 Sb. je zaměřena na rozvíjení, kultivaci osobnosti, na 

poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění 

v praktickém životě. lato vyhláška spadá dle koncepčních a legislativních 

předpisů (aktualizace říjen 2005) pod ZÁKON Č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní 

(školský zákon). 

Do základních škol pro děti se speciálními potřebami přicházejí žáci 

z různých rodinných prostředí plné individuálních hendikepů a odlišností. 

Pokusím se napsat krátký výčet příčin specifických poruch učení. 

8. 1. Katalog nříčin specifických poruch učení 

Etiologie specifických poruch učení, podmíněna jednotlivými přístupy, je 

velmi pestrá. Angermaier sestavil katalog příčin specifických poruch učení. 

Jeho pojetí specifických poruch učení je velmi široké a některé příčiny naše 

odborná a pedagogická veřejnost nebude akceptovat. Pro úplnost i pro 

prezentaci odlišného přístupu, na který se odborná německá literatura 

odvolává, cituji celý seznam (Angermaier, 1972, s. 85n, In: Pokorná, 2001, 

s. 76): 

Funkční nedostatky a deficity schopností: 

> nižší inteligence, 

> nižší verbální inteligence, 
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> řečové obtíže, 

> artikulační obtíže 

> menší schopnost abstrakce 

> nedostatečná schopnost logického myšlení, 

> jednostranné intelektuální nadání, 

> snížená schopnost vizuální diferenciace, 

> narušená vizuo-motorická koordinace, 

> nedostatečná zraková diferenciace, 

> snížená schopnost postřehování, 

> spatná paměť. 

Poruchy koncentrace a menší odolnost vůči námaze: 

> nedostatečná schopnost napnout své síly, 

> lenost, 

> odklon pozornosti, 

> nedostatečná schopnost koncentrace, 

> nervozita, 

> neklid, 

> úzkostnost, 

> nesamostatnost, 

> kolísající pracovní rytmus, 

> zabíhavá pozornost, 

> hektický pracovní styl, dítě pracuje bez rozmyslu, 

> nestálá pohotovost k učení, 

> dítě ztratilo naději na úspěch, 

> ztráta odvahy, 

> nepříznivá motivace k učení. 

95 



Nedostatečné vnější podmínky: 

a) mimoškolní faktory: 

> zátěž a zanedbanost způsobená neuspořádanými poměry v rodině, 

> ztráta odvahy způsobena stálými výtkami rodičů, 

> chybějící domácí pomoc a péče při přípravě do školy; 

b) školní faktory: 

> role outsidra mezi spolužáky, 

> častější změna školy a absence ve škole, 

> učitel předem očekává snížený výkon, 

> metodické chyby a nedostatečné osobní nasazení učitele. 

Konstituční nedostatky: 

> poruchy zraku nebo sluchu, 

> zdravotní potíže a na nich závislá zvýšená ůnavnost a jiné poruchy, 

> tělesný a růstem podmíněný neklid a impulzivita, 

> postižení mozku neznámého původu, 

> opožděný tělesný vývoj. 

Tento výčet specifických poruch učení sám o sobě nic neřeší. Názorně nás 

však uvádí do celé šíře problematiky, kterou se jednotliví odborníci 

pokoušejí řešit a já jsem s tím měla nemalé problémy v přístupu a 

v pochopení individuality dítěte. 
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8. 2. jNáročnost přechodu dítěte z 1. na 2. stupeň ZŠ pro děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami 

Jak vyplývá z výčtu obtíží ve výuce při přechodu na druhý stupeň ZŠ pro 

děti se speciálními potřebami, popřípadě po přeřazení ze ZŠ , narážejí děti 

se specifickou poruchu učení na problém zvládnutí velkého množství 

naukových předmětů. Obzvláště v případě, že u nich přetrvávají výrazné 

obtíže ve čtení, nejsou schopny číst s porozuměním, tzn. že se nedokážou 

pomocí čtení učit. Je nutné probrat s nimi způsob přípravy na vyučování, 

stejně tak i s jejich rodiči. Na spolupráci školy s rodiči bych kladla 

obzvláště velký důraz. Pedagogové svolávají první třídní schůzku v šesté 

třídě hned počátkem školního roku, aby rodičům poradili, jak mohou svým 

dětem v domácí přípravě na vyučování pomoci. 

Jaké zásady by bylo vhodné při přípravě na výuku dodržovat? Příprava 

v rámci domácího prostředí bývá únosná maximálně jednu hodinu; své 

sehrává nízká koncentrace pozornosti, proto je nutné vkládat přestávky. 

V soustředění mimo jiné brání vědomí opomenutých úkolů; je dobré vést 

děti, aby si poznamenávaly do notýsku, co všechno mají udělat. Tyto 

úkony je nutné cílevědomě dodržovat a pravidelně kontrolovat. Vyplácí se 

v tomtéž notýsku mít zároveň napsán či vlepen přehledný rozvrh hodin. 

Po vypracování studijního návyku nebývá případné rozšíření přípravy na 

skutečnou potřebu dítěte takovým problémem. Důležité však je, aby se 

dítěti na druhém stupni někdo první rok, nejlépe soustavně, intenzivně 

každodenně věnoval (matka, otec, babička...), což je hlavním problémem 

dnešní doby. Pozor, řečené se týká dětí intelektově odpovídajících diagnóze 

specifické poruchy učení, nikoliv s mentálním opožděním. U nich dbejme 
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při zvyšování požadavků na jejich výkon, pozor na přetěžování, neurotizaci 

apod. 

8. 3. Vliv školní neúspěšnosti dítěte na jeho profesionální 

kariéru 

Při bližším ohledání sociální situace dětí naší školy v kombinaci s jejich 

školní bezradností jsem si jako budoucí učitel uvědomila práva a 

povinnosti nejen žáků, ale především nás dospělých. Po prostudování 

studie anglického psychologa D. H. Stotta, který se nejprve věnoval 

delikventním dětem, poté se zabýval mentálním aemociálním rozvojem 

těchto dětí, jsem se snažila sestavit několik návodných bodů jak k dětem 

přistupovat. 

Okolnost, která nás vede k tomu, abychom se zabývali otázkou 

specifických poruch učení a jejich překonání, jsou obtíže při profesním 

zařazení děti, které těmito poruchami trpí. To problému specifických 

poruch učení dodává zvláštní aktuálnost. 

Když dítě se specifickými obtížemi v učení opouští školu, jeho starosti a 

problémy nekončí. Tvto děti sice doufají, že na učňovské škole nebude 

taková konkurence a jejich školní nedostatky nebudou tolik nápadné. 

Mohou se domnívat, žc se prosadí při praktickém vyučování, ale ani to 

není jisté. Mezi učiteli na středních odborných učilištích je jen velmi málo 

těch, kteří se zabývají specifickými poruchami učení, a kteří bv tedy mohli 

dítěti porozumět a pomáhat mu. 

V praxi se ukazuje, že i dítě se zřetelně nadprůměrnou inteligencí má při 

výběru učebních oborů omezené možnosti, pokud trpí nějakou vývojovou 

poruchou učení. Mnohá učiliště hlavně v oblasti atraktivních oborů mohou 
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při přijímání učňů stanovit kritéria, která významnou měrou přihlížejí 

k jejich předchozímu prospěchu ve škole. Už jen tímto opatřením se snižují 

šance dětí se specifickými obtížemi v učení. 

V některých větších městech přijímají osvícení ředitelé středních škol 

vědomě i některé děti s poruchami učení. Vědí, že je to perspektivní 

strategie, ale jsou to dosud ojedinělé případy. Některé střední školy se 

programově brání vzít za takové dítě odpovědnost. Musíme si však 

uvědomit, že i v případě ředitelů, kteří se k tomuto kroku odhodlají, pouze 

dobrá vůle nestačí. Mnoho dětí není motivováno k tomu, aby pokračovaly 

ve výuce na střední škole, dokonce často pociťují nechuť k učení vůbec. 

Jejich rodiče nemají už často dostatek sil, abv jim dále pomáhali. 

Objektivně vzato, děti s poruchami učení nejsou dobrými čtenáři a mají 

obtíže při psaní, popřípadě i v matematice. Celé jejich vzdělání je často 

kusé, nemají zažitou učební látku základní školy, mají velké mezerv ve 

svvch vědomostech, takže nejsou schopny konkurovat stejně nadaným 

šťastnějším spolužákům, kteří se nemuseli potýkat s takovými potížemi. 

Proto této nabídky, která ie dosud ojedinělá, může využít jen velmi malé 

množství dvslektických dětí. Jsou to jen ty, u nichž obtíže nejsou výrazné 

nebo byly dostatečně kompenzovány. Dále je třeba, aby dítě mělo pevné a 

vstřícné zázemí a samo bvlo dostatečné motivováno k tomu, abv dále 

překonávalo překážky, které jsou s jazykovým vzděláním spojené. 

Většina dětí se specifickými poruchami učení však nastupuje do méně 

atraktivních učebních oborů. Nepříznivým důsledkem proto ie. že ie ieiich 

práce neuspokojuje, protože ie intelektuálně neinspiruje. Zaměstnání, do 

kterého denně vstupujeme musí využívat naši intelektuální kapacitu. Práce, 

která ie příliš jednoduchá, při které nemusíme přemýšlet, ie práce nudná. 

Pokud mentální potence intelektové vyspělých dětí, které nedosáhly 
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lepších školních výkonu, není rozvíjena, pak ie nenáročná práce nebaví' a 

často si pak ani nerozumějí se svými spolužáky a později se svými 

spolupracovníky (Pokorná. 1991/92. s. 5). 

Do poraden přicházejí děti pozdě, v době, kdv se již muselo rozhodovat 

o jejich dalším školním zařazení, jejich poruchy učení nebyly 

kompenzovány, a rozvinul se naopak odpor ke škole a ke vzdělávání 

vůbec. Někdv nabvlv sekundárních poruch chování až takové intenzity, že 

samy vyžadovaly terapeutická opatření. U takových dětí se zcela zákonité 

objevovaly často i problematické vztahy vůči úspěšnějším sourozencům a 

rodičům, kteří se cítili vyčerpaní a bezmocní (Pokorná. 1993. s. 101). 

Učitelé, kteří se věnují dětem s poruchami učení proto konají pro celou 

naší společnost neocenitelnou službu, tím že omezují počet 

neuspokojených a frustrovaných dětí. Tyto děti se v pozdějším věku 

mohou dále rozvíjet a nebudou vyhledávat podporu mezi jinými 

nešťastnými členy různých problémových skupin. 

_8. 4. Vliv školní neúspěšnosti dítěte na situaci v rodině 

Výzkumy a odborná sdělení se v posledních desetiletích věnují diagnostice 

možných poruch učení již v předškolním věku. Běžně však rodiče ani 

ostatní dospělí, kteří s dítětem předškolního věku přijdou do stvku. předem 

neuvažují o tom, že bv dítě mohlo být ve škole neúspěšné. Někdv se jim 

zdá, že je trochu jiné než ostatní děti, ale pak svou obavu odbudou tím, že 

všechny děti nemohou bvt stejné. Děti, u kterých se ve Školním věku 

projevují poruchy učení, nejsou před nástupem do školv nijak nápadně 

odlišné od svých vrstevníků. Jsou steině inteligentní a v předškolním věku 

se mnohému spontánně naučily. Uměií učívat svůj mateřský iazvk a 
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zvládly i mnohé sociální dovednosti. Při hrách s druhými dětmi jsou 

přizpůsobivé, často tvořivé a někdv dokážou při hře vést i celou skupinu, 

lak jako ostatní děti v tomto období kladou mnoho otázek a živě se 

zajímají o věci kolem sebe. Rodiče často bez obav hledí na jejich 

budoucnost ve škole. 

Dítě předškolního věku ie ve svém hodnocení sebe samého i názorů na 

dění kolem sebe závislé na svém okolí, především na svých rodičích. 

Přejímá jejich postoje a sebe vidí očima svých rodičů. Předškolní věk ie 

z hlediska sebereflexe, sebeuvědomování, nazýván obdobím sugesce. 

Pokud tedy rodiče důvěřují schopnostem svého dítěte, vytvářejí 

předpoklady pro jeho vlastní sebedůvěru. Dítě se pak do školy těší a 

budoucnost vnímá bez obav, přestože cítí, že se něco důležitého v jeho 

životě děje. „Bezprostřední subjektivní význam role školáka se projeví 

v zisku vyšší prestiže, než měla role dítěte předškolního věku. Je jakýmsi 

formálním potvrzením předpokladů k dalšímu žádoucímu a obecné vvsoce 

hodnocenému rozvoji/' jak to přesně definuje Vágnerová (1995. s. 9). 

Proto je vstup dítěte do první třídy vždv něčím výjimečným pro užší, často 

i pro širší rodinu a dítě ie středem tohoto dění. 

Rodiče jsou tedv naplněni pozitivním očekáváním. Důvěřují ve 

schopnosti svého dítěte a jsou připravení mu pomoci, pokud by bylo třeba. 

Děti, které trpí specifickými poruchami učení, vyžadují zpravidla pomoc 

rodičů již v prvnim pololetí první třídv. S tím rodiče obvykle nepočítají a 

cítí se zaskočení. Výkony dítěte příliš brzv neodpovídají ieiich očekávání 

Další zklamání přichází, kdvž se s dítětem učí, opakují s ním někdv i víc 

než hodinu denně, ale výsledky se nedostavuií. Jejich práce není oceněna 

_ani lepším výkonem dítěte ani učitelem, který se domnívá, že domácí 

příprava není dostatečná. Odborná literatura nás učí, že dítě s dvslexií 
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vyžaduje k nácviku čtení specifické metodv učení. Podstatou jevu samého 

je, že odolává klasickému způsob výuky Čtení. Zklamání z nedostatečného 

úspěchu dítěte ve škole a pocit bezmoci vyvolává u rodičů napětí až stres, 

vzbuzuje pocity neuspokojení a viny, s kterými si rodiče nevědí radv. Jako 

profesionální poradci a pedagogové bychom si měli být vědomi toho, do 

jak obtížné situace se rodiče dostali. Byli zklamáni ve svém očekávání na 

samém začátku školní kariéry svého dítěte. Jejich dítě selhává tehdy, kdy 

většina dětí je ještě hodnocena velmi dobrými známkami. 

Ve hře ještě další moment. Každý rodič ie osobně nejvíce a nejhlouběji 

zasažen tehdy, když někdo zvenčí kritizuje jeho dítě. To zná každá matka i 

každý otec. Tím náročnější pro něho ie. kdvž jeho dítě negativně hodnotí 

autorita, kterou učitel bezesporu je. Stává se dokonce, že někdy učitel své 

žákv hodnotí veřejně. Pro mnohé rodiče to může být natolik náročná 

situace, žc se pak začnou jakémukoli setkání s učitelem vyhýbat. Tím se 

roztáčí kruh vzájemného nepochopení a vyhrocování vztahu mezi učitelem 

a rodiči. Důsledkem toho jevu ie často povzdech učitele, že na třídní 

schůzky docházejí rodiče, se kterými ani nepotřebuje mluvit, protože ieiich 

děti jsou úspěšné, ale ti. s nimiž bv rád mluvil, se nedostaví. 

Profesionální chování učitele, poradce nebo psychologa v sobě vždy 

musí při kritickém hodnocení dítěte obsahovat i porozumění pro to. co 

rodič prožívá, a nabídku spolupráce, ne jen kritiku a příkazy. 

Opět vidíme, iak významná ie zde pozice učitele. Svým realistickým a 

přitom konstruktivně vstřícným postojem, který hledá možnost nápravy 

(tedy skutečné profesionálním postojem), může sejmou z rodičů tíhu 

zklamání a bezmoci, kterou prožívají nad neočekávanými neúspěchy svých 

dětí. 
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Relativizovat rodičovské pocity zklamáni a bezmoci poukazem na to. že 

dítě má jiné, dobré stránky a schopnosti, je neprofesionální. Rodiče 

prožívají aktuální problém, který je tíží a který potřebuje vvřešit. Poklid 

pedagog nebo psycholog s dobrým úmyslem zdůrazňuje rodičům jiné 

pozitivní vlastnosti dítěte, může u nich vzbudit (do určité mírv oprávněný) 

dojem, že s dítěti pomohlo optimálním způsobem, přestože některé obtíže 

přetrvávají, jsou schopni se sc svým zklamáním vyrovnat. To platí ovšem 

pro nejtěžší případy poruch učení, které bývají spojeny s organickým 

postižením mozku. Pokud využijeme naších současných vědomostí o 

metodách a zásadách nápravy, můžeme u mnoha dětí specifické poruchy 

učení zcela odstranit. 

8. 5. Vliv školní neúspěšnosti na osobnost dítěte 

Jedním z nejvíce traumatizujících zážitků pro dítě na počátku školní 

docházky je. když zklame očekávání rodičů. Jak jsem již uvedla, v rozvoii 

sebehodnocení ic stále ještě v období sugesce. kdv přejímá názory na sebe 

ze svého okolí. Není schopno hodnotit samo sebe ve svých možnostech a 

vlastnostech. 

Ve svém egoeentrickém nazírání na svět (Piaget. 1970. s. 89n.) ie dítě 

stále zcela závislé na pozitivním přijetí svého okolí, především rodičů. 

Pokud je dítě dlouhodobě frustrováno svými neúspěchy chronicky se mu 

nedostává bezpodmínečně pozitivního přijetí, dohází k narušení ieho 

osobnostního vvvoie. Dítě si uvědomuje změnu postojů rodičů vůči sobě. 

ale nerozumí jí. Výrazně ubývá příležitostí, kdv společně se svými rodiči 

prožívá spontánní radost a přibývají chvíle napětí, nespokojenosti a 

výčitek, které pramení z bezmoci a bezradnosti rodičů. 

103 



Dárkv. které mají být vyjádřením emocionálního vztahu k dítěti 

(dáváme, protože chceme udělat radost, a projevit tak svůj vstřícný vztah). 

dostávají nových charakter. Jsou podmíněny dobrými školními výkony. 

Pokud se lepší výkony nedostavují. nemůže být dítě ani obdarováno. Dítě 

není přijímáno takové, jaké je. ale ie přijímáno s podmínkou. Často rodiče 

ve své bezmoci a touze po změně nepříznivé situace slibují dítěti i náročné 

darv. V takovém počínání musíme rozpoznat hloubku úzkosti, kterou 

rodiče prožívají. Jejich přání po změně situace je přímo úměrné velikosti 

daru. Je to však jednání krátkozraké, které pozici dítěte jen zhoršuje, 

protože rodiče často motiv daru posunou. Co dříve bylo projevem jejich 

bezmoci, je později, kdvž se dítě nezlepší, předmětem nevděku dítěte. 

Obdarování se neuskuteční přesto, že se rodiče tolik snažili a nasadili tak 

vysokou hodnotu, která měla dítě motivovat k vvššímu výkonu. 

Tím se pozice dítěte dále zhoršuje a vztahy mezi jednotlivými členv 

rodiny se v emotivní oblasti stávají nepřehlednými. 

Situace dítěte s poruchami učení se v rodině může komplikovat, pokud 

vedle něho žije školsky úspěšný sourozenec. Ten z rodičů alespoň částečné 

snímá pocit viny, že něco zanedbali. Na druhé straně je však toto zjištění 

důvodem k tomu, že se hledají příčiny selhávání v neúspěšném dítěti 

samotném. Uvažuje se pak o jeho nedostatečných intelektových 

schopnostech. Sourozenci i sou nezřídka rodiči i ostatními příbuznými 

srovnáváni, a každému z nich ie pak přisouzeno, často natrvalo, určité 

ohodnocení či označení, které se musí přizpůsobit. 

Nejde pak už o jednotlivé nezdary dítěte, ale o jeho charakteristiku. 

která v negativním případě snižuje u dítěte pocit vlastní hodnoty, nemluvě 

o tom, že tím rodiče vychovávají dítě k řevnivosti, která je opakem 

spolupráce. Tak se dítě se specifickými poruchami učení stává v očích lidí. 
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kteří ho obklopují, méně inteligentním, popřípadě pomalejším, učení mu 

jde hůře a chápe pomaleji než jeho šťastnější sourozenec. Někdy je takové 

dítě dokonce označováno za líné, s nedostatečnou vůlí, zájmem chutí 

pracovat. Není tedv negativně posuzován pouze jeho vvkon. ale i jeho 

povahové vlastnosti a charakter. 

To je situace, na kterou může dítě reagovat dvěma způsoby. Buď se 

přizpůsobuje, přijímá hodnocení rodičů, a tím si vvtváří předpoklady pro 

pozdější pocity méněcennosti, nebo se brání svým nápadným chováním, 

které je obrannou reakcí vůči negativnímu hodnocení. Tím se však 

dostáváme k dalšímu tématu. 
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První podmínka vyjadřuje potřebu motivace k učení. Ditě ie předně 

motivováno k práci, když ií rozumí. Vyžadovat od dítěte mechanické 

plnění úkolu se nevyplácí. Někdy se nám zdá, že tím dítěti úkolovou 

situaci zjednodušíme. Později však na mechanicky zvládnutých 

dovednostech nemůžeme stavět. Porozumění samo však nestačí. Žák má 

věděl, proč se učivo učí, kdy nové informace bude moci použít. Mnoho 

dětí se domnívá, že chodí do školy, aby se něčem naučily, ale nechápou. 

k čemu jim to bude užitečné. Často dokonce ve vyšších ročnících jsou 

přesvědčeny, že jim školní vědomosti k ničemu nebudou. Přitom jsme 

přesvědčeni, že prvořadým důvodem, proč děti vzděláváme je. abv se 

dovedly pohybovat ve světě dospělých, aby své vědomosti dovedly 

uplatnit v praktickém životě. 

Přístupnost učiva ie dána obtížností úkolů. Žáci bv neměli dostávat 

úkoly příliš lehké, tv ie neinspirují, nýbrž naopak nudí. Příliš těžké úkoly 

naproti tomu vzbuzují nejistotu, že se nedostaví úspěch. Mohou vyvolat 

pocit neschopnosti nebo až bezmoci. Obé krajnosti vedou ke ztrátě 

motivace k učení. To ie všeobecná zkušenost, která se netýká jen školní 

práce. Pokud isme konfrontováni se známými informacemi nebo musíme 

dělat stereotypní či již dobře naučenou činnost, isme brzo unaveni právě 

proto, že se nemusíme mentálně angažovat, nic nového neočekáváme. 

Taková činnost nás neinspiruje, ie nezajímavá. Na druhé straně informace, 

nebo činnost, která ie zcela nová, nevzbuzuje náš zájem proto, že vyvolává 

obavy a strach, že nebudeme úspěšní. Nudí nás rozhovor o předmětu. 

kterému nerozumíme. Pokud isme postaveni před úkol, který je nad naše 

síly, jsme ochromováni pocitem nejistoty a napětí. Přiměřený úkol ie ten. 

který v sobě obsahuje prvkv známého, ale současně i nové informace a 
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dovodiv pohybovat ve světě dospělých, abv své vědomosti dovedly 

uplatnit v praktickém životě. 

Přístupnost učiva ie dána obtížností úkolů. Žáci bv neměli dostávat 

úkoly příliš lehké, ty ie neinspirují, nýbrž naopak nudí. Příliš těžké úkoly 

naproti tomu vzbuzují nejistotu, že se nedostaví úspěch. Mohou vyvolat 

pocit neschopnosti nebo až bezmoci. Obé krajnosti vedou ke ztrátě 

motivace k učení. To ie všeobecná zkušenost, která se netýká jen školní 

práce. Pokud jsme konfrontováni se známými informacemi nebo musíme 

dělat stereotypní či již dobře naučenou činnost, isme brzo unaveni právě 

proto, že se nemusíme mentálně angažovat, nic nového neočekáváme. 

Taková činnost nás neinspiruje, je nezajímavá. Na druhé straně informace, 

nebo činnost, která je zcela nová, nevzbuzuje náš zájem proto, že vyvolává 

obavy a strach, že nebudeme úspěšní. Nudí nás rozhovor o předmětu. 

kterému nerozumíme. Pokud jsme postaveni před úkol, který ie nad naše 

sílv. jsme ochromováni pocitem nejistoty a napětí. Přiměřený úkol ie ten, 

který v sobě obsahuje prvkv známého, ale současné i nové informace a 

nové zkušenosti. Známé a zažité dovednosti rozšiřuje. Takové učení 

vzbuzuje zvědavost, inspiruje k práci a je přitažlivé. 

K uspokojení z výukv přispívá, kdvž dítě samo může odkrývat 

jednotlivé kroky, které přispějí k řešení problému. Když je povzbuzováno 

k tomu, abv o úkolu přemýšlelo. Zjišťovalo, za jakých podmínek určitá 

skutečnost platí. Má pracovat aktivně a naučit se překonávat překážky. 

Tím se zvyšuie ieho kompetence sebehodnocení - dokázal jsem to. Každá 

hodina bv měla končit hodnocením: Co nového isme se dnes naučili. Co 

isme si procvičili. 
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• Dítě se má dozvěděl výsledek svého úsilí dostatečné brzy. 

Dítěti se má dostat zpětná vazba po splnění úkolu co nejdříve. Pokud 

možno ještě tehdy, kdy má v paměti průběh myšlenkových operací, které 

použilo. Jen tehdy si může uvědomit příčiny úspěchu, popřípadě 

neúspěchu. Tchdv ještě dovede říct proč udělalo chvbu. Na co myslelo, jak 

si kladlo otázku. Jaké zdůvodnění se mu vybavilo. Jaké souvislosti 

akceptovalo. Je proto schopné si své chyby uvědomit. Učitel by měl mít 

zájem na tom, aby rozuměl myšlenkových pochodům žáků, především 

tehdv. kdvž chybovali. Jeden chlapec, který nerozuměl české gramatice jen 

proto, že z výkladu učitele v prvních třídách nepochopil rozdíl mezi 

podstatnými jmény a vlastními jmény. Domníval se. že kdvž podstatná 

jména jsou jména osob, zvířat a věcí, pak to jsou jejich pojmenování. Proto 

ještě na druhém stupni chyboval při psaní velkých písmen a gramatické 

struktuře češtiny vůbec nerozuměl. Všechny ostatní druhy slov se vyjadřují 

ve vztahu k podstatnému jménu. V začátku však stačilo tak málo. 

Upozornit dítě na jeho mvlné pochopení výkladu. Rozhovorem s dětmi ne 

jejich chybami může učitel předejít dalším nedorozuměním. Může se ale 

také sám poučit o tom, iak vést výklad, co je nutné zdůraznit, aby 

k takovým omvlům nedocházelo. 

Je praxí prověřeno, že pokud dítě dostane opravený úkol bezprostředně. 

zajímá se o chvbv, které udělalo. Ptá se po jejich odůvodnění. Pokud 

obdrží opravenou práci druhý den, zaiímá se pouze o známku, popřípadě 

porovnává počet chvb. které udělalo s počtem chyb spolužáků. Nezamýšlí 

se nad problémem, protože není schopno udržet v paměti myšlenkové 

operace z minulého dne. 
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• Nové informace musí důsledně stavět na dovednostech a 

vědomostech nabytých dříve. 

Nestačí, když se dítě určitému pravidlu naučí, musí umět naučené pravidlo 

používat. Abv nové pravidlo integrovalo do svého myšlenkového systému 

a mohlo jej pak pohotově a plvnule používat při řešení problémů. 

Například při výuce českého jazyka to znamená, že dítě musí rozumět 

struktuře jazvka. 

Dovednosti by měly být hodnoceny podle toho, jak je dítě používá. To 

ie důkazem jejich pochopení. Nevyžadovat od dítěte jen schopnost 

opakovat obecná tvrzení a pravidla. 

• Dítě má pracovat na své vlastní úrovni a svým vlastním 

tempem. 

Tato podmínka klade velké nároky na přípravu hodiny, zvláště zpočátku. 

než se děti přizpůsobí různým způsobům práce. Snaha, abv děti ve třídě 

postupovaly stejně podle stanoveného učebního plánu, není neiefektivněiší 

strategií výukv. Pomalejší děti a děti s výukovými obtížemi nestačí 

průměrnému tempu, nadanější a pohotovější děti vyžadují tempo rvchleiší. 

Je dobré, abv děti pracovaly v pohyblivých skupinách. Při některých 

typech činností ie vhodné, abv děti ve skupině byly na podobné úrovni 

svých schopností. Učitel se může věnovat více těm, které potřebují 

zopakovat učivo, upevnit ho a prohloubit. Při mnoha činnostech se však 

mohou děti seskupovat podle iinvch kritérií. 
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• Metody výuky mají povzbuzovat dítě k vlastnímu přemyšlení. 

Děti se nemají mechanicky učit předávané informace, ale mají se učit 

vlastním objevováním. To neznamená, že je dítě ponecháno samo sobč. 

abv na řešení přišlo. Dítěti se má dostat možnosti, abv posoudilo, která 

alternativa řešení je výhodnější, jaké jsou souvislosti mezi jevy. Dítě se tak 

učí rozhodování a větší odpovědnosti za své výkony ve škole. Předávat 

dítěti nemáme jen informace, ale i techniku duševní práce. Děti bv měly 

umět pracovat se slovníky, vyhledávat informace v knihovnách, pracovat 

s encyklopediemi apod. mají se naučit způsobům, jak objevovat a 

porozumět okolnímu světu. 

• Během vvučování má bvt příležitost k sociální interakci dětí, 

k vzájemné spolupráci. 

V tradičních společnostech se mladí učí od starších a od sebe navzájem. 

Nejprve pozorováním, pak nápodobou v herních situacích a nakonec se 

účastní společné činnosti. Přitom je důležité, aby skupina, kde se 

spolupráce déie. nebvla veliká. Velká skupina umožňuje některým ieiich 

členům, abv zůstávali v anonymitě, abv se neangažovali. Menší skupina 

anonymitu ruší. Je na každého vidět. Proto se doporučuje, abv byli žáci ve 

třídě různě seskupováni. Frontální vvučování má své oprávnění při 

výkladu nové látkv. při zdůraznění interakce mezi učitelem a celou třídou 

nebo při individuální práci. Pokud chceme, abv žáci komunikovali mezi 

sebou, pak tomu výrazně napomůže způsob, iak isou seskupeni vůči sobě 

navzájem. Práce ve skupině má pak opět jiné výhody. Může pomoci dětem 

překonávat nesprávné učební návvkv. protože vidí pracovat úspěšnější 

spolužáky. Naučí se ieiich způsobům práce, ieiich strategiím a postupům. 
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• Dítěti se má umožnit dostatek času k tomu, aby zažívalo nově 

nabvté vědomosti a dovednosti . 

Experimentálně je prokázáno, že nové poznatky vyžadují čas, abv se nám 

vryly do paměti. Děti mají být vedeny k tomu, aby si nové učivo samy 

promyslely. Zopakovaly si postup se zavřenýma očima. Uvědomily si ještě 

jednou samy, jaké postupy použily. Které z nich bvlv nejvhodnější. Nové 

informace si dítě samo musí utřídit do svého systému myšlení, do struktury 

vědomosti. 1 během vyučovací hodiny, pokud výuka obsahuje velkou část 

formálního výkladu ie vhodné zavést pauzy, kdy má dítě zažít a upevnit si 

nově naučené informace. Samo pro sebe si zopakovat co se právě 

dovědělo. Tento požadavek v sobě zahrnuje i dostatečné procvičování nově 

nabytých zkušeností a vědomostí. 

• Učební situace mají být přiměřeně obměňovány. 

Každá činnost nabízí jen určité způsoby řešení. Pokud se způsob práce 

neobméňuie. vvčerpá se nabídka efektivního zpracování problému a práce 

je pak monotónní, neinspiruje přemýšlení a stává se nudnou. Podobná 

situace nastává, pokud se způsoby práce rychle střídají. Byť bv to bvlv tak 

atraktivní způsoby jako sledování televizních nebo filmových pořadů. 

Kromě toho se zdá, že pro dnešní děti jsou televizní programy málo 

atraktivní, vnímají sledování televize při výuce jako příležitost k rozptýlení 

a ne jako podnět k přemýšlení. Častá změna učebních postupů a situací 

během vyučování ie náročná na adaptaci dítěte na změny a na jeho 

koncentraci pozornosti. Změna učební situace musí bvt podřízena záměru 

vyučovací hodiny a obsahu učiva 
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• Osobní vztahv mezi učitelem a dítětem mají napomáhal 

vlastnímu učení. 

Představy o tom, jaký má byt vztah mezi učitelem a jeho žáky je ovlivněn 

sociální' a kulturní situací společnosti. Od učitele se požaduje nejen 

zprostředkování vědomostí, ale i morálních zásad, které ve společnosti a 

její kultuře existují. 

• Učitel musí dostatečné zvládat situaci ve třídě. To znamená, že musí 

natolik udržet pravidla chování, pořádek a kázeň žáků, abv mohl 

organizovat učební situaci. Hlavním cílem organizace výukv ie, aby 

všichni žáci byli do učení zapojeni. Aby všichni měli z práce ve třídě zisk. 

Učitel se nemá zabývat jen dětmi, kteří projevují o látku zájem. Má 

podněcovat všechny ke spolupráci v duchu ostatních podmínek, kterými 

jsme se zabývali. 

• Předpokladem dobrého vztahu mezi učitelem a žákem je přesvědčení 

učitele, že schopnosti žáků ie možné rozvíjet. Zdá se, že jde o nadbytečné 

upozornění. Smyslem učitelovy práce žáky něčemu naučit, předpokladem 

školv jako instituce ie rozvíjet mentální fyzické schopnosti a dovednosti. 

Máme na mysli jednotlivé děti. O každém z nich musí být učitel 

přesvědčen, že ic schopen rozvoje. Hlavně žáci speciálních tříd a škol. 

Pokud tento předpoklad nefunguje, pak není dítě dostatečně k práci 

stimulováno, naopak se přizpůsobí očekávání učitele, který na druhé straně 

se ubezpečuje v tom, že výkony žáků nebo jednotlivých dětí jeho třídy jsou 

na velmi nízké úrovni. Tím dochází k bludnému kruhu neporozumění a 

vzájemného neuspokojení, které se časem jen prohlubuje. 
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• Učitel má jednat s dětmi s úctou a zdvořilostí. Jak se mohou chovat děti 

k učiteli s úctou, když se jim samým nedostává takového modelu chování. 

Pokud pohrdáme druhým a dáváme mu to dokonce najevo, nemůžeme od 

něho očekávat nic jiného, než podobné jednání. Ráda hvch upozornila 

v této souvislosti na používání sarkasmu. Jeho podstatou je. že něco 

sdělujeme, ale způsobem a tónem řeči výpověď popíráme. Například, kdvž 

dítěti, které neuspělo v písemné práci říkáme: ..No ty ses zase 

vyznamenal." Nebo, „Dalo se čekat, že zase vynikneš." Děti předškolního 

věku sarkasmu nerozumí. Buď se soustředí na výpověď, nebo na způsob 

řeči. Vnímat „dvojí vazbu" výpovědi, abychom mluvili spolu s lingvisty, 

nedokáží. Starší děti sarkasmus pochopí, ale cítí se jím ohroženi. Po celý 

život vnímají sarkasmus jako něco ponižujícího a nemáme proti němu 

obrany. Spojuje totiž neúctu s výsměchem. Proto bv se sarkasmus ve škole 

nikdy neměl objevit. 

• S předchozím zamyšlením souvisí i další požadavek na učitele, abv 

totiž projevoval o dítě osobní zájem. Jen tehdy, když projevíme druhému 

úctu a přesvědčíme ho o osobním zájmu o jeho rozvoj, můžeme mu říci i 

kritická slova. S tím souvisí nestrannost učitele. Úspěšní žáci učitele 

spontánně uspokojují, proto si učitel musí uvědomovat, že právě neúspěšní 

potřebují od něho více povzbuzení a projevů přízné, protože spontánně se 

jim pochval a povzbuzení nedostává. Vyjádření zájmu má být přirozené. 

Nemusí to být vždv jen pochvala za výkon, ale i za soustředění, dílčí úkol. 

Může iít o příležitostnou poznámku, o letmý dotek na rameno dítěte i 

přiblížení se k dítěti během výuky, které však má znamenat vidím tě, 

můžeš se na mě obrátit, kdvž budeš v nesnázích, ne hrozbou trestu. Při 

výuce má učitel sledovat, zda si vyměnil pohledy se všemi žáky. Cítí-li 
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každý člen skupiny, že učitel o něho má zájem, riziko používání 

nepřiměřených učebních strategií a stylů chování bude nižší. 

• Učitel se má chovat důstojně a projevovat autoritu, která odpovídá jeho 

roli. Učitel se nemá dětem podbízet, snižovat se na jejich úroveň, používat 

jejich slangu. Má dětem předvést model chování vyrovnaného dospělého 

člověka. Děti se cítí zmatené, když učitel nehraje jemu odpovídající roli. 

Neví, co si k němu mohou dovolit. Jak se k němu mají chovat. Často, když 

se přizpůsobí chování učitele, který sestoupil na jejich úroveň, jsou trestána 

za nevhodné chování. 

• Učitel má řešit konflikty ye třídě s klidem a i při náročné situaci 

reflektovat sebe sama. Učitel může vnímat nevhodné chování dítěte jako 

ohrožení své profesionální kompetence. Pak reaguje buď agresí, nebo 

odmítáním dítěte. Tím roztáčí bludný kruh vzájemné neoblibv až 

nepřátelství mezi sebou a žákem. Učiteli může pomoci, když si dělá 

záznamy o situacích, ve kterých se dítě chovalo neadekvátně. Tak může 

odhalit příčinu takových projevů. Popřípadě pozměnit na základě svých 

záznamů svoje chování k dítěti. Nevhodné chování celé třídy lze připsat 

narušeným vztahům mezi učitelem a žáky. 

• Jak podporují vneiší podmínky proces učení. 

Jde o vhodný prostor, dostatek světla, odpovídající pomůcky k výuce, přiměřená 

teplota, eliminace hluku z ulice a ostatních místností. Děti může rušit ale i hluk ve třídě, 

v neposlední řadě i síla učitelova hlasu.Je dobré, aby si učitel natočil jednu vlastní 

vyučovací hodinu na videokazetu, pak si ho poslechl a uvědomil si. že takový hlas 

poslouchají jeho žáci až pět hodin každý den. 
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10. Kazuistiky dětí osmého ročníku 
Zde jsem použila s dovolením ředitele školy, rodičů dětí jejich osobní 

spisy, dále jsem spolupracovala s výchovným poradcem naší školy a 

především svých zkušeností při práci s žáky. V těchto kazuistikách bych 

ráda zdokumentovala jejich vývoj pobytu našeho zařízení. 

F. * 1990 

Diagnóza a funkční postižení: 

a) Nerovnoměrný vývoj na bázi LMD s neurotickými projevy a 

příznaky autismu (Aspergerův syndrom F84.5) 

b) Zhoršená adaptabilita ( Poruchy chování, emocí a osobnosti F07.8) 

c) Pollinosis 

Chlapec byl vyšetřen v PPP na žádost rodičů v souvislosti se zařazením do 

zvláštní školy. 

Chování chlapce bývá většinou přátelské, dobře se podřizuje vedení. Se 

zájmem plní především úkoly názorné povahy, kde je také celkově 

úspěšnější. Ve verbálních úkolech odpovídá dobře, zná-li odpověď 

bezpečné. Není-li si jistý, často neodpovídá vůbec, či odvádí řeč jinam. 

Objevují se i nesmyslné, neadekvátní odpovědi doprovázené úzkostlivými 

projevy, směje se. schovává věci, dělá ..legrace". 

Aktuální výkon ve zkouškách rozumových schopností verbálního typu 

odpovídají výraznému podprůměru. Neinižší výkony jsou v oblasti 

sociálního porozumění. Chlapec se těžko orientuje v sociálních situacích, 

což způsobuje někdv neadekvátní chování. Chlapec dobře nerozumí 

jednání ostatních lidí, neodhadne ieiich reakce a ieho reakce isou 
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nepřiměřené, přehnané. Má však štěstí na vřazení do vhodné třídy, kde ho 

spolužáci tolerují. 

V názorné oblasti odpovídají výkony globálně mírnému podprůměru 

s lepšími výkony (průměrnými). 

Chlapec dobře číselně počítá. Sčítání i odčítání zvládá i v rámci větších 

čísel, vedle sebe i pod sebou. Obtíže mu činí pochopení slovní úlohv. 

převod slovní instrukce do početní podobv. 

Závěrem bych shrnula: 

Chlapec s nerovnoměrným vývojem nadání, globálně v podprůměru. 

Oslabena je především verbální složka. Opožděn je celkový sociální vývoj. 

Dále se projevují obtíže na bázi LMD, nestabilita pozornosti, zvýšená 

unavitelnost CNS, nerovnoměrná a labilní aťektivita, chlapec je trvale 

medikován. F. se chová jako výrazně mladší s nepřiměřenými reakcemi. 

Citová labilita a neadekvátní reakce se zvýrazňují při nadměrné zátěži. 

Výukově je chlapec v naší škole bez obtíží a podle matkv se adaptoval 

na prostředí dobře. 

V současné době je třeba se především zaměřit na rozvoj sociálních 

dovedností, trénování komunikace a chování v sociálních vztazích. Ve 

škole doporučujeme v oblastech, kde jsou chlapcovy výkony lepší (např. 

v matematice), v rámci možností postupně zvyšovat výukové nároky. 
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P. *199l 

Diagnóza a funkční postižení: 

a) SPU - dvslexie, dysortografie 

b) Nižší zátěžová tolerance CNS 

Vyšetřen byl v PPP na doporučení pediatra pro školní obtíže a zhoršování 

prospěchu. 

Po přechodu na druhý stupeň výrazněji poklesly školní úspěchy. Skoro zc 

všech hlavních předmětů mu vycházela známka 4-5. Další udávané obtíže 

jsou spojené se soustředěním, které je krátkodobé a s hvperaktivitou. 

Po zahájení psychologického vyšetření ( resp. v jeho průběhu přešel P. 

na diagnostický pobyt do naší školy v Ružinovské ulici, v roce 2004. 

Závěrem bych shrnula: 

Intelektové schopnosti aktuálně odpovídají mírnějšímu podprůměru, ve 

verbální oblasti dosahuje lepších výsledků (nižší průměr). Čte vcelku 

kontinuálně pomocí ukazování prstu. Dost je narušené porozumění 

čtenému. V diktátech chybuje nejvíce proto, že je nesoustředěný a 

nepozorný (ADHD). Pobyt v naší škole mu velice svědčí, dokázal si 

upravit své sebevědomí a zátěžová tolerance je pro něho přiměřená. Na 

druhou stranu dokáže být velice líný a prospěchářský. Potřebuje jasné a 

přísné pokyny, které naštěstí má v podobě třídního učitele. 
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V. * 1991 

Diagnóza a funkční postižení: 

a) Intelekt dosahuje pásma mentální retardace 

b) Lehkv psychomotoricky neklid 

c) SPU 

Aktuální intelektová úroveň dosahuje pásma mentální retardace. 

V běžném sociálním kontaktuje V. milá, spontánní. Úkolová situace jc 

pro ni větší zátěží - soustředí se krátkodobé, je hodně závislá na pomoci 

dospělého, pracuje nerovnoměrným tempem. Brzy ztrácí o jakoukoli 

činnost zájem a odbíhá od tématu. 

Při komunikaci s ní je patrný lehký psychoinotorický neklid. Přetrvává 

chvbná výslovnost sykavek a ř. 

Školní vědomosti jsou osvojeny labilně a útržkovitě. 

Matematika - stěží zvládá tempo třídy^vyžaduje individuální přístup,a]e 

ani tak všechny příklady nevvpočítá (základní početní operace v rozsahu 

probrané látky). 

Český jazyk - při psaní nedovede skládat slova dohromady, vynechává 

písmena, spojuje slova, nerozliší správně délky atd. Pravopisná pravidla 

zná vágně a neumí ie používat. Úroveň čtení ie podprůměrná. Čte ale 

správnou technikou, volné slabikuje. Obsahu částečně porozumí, odpovídá 

na návodné otázkv s malými nepřesnostmi. 

Závěrem bych shrnula: 

Snížená intelektová úroveň, která nabourává celkovou komunikaci 

s okolím, vnáší těžkopádnost až nebezpečnost v chování a nedomýšlení 

důsledků. 
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K. * 1991 

Diagnóza a Funkční postižení: SPU 

Při vyšetření bylo opakovaně zjištěno snížení intelektových schopností do 

hraničního pásma normy, s vvkonv poměrně vyrovnanými ve verbální. 

mírně nerovnoměrnými v názorové složce. V didaktických testech (čtení, 

psaní, počítání) hvlv výsledky lepší, než by odpovídalo rozumovým 

schopnostem, což svědčí o velké snaze dítěte o dobré výkony a podnětnosti 

prostředí. 

Školními neúspěchy bvla K. sekundárně neurotizovaná, postupné bylo 

problematické i zapojení mezi nové spolužáky v naší škole, které sej í 

nakonec podařilo zvládnout. Dnes patří k nejlepším žákyním ve škole 

vůbec. 

119 



M. * 1992 

Diagnóza a funkční postižení: 

a) Oslabení v percepčně motorické oblasti 

b) Hraniční intelektové schopnosti (pohybující se těsné pod dolní 

hranicí průměru) 

c) SPIJ - dvslexie, dysgrafie 

Chlapec byl vyšetřen v roce 2001 na doporučení třídní učitelky běžné školy 

z důvodu obtíží při vyučování i za poskytování specializované péče. 

Neverbální intelektové schopnosti dítěte se pohybují těsně pod dolní 

hranicí průměru, chlapec pracoval při vyšetření bez výkyvů ve výkonu. 

Verbální intelektové schopnosti dítěte se též pohybují v oblasti lehčího 

podprůměru. Zde byly zachyceny výkyvy ve výkonu. Chlapec dosahuje 

dobrých výsledků v oblasti schopnosti zobecnění a abstraktního myšlení, 

na průměrné úrovni jsou obecné vědomosti dítěte. Oproti těmto dobrým 

výsledkům dosahuje chlapec nižších výsledků v oblasti matematického a 

logického myšlení, schopnosti sociální orientovanosti a krátkodobé paměti. 

Pracovní tempo chlapce je pomalejší, snáze se unaví. Je velmi nepozorný a 

je cítit psychomotorický neklid. 

Chlapec má ještě obtíže v percepční oblasti. Obtíže mu činí zejména 

zrakové rozlišování, kde zvýšeně chybuje ve všech typech úloh, nejen ve 

vnímání stranově obracených tvarů. Schopnost sluchové svntézv 

slova byla celkem na dobré úrovni. 

M. při psaní používá správnou techniku, ruka ie pro psaní i celkem 

uvolněná. Lateralita bvla zjištěna shodná, ale zřejmě mohla být i 

nevyhraněná (spontánně střídal levou i pravou ruku). Snažil se psát co 

nejlépe, ale tempo psaní postupem Času dosti zvolnil a odbyl. Písmo je 

dvsgrafického charakteru s obtížemi v dodržování tvarů písmen i směru 
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písma. Vzhledem k poruše krátkodobé paměti je nutné mu diktovat po 

krátkých úsecích (nejlépe po slovech), ale to se zejména v sedmém ročníku 

zlepšilo. V diktátu bvla zaznamenána zvýšená chybovost, jak specifická, 

tak nespecifická. Vyskytovaly se vynechávky písmen a diakritických 

znamének, záměny písmen tvarově podobných (a - o). 

M. čte správnou technikou, ukazuje si slabiky a slabikuje. Čtení je ještě 

namáhavější, ale již jen u delších typů slov. Dnes funguje již u sluchová 

kontrola a většinu chybné Čtených slov si opravuje. Reprodukovat čtený 

text dokáže jen zhruba, spíše si jej domýšlí. 

Při vyšetření v roce 2001 byly v kresbě dítěte zachyceny ve zvýšené 

míře emotivní indikátory ukazující na prožívání pocitů nejistoty, úzkosti. 

Kresba odpovídala spíše nižším věkovým skupinám. V současnosti 

navštěvuje výtvarný kroužek, kde je velice tvůrčí a šikovný. 

Chlapec se ale velmi zlepšil zejména v matematice v rámci probraného 

učiva. Chybovost v diktátu ie sice kvantitativně stejná, ale zcela vvmizelv 

gramatické chyby, takže svým způsobem i zde došlo k zlepšení. Zvýšila se 

i rychlost čtení, ale s ní stoupla i chybovost. Zlepšilo se ale porozumění 

čtenému. Výukovou zkouškou při respektování jeho pomalejšího 

osobnostního tempa tak chlapec jednoznačně zvládl. 

Závěrem bych řekla: 

Jedná se o chlapce s tzv. hraničními intelektovými schopnostmi 

(pohybují se těsně pod dolní hranicí průměru). V kombinaci s oslabením 

v percepčné motorické oblasti ztěžují chlapci úspěšnost při školní práci. 

Z tohoto důvodu je vhodné se v reedukaci zaměřit na percepční 

problematiku. Cvičit zrakovou percepci (zrakové rozlišování, pravolevou 

orientaci, vnímání figury a pozadí a zrakovou paměť, vhodná jsou i cvičení 

diskriminace písmen). Dále pak sluchovou analýzu slov se shluky 
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souhlásek. Tuto schopnost pomalu převádět do autodiktátu. Též jsou 

vhodná cvičení sluchového rozlišování znělých a neznělých hlásek, slabik 

di-ti-ni/dv-ty-nv a vnímání krátkých a dlouhých slabik a správného 

umisťováni diakritických znamének. Ve čtení uplatňovat tzv. uvolňovací 

techniky a nacvičovat čtení s porozuměním. Nutné je respektování 

pomalejšího pracovního tempa, zejména při psaní. Vzhledem k zvýšené 

unavitelnosti ie vhodné pracovat v kratších úsecích, které se častěji střídají. 

Krátkodobou paměť je třeba hrát v potaz u přípravy na vyučování (s 

dostatečným předstihem a za průběžného opakování). 

U dítěte s touto kombinací problematiky je prognóza školní úspěšnosti 

vždy spíše nejistá. 
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J.*1990 

Diagnóza a funkční postižení: 

a) LMD - porucha koncentrace pozornosti, pomalé psychomotorické 

tempo 

b) SPU - mírnější příznaky dyslexie, výrazněji dysortografie, 

dysgrafické písmo, příznaky dyskalkulie. 

c) Jiné - vrozená tělesná vada (LDK.) 

Na žádost matky proběhlo v září 2003 kontrolní psychologické vyšetření. 

V evidenci PPP je od ledna 1998 kvůli školním potížím. Byla 

diagnostikována SPU v míře opravňující k zařazení do speciální třídy, 

spastická grafomotorika, intelekt na dolní hranici normy, pomalé 

psychomotorické tempo, potíže v koncentraci pozornosti a v paměťových 

pochodech. 
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I. *1991 

Diagnóza a funkční postižení: 

a) LMD 

b) SPU - dyslexie, dysortografie 

V minulosti chlapec navštěvoval třetí třídu ve speciální ZŠ Domino 2, kam 

byl zařazen na základě psychologického vyšetření. 

Chlapec nastoupil do první třídy po ročním odkladu školní docházky. 

Navštěvoval ZŠ Jakutská, kde opakoval první třídu, pak i ZŠ pro děti 

s vadami řeči na Praze 10. 

Opakovaně byl psychologicky vyšetřen v PPP, dále klinickými 

psychology a také prošel kineziologií. 

V rámci terapie absolvoval kromě kineziologie nácvik prostorové 

orientace - hmatu z PNT, a také navštěvoval terapii legodacta. 

Ve škole jsou především problémy s přetěžováním, takže „upadá do 

nemoci". Je často unavený, bolívá ho hlava, je méně soustředěný. Ani 

v podmínkách malé třídy nestíhá tempo třídy. Doma pak je potřeba 

s chlapcem učivo více procvičovat, vysvětlovat mu to, co nepostřehl ve 

škole. Kromě školy chodí Jakub na keramiku, počítačový kroužek, dřív 

chodil i na koně. 

Psychomotorický vývoj podle informací od maminky bez nápadností, 

nikdy vážněji nestonal. Není sledován na žádném odborném oddělení, dřív 

v péči dětského neurologa. Vyrůstá v úplné rodině. Sourozence nemá. 

Rodinné prostředí matkou hodnocené jako klidné, harmonická výchova 

rodičů a širší rodiny jednotná. 

Emočně pozitivně laděným milý kluk, dobře navazující kontakt, verbálně i 

pracovně přiměřeně aktivní. Psychomotorické tempo je střední, pracovní 

tempo nestabilní J sou symtomy zvýšené unavitelnosti, kdy se pak 
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reaktivita a zpracování zpomaluje. Průběžně je drobnější motorický neklid. 

V podmínkách individuálního kontaktu nejsou větší obtíže v oblasti 

zaměření a udržení koncentrace pozornosti. 

Aktuální úroveň intelektových schopností je v pásmu lehké mentální 

retardace (WISC III IQ 65), s diskrepancí verbální a názorové oblasti 

v rozptylu hranice průměru a podprůměru (slovní zásoba, vyjadřovací 

schopnosti) - podprůměr (vědomosti, početní úkony, schopnost porozumět 

a zpracovat situace sociálního charakteru) - hlubší podprůměr (slovně 

pojmové myšlení). U názorové oblasti jsou výkony celkově slabší -

v defektu, relativně nejlepších výsledků dosahuje u logického zapracování 

názorové situace s chápáním posloupnosti a vztahů, neslabší je analyticko 

syntetické zpracování názorové situace na základě vlastní představivosti. 

Vyšetření, zaměřené na školní oblast: početní úkony zvládá při pamětné 

formě pouze na jednoduchých postupech, tam, kde je třeba zapojit logický 

postup selhává a rovněž nedokáže správně určit jakým způsobem dojít 

k výsledku (např. zda odečítat nebo násobit, apod .). 

Píše pravou rukou, úchop pera hrstičkovým úchopem, ruka tužší, méně 

obratná. Písmo roztřesených linií tahu, organické rysy. Diktát zvládá 

s potřebou diktovat po malých úsecích a dodiktovávat. Bez obtíží jsou 

krátké věty. Chyby, které se v diktátu objevují jsou především pravopisné. 

Přepis textu zvládá pomalu, s potřebnou častější kontrolou předlohy. Chyby 

pravopisné i specifické, výraznější kvantita, než u diktátu. 

Čtení je aktuálně průměrné, čte bez dvojího čtení, typem přecházení ze 

slabikování do plynulého (ale s „odrážením"), chybí dostatečné 

porozumění čtenému, což rovněž udává ze školy - často se při čtení ztrácí 

v textu. Zjišťuji symptomy oslabení v oblasti zrakové diferenciace, 

sluchová oblast bez známek významného oslabení. 
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Kresba je velmi jednoduchá, u postavy jednodimenzionální znázornění 

trupu i končetin, prstů. 

Závěr: 

Primární problémem J. je mentální retardace, pravděpodobně na bázi 

organického postižení CNS. K tomu je řada projevů SPU, které se ovšem 

s ohledem k úrovni IQ nedají jednoznačně diagnostikovat, ale práce ve 

škole pod vlivem těchto symptomů. 

V sociálním kontaktu je J. milý, vstřícný, dobře se adaptující kluk, se 

širokým zájmem o činnosti a okolí. 
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O. * 1992 

Diagnóza a funkční postižení: 

a) SPU - dyslexie, dysgrafíe, dysortografie 

b) LMD 

Chlapec je v péči poradny od 1. třídy. Od třetí třídy byl vřazen do 

specializované mikrotřídy pro specifické poruchy učení 

Aktuální intelektové předpoklady dítěte jsou ve slabším průměru až 

podprůměru (verbální a Časově limitované úkoly), v diktátě Četné chyby 

nespecifického i specifického charakteru (ny-ni, komolení slov apod.), 

čtení je podprůměrné 

Závěr: 

Z vyšetření je patrná kombinace specifických obtíží a snížených 

rozumových schopností. Vzhledem k trvalým školním neúspěchům snížená 

motivace a dítě ve zkouškové situaci reaguje předem úzkostně. 

Je doporučena individuální péče v rámci specializované mikrotřídy, 

eventuálně vřazení do méně početné třídy s mírnějším hodnotícím 

přístupem a zohledněním specifických poruch učení - dyslexie, dysgrafíe a 

dysortografie. Bylo by vhodné oceňovat i dílčí úspěchy a povzbuzovat tak 

dítě k další práci. 
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J. * 1990 

Diagnóza a funkční postižení: 

a) LMD 

b) SPU - dyslexie 

Žák ve 3. třídě vyšetřen na žádost školy pro trvalé slabé školní výsledky, 

nesoustředěnost a roztěkanost. Opakoval 2. ročník ve vyrovnávací třídě. 

Chlapec by v průběhu školní docházky vyšetřen v PPP. V kontaktu 

neklidný, těžkopádně reaguje na zadání, vedení se podřizuje při soustavné 

motivaci. 

Aktuální úroveň rozumových schopností se globálně pohybuje v pásmu 

podprůměru. Mezi verbální a neverbální složkou je menší rozdíl ve 

prospěch neverbální složky. Chlapec se obtížně vyjadřuje, má málo 

vědomostí, logické uvažování vázne. 

Čtení se pohybuje v pásmu výrazného podprůměru až defektu, 

reprodukce je těžkopádná, reaguje sporadicky pouze na otázky. 

Písemný projev neúhledný. Chlapec používá při psaní levou ruku, úchop 

je špatný, třemi prsty. Zde chybuje převážně v zapomínání diakritiky. Ve 

školních sešitech se objevují zkomoleniny, časté přepisy, záměny 

podobných písmen. V žákovské knížce časté zapomínání úkolů, známky 

převažují 4 a 5. Chlapec je nemotivovaný pro školní práci. Podle jeho slov 

ho „trochu baví psaní, jinak nic". 

J. dosahoval lepších výsledků v menším kolektivu vyrovnávací třídy, 

nyní velmi neúspěšný. Nadání je slabé, perspektiva zlepšení velmi nejistá. 
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M. * 1990 

Diagnóza a funkční postižení: 

a) DMO - kvadruparéza, oční vada 

b) Epilepsie 

c) IQ - spodní hranice širší normy až horní hranice pásma lehké 

mentální retardace 

M. snadno naváže sociální kontakt, po celou dobu ochotně spolupracuje, 

bez motorického neklidu, k předkládaným úkolům se dokáže pěkně 

soustředit. V úkolové situaci známky vyšší intrapsychické tenze (mačkání 

rukou apod.), mírně nejistý - dobře reaguje na pochvalu a povzbuzení. 

Aktuální intelektový výkon verbální při spodní hranicí široké normy (až 

horní hranice pásma lehké mentální retardace); řeč plynulá, artikulačně 

zřetelná; velmi kvalitní úroveň verbální mechanické paměti. 

V neverbálních výkonech patrné specifické obtíže prostorové 

představivosti a vizuokonstrukčních schopností, vizuální diferenciace 

přiměřeně vyspělá (neverbální výkony aktuálně dosahují úrovně 4,6 -

max.5,0 let vývojového věku). Jemná motorika ruky při celkovém 

závažném pohybovém postižení neobratná s četnými dyskinézemi; při 

manipulaci je však chlapec přes hybné obtíže značně trpělivý a vytrvalý. 

V roce 1998 navštěvoval integrovanou MŠ, měl již 2. odklad školní 

docházky. V následujícím roce byl indikován nástup do školy, zařízení 

odpovídá možnostem i potřebám dítěte. Je nezbytné zajištění osobní 

asistence na dobu výuky a určitá individualizace výukového plánu 

s přihlédnutím k limitovaným pohybovým možnostem chlapce (zejména 

při psaní, eventuálně při výtvarné a pracovní výchově, v ostatních 

předmětech je dobře schopen nároky výuky zvládat; k spolupráci při výuce 

je také velmi dobře motivován. 
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Závěr: 

Jde o chlapce se závažným kombinovaným postižením - těžká porucha 

pohybová (DMO, v menší míře zasahující i jemnou motoriku ruky), 

intelektová kapacita verbální při spodní hranici širší normy (až horní 

hranice pásma lehké mentální retardace), dílčí specifické defekty v oblasti 

vizuoprostorové. Chování bez abnormit, velmi dobrý sociální kontakt i 

spolupráce. 

U M. je vzdělávací program koncipován tak, aby bylo respektováno 

individuální pracovní tempo s ohledem na jeho kombinované postižení. 

V příloze č. 1 přikládám individuální vzdělávací plán vytvořen v listopadu 

2005. 

Naformátováno: Pis 
b., není Tučné 
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IV. Z á v ě r 

Závěrem lze povědět, že nároky kladené na učitele nejsou malé. Učitelské 

povolání je jedno z. nejtěžších. Je nesmírně zodpovědné a vyžaduje stále 

plné nasazení. Schopnost navázat vztah s dětmi je nezbytným 

předpokladem úspěšnosti práce každého učitele. Ráda bych poukázala na 

skutečnost, že teoretické a výzkumné práce v oblasti specifických poruch 

učení nemají význam pouze pro pochopení a nápravu těchto obtíží, ale 

přinesly mnoho nového i pro pochopení procesu výuky čtení, psaní a 

matematiky vůbec. Dnes víme, že k tomu, aby se dítě naučilo číst, psát a 

počítat, musí být u něho dostatečně rozvinuta sluchová diskriminace řeči, 

schopnost zrakového rozlišování tvarů, schopnost intermodální syntézy, 

pohotovost vyjadřování a šíře aktivní slovní zásoby, schopnost orientace 

v čase, ploše a prostoru. V neposlední řadě musíme u dítěte rozvíjet jeho 

kognitivní schopnost, učit je strategiím učení a myšlení. Naši učitelé 

projevují zájem o nové metody práce a jsou schopni je kreativně uplatňovat 

ve své práci. Proto se domnívám, že by bylo užitečné zpřístupnit všem 

učitelům prvního stupně nejen okrajově, ale zcela systematicky, teoreticky i 

prakticky poznatky z oblasti specifických poruch učení. Pokud budeme 

vychovávat pouze specialisty z řad psychologů a speciálních pedagogů, 

kteří z profesionální rivality nedají nahlédnout do své práce, pak je 

nebezpečí, které se již dnes projevuje, že speciální poruch y učení budou 

hodnoceny jako patologický jev - od roku 1992 jsou zařazeny do 

mezinárodní klasifikace nemocí (Šturma, 1997, s. 148-149). 

Pokud by učitelé byli podrobně seznamováni se specifickými poruchami 

učení ajejich nápravou, bylo by možné předcházet mnoha konfliktním 

situacím ve škole i v rodinách, mnoho dětí by nemuselo prožívat bezmoc 
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z neúspěchu, kterému nerozumějí a v neposlední řadě bychom mohli mluvit 

také o prevenci poruch učení. Odborníci v poradnách nemusejí mít obavu 

ze ztráty kompetencí, mohli by se systematičtěji věnovat složitějším 

případům dětí se specifickými poruchami učení a ostatním klientům, kteří 

strádají. V naší době, kdy se stále stupňují nároky na vzdělání a zrychluje 

se životní tempo, přibývá i stresových situací, což se negativně odráží ve 

vztazích mezi lidmi. 
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Naformátováno: Písi 

Přílohy lodstranéno:' 
Příloha č. 1 

INDIVIDUÁLNÍ V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 

V Praze dne 20.9.2005 

Jméno žáka: M. P. DMO (kvadruparéza, oční vada), epilepsie 
Datum narození: 1990 
Bydliště: 
Telefon: 
Třída: 
Třídní učitel: 
Ředil školy: 
Výchovný poradce: 
Vyšetření ze dne: 10.11. 1998 
Pracovník a poradenské zařízení, které provedlo vyšetření: PhDr. M. 
Houťková, SPC Na Lysinách 41/6, Praha 4 - Hodkovičky 

1. Dlouhodobé výchovné a vzdělávací cíle 
Maximální začlenění žáka do procesu výchovy a vzdělávání podle osnov 
(Vzděl. Program 22980/97-22, Zvlášní škola). Rozvíjet osobnost 
s přihlédnutím k indiv. potřebám a možnostem. Vzdělávání probíhá 
souběžně s ostatními žáky ve třídě. 

a) Oblasti, které je třeba rozvíjet: sluchová analýza a syntéza, 
zrakové rozlišování, jemná motorika (uvolňovací cviky), 
matematické pojmy množství, velikost, číselné řady, prostorová 
orientace, hrubá motorika, zvládání neúspěchu, navazování kontaktů 
a vztahu s ostatními dětmi. 

b) Doporučení: tolerance klasifikace, tolerance grafického projevu, 
upřednostňování ústního projevu před písemným, respektování 
individuálního tempa dítěte, umožnění pohybového uvolnění v rámci 

136 



vyučování, preference kladné zpětné vazby, poskytnutí ocenění před 
třídou. 

2. Způsob klasifikace: 
Tolerance pomalého tempa žáka, přizpůsobení klasifikace jeho možnostem, 
úplné osvobození od TV, Pv, Vv. 

3. Sociální a vzdělávací aspekty IVP: 
Snížení počtu žáků ve třídě, zadávání speciálních domácích úkolů. 

4. Vzdělávací a výchovné cíle (specifikace pro předměty): 
Vytvoření pracovního místa k nerušené práci, činnosti, směřovat 
k manipulaci s PC (alespoň jedenkrát denně), tužkou jen doplňkově. 
Upřednostňovat společnou práci. 
Matematika - důležitý je časový prostor, manuální pomůcky. Z rýsování 
osvobozen, přesto se snaží Čmárat, důraz je kladen na volný tah ruky. 
Nejdůležitější je snaha udržet krok se třídou, lze překonat pomůckami např. 
kalkulačkou, technikou. 
Český jazyk - důležitý je časový prostor, jasný a logický pokyn, práce 
pouze tužkou nebo na PC. 

5. Kompenzační a učební pomůcky: 
Vytvoření větší plochy pracovního místa, PC, 2x vozík, kalkulačka. 

6. Doporučení pro domácí přípravu a volný čas 
Zadávání speciálních domácích úkolů, pravidelná spolupráce s rodinou, 
relaxační a uvolňovací cviky. 

7. Podíl žáka na řešení problému: 
Vhodná relaxační činnost - denně 
Rodina: žák medikován (DP Krč) 

Pravidelné kontroly (DP Krč) 

8. Finanční nároky na pomůcky: 
počítač, tiskárna 
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Na vypracování IVP se podíleli: 

Schválila ředitelka školy 

Podpis zákonného zástupce 

žáka: 

Odborní, který na vypracování IVP spolupracoval: 

V Praze dne 20.10. 2005 
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