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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá dostupnými poznatky z oblasti neurovědy, pedagogiky i 

psychologie, které jsou zaměřené na specifické poruchy učení (SPU) a syndrom 

ADHD/ADD. Podrobně jsem popsala jednotlivé charakteristiky, etiologii, projevy, 

reedukaci a diagnostiku vývojových poruch učení a syndromu ADHD/ADD. 

Pomocí standardizovaných testů českého jazyka jsem vyhledala ve dvou prvních třídách 

ţáky s moţným předpokladem nějaké specifické vývojové poruchy učení. Poukázala 

jsem na důleţitost zachycení jejich počátečních problémů. Zjistila jsem výskyt SPU 

u ţáků na 2. stupni základní školy. 

Výzkum jsem uskutečnila na Základní škole Laudova (ulice Laudova 1024, Praha 17 – 

Řepy). Z výzkumu jsem získala data, která byla statisticky zpracována. Informace 

o výskytu SPU u ţáků na 2. stupni mi byla poskytnuta vedením školy. 

 

Z výzkumu vyplynulo, ţe v Testu rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky rozloţení 

vzorku odpovídá 16,66667 %. To souhlasí s I. hypotézou. II. hypotéza o tom, ţe děti, 

které mají špatné výsledky v testech v časovém období listopad, leden a březen, mají 

špatné výsledky i v časovém období květen a červen se nepotvrdila. Ve III. hypotéze se 

potvrdilo, ţe ve všech provedených testech rozloţení vzorku nepřekročilo 25 %. U IV. 

hypotézy se nepotvrdily rozdíly mezi pohlavími, které by byly vázané na provedené 

testy. Dále z výzkumu plyne, ţe počet ţáků integrovaných s SPU na 2. stupni ZŠ je 

5,19 %. Tím se potvrdila V. hypotéza.  

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Specific developmental disorders in learning and syndrome ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder) and ADD (Attention Deficit Disorder) - The pilot’s 

analysis of modifications within school attendance 

 

My dissertation is devoted to accessible pieces of knowledge from neuro-science, 

pedagogy and psychology appointed at specific disorders in learning and syndrome 

ADHD/ADD. I described characteristic, etiology, expressions, reeducation and 

diagnostic of specific developmental disorders in learning and syndrome ADHD/ADD. 

I looked up pupils (in 1
st
 and 2

nd
 forms) with possible assumption of any specific 

developmental disorders in learning by standardized tests. I have focused on an 

importance of capture their beginning problems. I founded current existence of specific 

disorders in learning among pupils on second stage of primary school. 

I have carried out my research work in primary school (1024 Laudova Street, Prague 17 

– Řepy). I captured data from my research work that had been statistically processed. 

The school staff allowed me to get information about specific disorders in learning 

presence among 2
nd

 form classes’ students. 

From my research work resulted conclusion that in Test of mental – learning 

disturbance (in reading and writing) that sample equals to the value of 16.66667 %. It is 

in accordance with “The First Hypothesis.” “The Second Hypothesis” didn’t confirm 

the fact that children have bad results in tests (during November, January, and March – 

even May and June). In “The Third Hypothesis” was confirmed that in all executed tests 

the scatter of sample wasn’t higher than 25 %. “The Fourth Hypothesis” hasn’t 

confirmed sex-gender differences, which has beenlinked through performed tests. Next 

conclusion is the fact that number of integrated specific disorders in learning students 

(2
nd

 stage of primary school) equals 5.19 %. Then “The Fifth Hypothesis” has been 

confirmed. 
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1  Úvod 

Umět číst a psát je hlavní předpoklad, aby dítě získalo přiměřené vzdělání a společenské 

uplatnění. Značnou míru informací potřebných k učení a osvojování vědomostí nabývá 

člověk právě prostřednictvím čtení. Školu si těţko můţeme, i přes všechny další 

moderní techniky, představit bez učebnic. Avšak mezi ţáky jsou děti, kterým sebelepší 

učebnice nejsou nic platné. Jedná se o děti, které trpí nějakou specifickou vývojovou 

poruchou učení či syndromem ADHD, ADD. Přitom to ale nejsou děti s niţší úrovní 

rozumových schopností. Děti trpící vývojovou poruchou učení mají ve škole opakované 

neúspěchy a jsou i při největší snaze zařazovány mezi špatné ţáky. Škola nepřináší 

těmto dětem pocit uspokojení, ale naopak lze říci, ţe tyto děti proţívají zklamání ze 

školní neúspěšnosti. Získávají záporný vztah k učení. Na základě těchto skutečností se 

tak mohou u dětí vyskytnout třeba i různé neurózy. Dnes uţ máme moţnosti jak 

poskytnout postiţeným dětem účinnou pomoc. Na reedukaci se musí podílet pedagog, 

psycholog, rodiče, lékař.  

Domnívám se, ţe skutečná kvalita učitele se projeví v tom, jaký postoj zaujme 

k problémovému ţákovi ve své třídě. Rozhodně není uměním dokázat ţákovi, ţe něco 

neumí, ale je právě naopak umění dát ţákovi příleţitost, aby předvedl a ukázal, ţe něco 

umí. 

Současná odborná literatura přináší mnoho nových informací, námětů i metod náprav 

týkajících se dané problematiky. Od 70. let 20. století významně vzrostl počet odborné 

literatury a oproti minulým letům se tak zvýšila informovanost. Není však jen důleţité, 

aby byla adekvátně informována pouze odborná veřejnost spolu s rodiči, ale také, aby 

potřebnou informaci získalo dítě, jehoţ se problém týká. Při pedagogicko – 

psychologické praxi na ZŠ genpor. Františka Peřiny v Praze 17 – Řepích jsem měla 

moţnost se přesvědčit o tom, ţe ţák druhé třídy se specifickou vývojovou poruchou 

učení neměl o svých problémech znalosti a nechápal přesně podstatu svých obtíţí. Paní 

učitelky se o přestávce zeptal: „A co mně vlastně je? Jsem postiţený?“ Díky této 

zkušenosti jsem si uvědomila, ţe informace pro dítě zůstávají tak trochu stranou. 

Odborníci se zaměřují na projevy, příčiny, diagnostiku a nápravy poruch. Ale v odborné 

literatuře jsem se však nesetkala s tím, jak správně vysvětlit dítěti jeho dysfunkci. 
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Myslím si, ţe by nebylo od věci, kdyby se odborníci o tuto oblast začali více zajímat. 

Dítě by se hlavně mělo ujistit v tom, ţe si samo dysfunkci nezavinilo, ale ţe svým 

úsilím ji můţe zdárně zvládnout. 

V odborné literatuře se objevují značné rozdíly v četnosti výskytu specifických 

vývojových poruch učení. MICHALOVÁ (2003, s. 38) uvádí 5,6 %. POKORNÁ (2001, 

s. 69) informuje, ţe psychologové i speciální pedagogové předpokládají alarmující čísla 

od 15 aţ do 25 %. Zaráţející jsou i zveřejňované údaje, které poukazují na to, ţe se stále 

zvyšuje počet dětí, u kterých jsou školní obtíţe mimointelektového charakteru. 

Domnívám se, ţe údaj směřující k 25 % je příliš vysoký. Přikláním se k racionálnějšímu 

údaji 5,6 %. A to proto, ţe tento niţší údaj je téměř srovnatelný s údaji lékařských 

odborníků, kteří uvádějí číslo kolem 4,5 % (POKORNÁ 2001, s. 69). 

 

Francois de la Rochefoucauld: „Soucit je k ničemu, je třeba pomáhat.“ 

 

Předkládaná práce se zabývá dostupnými poznatky týkajícími se strukturami mozku na 

základě neurobiologie, které souvisejí se specifickými vývojovými poruchami učení 

a syndromem ADHD a ADD. Dále se zabývá dostupnými poznatky týkajícími se 

charakteristik, etiologie, projevů, reedukací a diagnostikou poruch učení a syndromu 

ADHD, ADD. Práce téţ poukazuje na moţnosti léčby syndromu ADHD. Předkládá 

moţné příklady a popis projektů k nápravě specifických vývojových poruch učení. 

Ukazuje na moţnosti typů hodnocení ţáků s poruchami učení a zmiňuje problematiku 

specifických vývojových poruch učení na 2. stupni ZŠ. 

Cílem mé magisterské práce bylo pomocí standardizovaných testů českého jazyka 

vyhledat na Základní škole Laudova (ulice Laudova 1024, Praha 17 – Řepy) ve dvou 

prvních třídách v průběhu školního roku 2009/2010 děti, u kterých by se mohla 

očekávat nějaká specifická vývojová porucha učení. Dalším mým cílem bylo poukázat 

na skutečnost, ţe i studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru 

biologie – chemie Pedagogické fakulty můţe podchytit počáteční problémy u dětí. A tak 

upozornit na to, ţe je důleţité provádět u ţáků hned od samého počátku školní docházky 
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standardizované testy. Také jsem chtěla zjistit počet ţáků integrovaných s SPU na 

2. stupni ZŠ. 

Ze získaných informací a údajů z odborné literatury i z provedeného testování na 

základní škole chci formou tabulek a grafů porovnat získané informace a ve své práci 

zpracovat. 
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2  Náš mozek – ideál komplexity 

GRAWE (2007, s. 46) píše, ţe lidský mozek je nejkomplexnějším útvarem přírody. Je 

v něm zakotveno vědění i moudrost za pět set milionů let evoluce. Odhaduje se, ţe 

v mozku je na sto miliard neuronů. Do toho nemůţeme započítávat gliové buňky, které 

v mozku převaţují a o kterých ani přesně nevíme, k čemu všemu slouţí. Těchto buněk 

je pravděpodobně deset aţ padesátkrát více neţ neuronů. Neurony jsou spojeny pomocí 

přibliţně desetitisíce synapsí. A to dostředivě, nebo odstředivě. Celkový počet synapsí 

dosahuje trilionu. Podle EDELMANA (1995, in: GRAWE 2007, s. 46) se v části mozku 

o velikosti hlavičky zápalky vyskytuje přibliţně miliarda synapsí. Z našich různých 

smyslových buněk vedou do našeho mozku asi dva aţ tři miliony nervových vláken. 

Kaţdé z nich dodává mozku téměř 300 impulzů za vteřinu. Kaţdý neuron má ve svém 

buněčném jádře veškerou dědičnou výbavu konkrétního jedince. Jde zhruba o 35 tisíc 

genů (GRAWE 2007, s. 47). Neuron pracuje dohromady s ostatními neurony, a to 

s těmi, které se vyskytují v jeho sousedství. Taková skupina potom spolupracuje s jinou 

skupinou neuronů, která můţe sídlit ve vzdálené části mozku. Mezi neurony dochází 

k přenosu informací díky synapsím, kterými jsou neurony spojeny. KOUKOLÍK (2008, 

s. 23-24) informuje, ţe právě synapse jsou základní jednotkou mozku, nikoli neuron, 

jak tomu bývalo dříve. Synapse trvale vznikají, zanikají, obnovují se a udrţují. Ta 

nejdůleţitější část jich vzniká učením a zkušeností. GRAWE (2007, s. 47) dále píše, ţe 

procesy, které se odehrávají na synapsích a neuronech jsou na mikroúrovni podstatou 

všech mozkových procesů. Rozhodují, co je v mozku moţné a nemoţné. Jestliţe na 

základě terapeutické změny docílíme změny v mozku, následuje potom na mikroúrovni 

změna přenosu nervového podráţdění na synapsích (GRAWE 2007, s. 47). 

Právě u specifických vývojových poruch učení, které jsou popsány níţe, je velmi 

důleţité, aby se učitelé i další odborníci zabývající se touto problematikou snažili 

dosáhnout při nápravě poruch učení změn v mozku na úrovni synapsí, díky nimţ 

můţe nastat zmírnění příznaků jednotlivých poruch učení.  
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2.1  Neuronální aktivita se odehrává prostřednictvím vzorců aktivace a 

útlumu 

GRAWE (2007, s. 60) píše, ţe se můţe zdát, ţe v našem mozku to vypadá tak, jako by 

v něm probíhala neustálá „bouře vzruchů“, protoţe na náš mozek působí mnoho 

podnětů jak zvenčí tak i prostřednictvím smyslů i našeho těla. „Vzruchové bouře jsou 

však v mozku dosti výjimečné. Procesy v mozku jsou za normálních podmínek 

uspořádané. Díky útlumu vzniká řád. Útlum je pro mozkovou činnost stejně důleţitý i 

typický jako aktivace (GRAWE 2007, s. 60). Talamus (= pravý a levý hrbol 

mezimozkový) vnímá vše, ale ne vše předává dále do těch částí mozku, které jsou 

spojeny se zaměřenou pozorností. Proto při soustředěné aktivitě například vůbec 

nevnímáme hluk z ulice. Sice zvuk z ulice došel do primární sluchové kůry, ale talamus 

ho dále nepustil do centra naší pozornosti, protoţe byl v dané chvíli vyhodnocen jako 

nedůleţitý. GRAWE (2007, s. 61) píše: „Talamus je propojen téměř se všemi 

mozkovými strukturami a je něčím jako spínací centrálou.“ Aktivní procesy útlumu jsou 

předpokladem vyrovnaného chování. Procesy útlumu mohou být ale také nedostatečně 

vyvinuty. Pak mají lidé problémy s koncentrací nebo s pozorností (syndrom ADHD) 

v důsledku vývojového opoţdění (GRAWE 2007, s. 63).  

Předpokladem vyrovnaného a vědomého jednání nejsou jen procesy útlumu (GRAWE 

2007, s. 63). Neuronální procesy, které jsou základem naší činnosti, jsou spojeny 

s mnoha jinými procesy, které neprobíhají vědomě, ale mají vliv na naši činnost. 

Například to, ţe píšeme a uţ neděláme nic jiného, je dáno aktivovanými motivačními 

cíli, které mají neuronální reprezentaci v mozku. Veškeré neuronální procesy jsou 

aktivovány současně, ale jen velmi malou část z nich si při psaní uvědomujeme 

(GRAWE 2007, s. 63).  

KOUKOLÍK (2003, s. 150) doplňuje a upřesňuje: „Mozkový systém orientované 

pozornosti má „zadní část“ tvořenou horní týlní a horními částmi čelní kůry, které se 

aktivují, jakmile se orientujeme ve zrakovém (ale i sluchovém) poli. „Přední část“ 

systému orientované pozornosti se aktivuje, jakmile chceme věnovat pozornost 

jednomu podnětu a ignorovat vše ostatní. Její uzlové části jsou horní zevní prefrontální 

kůry a některé části kůry vnitřních částí čelních laloků. Při poškození zadního ramene 
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systému orientované pozornosti vzniká soubor typických poruch, z nichţ je nejznámější 

opomíjení neboli neglect. Poškození systému orientované pozornosti, zvláště předního 

ramene, je součástí ADHD, poruchy rozšířené zejména v dětském věku.“ 

O syndromu ADHD je podrobně pojednáváno níţe. 

 

2.2  Neurotransmitery – chemičtí poslové mozku: význam dopaminu 

a noradrenalinu pro neuropsychické funkce 

Dopamin, adrenalin a noradrenalin patří do katecholaminové skupiny neurotransmiterů. 

U lidí kromě kontroly emocí a motorické aktivity jsou zodpovědné i za kognitivní 

funkce a motivaci. Noradrenalin zastává důleţitou roli v procesech spánku a bdění, 

v udrţování a koncentraci pozornosti, téţ i v učení a paměti. Dopaminové neurony ve 

středním mozku regulují motorickou kontrolu, emoce a jsou zapojeny do různých 

kognitivních procesů a různých forem paměti (DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. 2007, s. 48). 

Ve striatu dopamin zodpovídá bezproblémovou koordinaci pohybů končetin. Dopamin 

významně ovlivňuje psychomotoriku, pozornost.  

Dopamin je neurotransmiter, který reguluje aktivitu neuronů mozku odpovědných za 

emoce, motorickou aktivitu i desinhibici. Je syntetizován z tyrosinu díky působení 

tyrosinhydroxylázy a je katabolizován monoaminooxidázou a katechol-O-metyl-

transferázou na kyselinu homovanilovou (DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. 2007, s. 48). 

Dopamin je uskladněn v presynaptické části neuronu ve vezikulech a po stimulaci je 

uvolňován do synaptické štěrbiny, kde působí na nesynaptické i postsynaptické 

receptory. Kaţdý receptor má specifické vlastnosti, lokalizaci v mozku a roli ve 

fungování normálního mozku. Dopaminové receptory patří do dvou skupin: D1 a D5 

tvoří skupinu dopaminových receptorů typu D1 (D1-like receptors), D2 – D4 tvoří 

skupinu receptorů typu D2 (D2-like receptors). Aktivace receptorů skupiny D1 vede 

k excitaci i inhibici postsynaptických neuronů, aktivace receptorů skupiny D2 vede jen 

k inhibici. Všechny dopaminové receptory jsou lokalizovány postsynapticky, ale 

receptory D2 a D3 také i presynapticky, kde ovlivňují syntézu a uvolňování dopaminu 

a také aktivitu dopaminového přenašeče (DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. 2007, s. 48). 
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Účinek dopaminu i noradrenalinu zakončují dopaminové a noradrenalinové přenašeče 

uvnitř synapsí. Pro dopamin a další katecholaminy existuje jen jeden přenašeč pro 

kaţdý z těchto neurotransmiterů.  

Noradrenalin vzniká z tyrosinu a následně dopaminu díky β-hydroxyláze 

v noradrenergních neuronech. Ovlivňuje mozkové funkce pomocí postsynaptických α2-

adrenergních receptorů. Takto noradrenalin ovlivňuje verbální paměť, behaviorální 

inhibici i schopnost plánování. Dále se také podílí na kontrole pozornostního systému 

v superiorní parietální oblasti a pomáhá diferencovat nové a staré stimuly 

(DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. 2007, s. 49). Noradrenalin je důleţitým regulátorem 

pozornosti a chování.  

 

2.3  Bazální ganglia 

Bazální ganglia představují velké nakupeniny neuronů v hloubi předních částí mozku. 

Obvykle se k nim řadí nucleus caudatus (= ocasaté jádro) a putamen, jímţ se 

dohromady říká striatum. V přední části jsou „spojené“ a na řezu v čelní rovině je patrné 

ţíhání, jak je prostupují systémy nervových vláken (KOUKOLÍK 2008, s. 104). Další 

částí systému je palidum, které má zevní a vnitřní část. K bazálním gangliím také ještě 

náleţí nucleus subthalamicus a substantia nigra čili černá substance středního mozku 

(KOUKOLÍK 2008, s. 104). KOUKOLÍK (2008, s. 104) píše: bazální ganglia mají dvě 

základní funkce: 

 podílejí se na motorice, např. udrţováním správného napětí a plasticity svalů 

 podílejí se na poznávacích funkcích 

Bazální ganglia jsou součástí „obvodů“, které mají začátek v mozkové kůře, např. 

v kůře čelních laloků, vstupují do jednotlivých částí bazálních ganglií, poté pokračují do 

thalamu a opět se vracejí do mozkové kůry (KOUKOLÍK 2008, s. 104). Je jasné, ţe 

vzájemné zapojení je velice sloţité a v mnoha podrobnostech značně nejasné, uţívá 

velké mnoţství nervových přenašečů (KOUKOLÍK 2008, s. 104). Poškození bazálních 

ganglií se projeví jak v poznávacích funkcích, tak i v motorice. Odchylky funkce 

bazálních ganglií se popisují při syndromu ADHD, o kterém je podrobně psáno níţe.
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2.4  Mozeček 

KOUKOLÍK (2008, s. 103) píše, ţe mozeček (cerebellum), neboli malý mozek, je velký 

přibliţně jako dětská pěst a „obkročmo“ sedí na prodlouţené míše a Varolově mostu. 

Dostává informace z páteřní míchy, mozkového kmene (ten tvoří prodlouţená mícha, 

Varolův most a střední mozek) i z obou hemisfér mozku. Mozeček do stejných míst 

také vysílá informace. KOUKOLÍK (2008, s. 103) uvádí, ţe v mozečku je zhruba 

polovina všech neuronů. Mozeček řídí přesnost a jemné zacílení pohybů, podílí se na 

udržení polohy těla. Ale to není zdaleka vše. Mozeček se rozsáhle podílí i na 

poznávacích funkcích, včetně řeči a jazyka i na citovém ţivotě (KOUKOLÍK 2008, 

s. 104). Neuropsychologická vyšetření dokázala, ţe poškození levé mozečkové 

hemisféry můţe způsobit poruchu zrakového poznávání prostoru. Poškození pravé 

mozečkové hemisféry můţe způsobit poruchy syntaxe a problémy při doplňování 

podstatných jmen „patřičnými“ slovesy (KOUKOLÍK 2008, s. 103). Důsledkem 

poruchy střední části mozečku (= vermis neboli červ) mohou být poruchy osobnosti.  
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3  Základní vlastnosti funkčních systémů mozku 

KOUKOLÍK (2008, s. 27) píše, ţe pojem funkční systém mozku je chápán dosti široce. 

Mezi funkční systémy lidského mozku patří smyslové vnímání, poznávání, všechny 

druhy paměti, řeč a jazyk, naučené složité pohyby neboli praxie, řídící systémy 

čelních laloků. Není přesně známo, kolik celkem funkčních systémů lidský mozek má. 

Uvádí se pět základních vlastností funkčních systémů mozku (KOUKOLÍK 2008, 

s. 27):  

 Organizace – vnitřní uspořádání systému a vzájemné vztahy jeho součástí. 

 Hierarchizace – vertikální uspořádání stavby a činnosti systému. Nadřízené části 

zpětnovazebně řídí podřízené části. Mluví se o cestě informace a řízení činnosti 

systému „odspodu-vzhůru“.  

 Integrace – vzájemné spojení činnosti jednotlivých částí jednoho systému i 

různých systémů. 

 Anatomická vazba – projevy činnosti systému jsou především v dospělosti 

vázány spíše na některé části mozku neţ na jiné části. Poškození „zúţeného 

profilu informačního chodu“ systému se projeví poškozením funkce. Např. 

poškození hipocampu (= část vývojově staré mozkové kůry ve vnitřní části 

spánkových laloků) způsobí poškození jednoho druhu paměti, ale jiné druhy 

paměti zůstanou v pořádku.  

 Kaţdá oblast a její spojení jsou povaţována jako části systému paralelně 

distribuovaného zpracování informace – příkladem paralelně distribuovaného 

zpracování informací je činnost zrakového systému mozku. Dejme tomu, ţe 

zrakově sledujeme, jak se zleva přibliţuje rychle jedoucí ţluté auto. Zrakový 

systém souběţně, paralelně, zpracovává informace o tvaru, barvě, prostorové 

hloubce, rychlosti i směru pohybu předmětu, a zároveň aktivuje pracovní paměť 

a funkční systém orientované pozornosti. Vzápětí zrakový systém porovná 

neurální reprezentace tvaru, barvy a prostorové hloubky s neurálními 

reprezentacemi uloţenými v dlouhodobé slovní a neslovní paměti. Od určitého 

stupně zpracování se celý informační komplex dostává do funkčního systému 
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zrakového vědomí – uvědomíme si, ţe vidíme rychle jedoucí ţluté auto. 

Paralelní zpracování informací je rychlejší neţ sériové zpracování.  

 

3.1  Smyslové vnímání 

KOUKOLÍK (2003, s. 52) píše, ţe zpracování smyslových podnětů se děje postupně, 

v řadě vrstev, které mapují primární neuronální děje. V případě zrakových podnětů jsou 

primárním neuronálním dějem proměny činnosti očních sítnic, které jsou mapovány 

činností zrakových částí talamu. Ty jsou pak nejprve mapovány činností zrakové kůry 

a potom dalších asi třiceti korových oblastí v týlních, temenních, spánkových lalocích, 

které zpracovávají zrakového pole. Zrakový systém zpracovává informace paralelně 

a hierarchicky. Jeho nejniţší úrovně zpracovávají děje nevědomě, vyšší úrovně vědomě 

i nevědomě (KOUKOLÍK 2003, s. 52). 

KOUKOLÍK (2003, s. 51) dále informuje, ţe princip aktivity zrakového vnímání mozku 

spočívá v tom, ţe prostřednictvím sítnice a raných zrakových korových oblastí o jevu ve 

zrakovém poli sejme značný počet jednoduchých zrakových informací, například jeho 

zakřivení, barvu, polohu v prostoru. Z těchto informací poskládá ve vyšších korových 

zrakových oblastech na hranicích týlního a spánkového a týlního a temenního laloku 

mozku celek. Porušení raných korových oblastí způsobí poškození rozlišování 

jednoduchých i sloţitých zrakových podnětů proto, ţe se zrakové informace nejdříve 

zpracovávají v raných zrakových korových oblastech. KOUKOLÍK (2003, s. 51) ale 

také upozorňuje, ţe můţe nastat výjimka a některé informace mohou jít do vyšších 

zrakových oblastí přímo ze zrakového mezimozku. Dále můţe nastat i to, ţe loţiskové 

poškození vyšších zrakových korových oblastí povede k poškozenému rozlišování 

sloţitých zrakových podnětů. Avšak zůstanou–li uchovány rané zrakové oblasti, bude 

rozlišování jednoduchých zrakových podnětů zachováno.  

 

3.2  Funkční systémy čelních laloků koncového mozku 

KOUKOLÍK (2003, s. 211) píše: „Jestliţe něco v lidském mozku neurobiologicky na 

první pohled – objemem - vymezuje lidství, pak jsou to vedle řečových korových 
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oblastí rozloţených obvykle podél levé Sylviovy rýhy rovněţ přední části čelních 

mozkových laloků. Říká se jim prefrontální.“ 

Na činnost čelních laloků jsou vázány řídící funkce, coţ je část poznávacích funkcí, do 

níţ patří schopnost tvořit a uskutečňovat plány, tvořit analogie, respektovat pravidla 

sociálního chování, řešit problémy, adaptovat se na nečekané proměny okolností, 

vykonávat větší mnoţství činností současně, umísťovat události v čase a prostoru, 

ukládat, zpracovávat a vyvolávat informace z pracovní paměti (KOUKOLÍK 2003, 

s. 212). 

U člověka dosáhla prefrontální kůra největšího rozvoje, tvoří 29 % objemu mozkové 

kůry (KOUKOLÍK 2003, s. 213). Tím se odlišujeme od všech svých vývojových 

příbuzných – u šimpanzů, kteří jsou nám vývojově nejblíţe, tvoří přibliţně 14 % 

objemu mozkové kůry (KOUKOLÍK 2003, s. 213). Prefrontální kůra dozrává aţ ke 

konci dospívání, coţ souhlasí s vývojem poznávacích funkcí, emotivity i morálnímu 

vývoji. Vyzrávání je dáno rozšiřováním synaptických systémů místních neuronů, dále 

také obalováním systémů nervových vláken, která probíhají v mozkové kůře 

horizontálně myelinem, „pochvou“ ze sloţitých tukových látek, která urychluje vedení 

vzruchů (KOUKOLÍK 2003, s. 213). 

KOUKOLÍK (2003, s. 213-222) uvádí, ţe existují čtyři funkční systémy čelních laloků: 

 Zevní obvod (první systém, dorzolaterální) – začíná v zevních horních částech 

prefrontální kůry, zprostředkovává řídící funkce a motorické programování. 

Poškození se projevuje poruchou krátkodobé paměti (př. člověk si po krátké 

chvilce nepamatuje telefonní číslo), nedokáţe vysvětlit podobnost dvou objektů 

(př. jak stůl, tak ţidle jsou příklady nábytku), vyvodit závěr z předpokladů, 

nedokáţe se přizpůsobit nečekané události nebo poţadavku, špatně chápe téma 

(př. po přečtení krátkého textu není schopen říci hlavní myšlenku), porušená je 

plynulost řeči i neřečových činností.  

 Spodní obvod (druhý systém, orbitofrontální) – začíná v kůře spodních částí 

čelních laloků, která je nad orbitami. Spodní obvod kontroluje rysy osobnosti, 

proto při jeho poškození dochází k výrazným změnám osobnosti. 
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 Vnitřní obvod (třetí systém, mediální) – začíná na vnitřní ploše čelních laloků. 

Vnitřní obvod kontroluje řídící funkce, pohyby vnitřních orgánů, vydávání 

zvuků, emoce i odpovědi na bolestivé podněty. Při poruše vnitřního obvodu 

můţe nastat porucha pozornosti i porucha plánování akcí. 

 Přední obvod (čtvrtý systém, frontopolární) – nedávno popsaný, začíná v kůře 

pólů čelních laloků.  

Obecnou strukturu zapojení mají všechny čtyři obvody společnou: prefrontální kůra – 

bazální ganglia – talamus – prefrontální kůra (KOUKOLÍK 2003, s. 213). Všechny tyto 

obvody jsou otevřené (tzn. jednak vnitřní propojení jednotlivých částí systému, jednak 

propojení s jinými funkčními systémy). 

 



23 

 

4  Koncový mozek a jeho hemisféry 

Koncový mozek (telencephalon), neboli velký mozek, je sloţen ze dvou hemisfér, pravé 

a levé. Obě hemisféry spojuje vazník neboli corpus callosum.  

Jak uţ jsem napsala ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 11-12) hemisféry 

koncového mozku jsou nejvyšším koordinačním ústředím a ovlivňují všechny funkce 

organismu. Hemisféry kontrolují správnost funkcí jednotlivých soustav, regulačních 

mechanismů a regulují vztahy celého organismu k vnějšímu prostředí. Obě hemisféry 

jsou vzájemně propojeny a spolupracují. Jedna má vţdy vedoucí funkci. Při nedostatku 

spolupráce obou hemisfér se začnou projevovat obtíže ve čtení, psaní apod. 

(ZELINKOVÁ 2008, s. 188). DRUGA a PETROVICKÝ (1987, s. 264) funkční 

rozdílnost levé a pravé hemisféry zjednodušeně popisují takto: „Levá hemisféra – 

obsahuje centra pro motorickou a senzitivní sloţku řeči, řídí pohyby pravé poloviny těla 

a zvláště se uplatňuje při řízení pohybů pravé horní končetiny. Převládá v ní postupné, 

analytické zpracování smyslových podnětů. Umoţňuje vyšší, symbolické procesy 

(slovní označení jevů, matematické a logické myšlení). V úhrnu jde o fylogeneticky 

mladé funkce, specifické pro člověka. Pravá hemisféra – při zpracování smyslových 

podnětů převládají procesy syntetické (globální, holistické). Tyto procesy umoţňují 

vnímání sloţitých zrakových a sluchových podnětů, zvláště těch, které mají emotivní 

sloţku (u člověka hudba, výtvarné umění). Podílí se na emotivně podmíněné mimice 

levé poloviny obličeje. Funkce pravé hemisféry jsou fylogeneticky starší a některé se 

v elementární formě vyskytují i u zvířat.“ Podle ZELINKOVÉ (2008, s. 188) má podle 

současných názorů levá hemisféra vliv na řeč, čtení, psaní, vnímání slabik a melodie 

apod. 

 

4.1  Příčiny laterality 

Většina praváků má levou hemisféru dominantní pro řeč a jazyk. Početní převaha 

praváků je jiţ zaznamenávána ve všech písemnostech všech kultur po celou historii 

lidstva (KOUKOLÍK 2002, s. 381). Lateralita se pravděpodobně vyvíjela spolu 

s jazykem a řečí. KOUKOLÍK (2002, s. 381) uvádí, ţe na vzniku laterality se podílela 
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genová mutace. Výsledkem pak byla „alela praváctví“, téţ „D neboli dextral alela“, 

která vázala řečové funkce, praváctví a praxii na levou hemisféru. O alternativní alele se 

usuzuje, ţe je stranově neutrální, značí se C. Počítačové simulace dokazují, ţe se D – 

alela šířila v populaci velmi rychle, pokud poskytovala heterozygotům DC nad 

homozygoty DD a CC malou evoluční výhodu. Tato výhoda heterozygotů je 

pravděpodobně důvodem stabilního počtu praváků a leváků. KOUKOLÍK (2002, 

s. 381) uvádí, ţe se pravděpodobně tato lidská alela objevila asi před 200 000 lety 

v Africe spolu se vznikem druhu Homo sapiens sapiens. KOUKOLÍK (2002, s. 381) 

dále píše, ţe se na vzniku laterality podílejí genetické vlivy. Sledovaly se pohyby 

lidských plodů v tří týdenních intervalech mezi 12.–27. týdnem nitroděloţního vývoje. 

Zjistilo se, ţe 83 % plodů v tomto období pohybuje četněji pravou neţ levou paţí 

(KOUKOLÍK 2002, s. 381). Počet pohybů byl nejznačnější mezi 15.–18. týdnem 

gestace. Další pozorování přineslo skutečnost, ţe si během nitroděloţního vývoje 

vkládá do úst palec pravé ruky 95 % lidských plodů (KOUKOLÍK 2002, s. 381). 

Větším počtem studií bylo zjištěno, ţe kdyţ jsou oba rodiče praváci, je 

pravděpodobnost jen 9,5 %, ţe jejich potomek bude levák. Kdyţ je jeden z rodičů levák, 

je pravděpodobnost, ţe potomek bude také levák, asi 19,5 %. Pokud jsou oba rodiče 

leváci, pak existuje moţnost, 26,1 %, ţe potomek bude levák (KOUKOLÍK 2002, 

s. 381).  

KOUKOLÍK (2002, s. 382) popisuje Geschwindovu-Galaburdovu teorii, podle které má 

na vznik laterality vliv nitroděloţní prostředí. Tato teorie za standardní dominanci 

hemisfér povaţuje praváctví a vazbu řeči na levou hemisféru. Jako anomální dominanci 

hemisfér označuje tato teorie jakkoli odlišný stav. Podíl populace s anomální dominancí 

hemisfér je asi 30–35 % lidí. A odpovídá podílu mozků, ve kterých není levé planum 

temporale větší neţ pravé. Dále tato teorie počítá s tím, ţe se na vývoji anomální 

dominance hemisfér podílí hormon testosteron. Tento hormon nezávisle na vývoji 

mozku ovlivňuje i vývoj thymu. Touto teorií se vysvětluje navýšený výskyt imunitních 

poruch mezi leváky.  



25 

 

4.2  Pravý a levý mozek - lateralita 

Lidský mozek je stranově nesouměrný, jak anatomicky, tak funkčně. Levá strana mozku 

se od pravé liší v mnoha částech histologicky, chemicky i makroskopicky. Od 

Heschlových dob (rok 1878) se popisují stranové anatomické rozdíly (KOUKOLÍK 

2003, s. 169). Heschl si všiml, ţe u většiny lidí jsou na horní ploše horních závitů 

spánkových laloků dva příčné spánkové závity vpravo a jeden vlevo. V roce 1936 

Pfeifer zjistil, ţe rozhrne-li se na mozku Sylviova rýha, která odděluje čelní a spánkový 

lalok, objeví se na horní ploše prvního spánkového závitu trojúhelníkovitá ploška 

mozkové kůry, kterou nazýváme planum temporale. Geschwind a Lewitsky v roce 1968 

doloţili, ţe planum temporale je vlevo delší u 65 % vyšetřovaných mozků, stejně velké 

vlevo jako vpravo je u 24 % mozků, napravo je větší neţ nalevo u 11 % mozků 

(KOUKOLÍK 2003, s. 169; KOUKOLÍK 2002, s. 375). Stranová nesouměrnost 

v případě planum temporale se dá zjistit jiţ v brzkém stádiu těhotenství (od 31. týdne). 

Téměř stejné stranové nesouměrnosti byly zjištěny i v talamech (KOUKOLÍK 2003, 

s. 169). 

Jak uţ jsem napsala ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 13), je důleţité si 

uvědomit, ţe všechny párové smyslové orgány, dokonce i orgány s vnitřní sekrecí, 

podléhají lateralitě. Dítě, upřednostňující pravou ruku a pravé oko, levou ruku a levé 

oko, má lateralitu souhlasnou. Jestliţe má dítě dominantní pravou ruku a dominantní 

levé oko nebo naopak, hovoří se o lateralitě nesouhlasné (zkřížené). Někteří 

odborníci se domnívají, že nesouhlasná lateralita by mohla být příčinou 

specifických vývojových poruch učení, zejména dyslexie. Ovšem tato teorie se 

doposud nepotvrdila, je mnoho otázek, které zůstávají nezodpovězeny, protoţe stále 

málo víme o organizaci mozkových funkcí (POKORNÁ 1997b, s. 202). 

 

4.3  Praváctví a leváctví 

Praváctví a leváctví se nepovaţují za oddělené vlastnosti, ale za kontinuum. Jejich 

diagnóza se přesně určuje některým z mnoha testů, například Edinburgským 

(KOUKOLÍK 2003, s. 170). Na základě zobrazovacích metod můţeme porovnávat 
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velké soubory praváků, leváků i stranově nevyhraněných lidí. Bylo zjištěno mnoho 

anatomických rozdílů. Praváci mají většinou větší pravý čelní lalok neţ levý, ale naopak 

levý spánkový a týlní lalok mají větší neţ na pravé straně. U praváků jsou stejně velké 

oba čelní laloky výjimkou (KOUKOLÍK 2003, s. 170). Leváci mají většinou téţ větší 

pravý čelní lalok neţ levý, ale v jejich sestavách je více jedinců se stejně velkými 

čelními laloky nebo větším levým čelním lalokem, neţ je tomu u praváků. Sylviova 

rýha je u lidí, kteří jsou praváky, vlevo delší a na pravé straně končí výše, neţ je tomu 

u jedinců, kteří jsou leváky. Anatomické a funkční nesouměrnosti zjišťované magne-

tickou rezonancí doloţily, ţe nejvýznamnější vztah ke stranovým nesouměrnostem 

mozku má preference ruky. Praváci mají širší pravý čelní a levý týlní lalok. Pro čtení 

u praváků je dominance levého zrakového pole pro čtení doplněna širším levým týlním 

lalokem (KOUKOLÍK 2003, s. 170).  

DRTILOVÁ, KOUKOLÍK (1994, s. 84) upozorňují v souvislosti s lateralitou na jednu 

z mylných představ o dyslexii, která říká, ţe dyslektici jsou častěji leváky neţ praváky. 

Toto tvrzení vzniklo na jako důsledek výběru pozorovaných dětí. Kdyţ jsou voleny 

z psychologických nebo ostatních klinických souborů, tak tento mýtus platí. Ovšem 

jestliţe jsou dyslektici vyhledáváni pravidelně ve školách nebo v PPP (pedagogicko–

psychologických poradnách), je počet praváků a leváků téměř totoţný. 

O dyslexii je podrobně informováno níţe. 

 

4.4  Jakým způsobem jsou vázány na levou a pravou hemisféru jazyk a řeč? 

Levá hemisféra tvoří a chápe všechny stránky jazyka i řeči. Pravá hemisféra pravděpo-

dobně nemá vyvinutý systém reprezentující gramatiku, ale můţe být vlastníkem 

lexikonu (KOUKOLÍK 2002, s. 377). Syntax a fonologii zvládá pouze levá hemisféra 

koncového mozku. KOUKOLÍK (2002, s. 377) píše: „Levostranné řečové reprezentaci 

u muţů odpovídá větší levé planum temporale bez ohledu na to, zda jsou praváci nebo 

leváci. Muţi s pravostrannou řečovou reprezentací stranově nesouměrné temporale 

nemají. Z toho plyne, ţe pravostranná řečová reprezentace neznamená inverzi 

fyziologické asymetrie planum temporale. Leváci s levostrannou řečovou reprezentací 
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mají také větší corpus callosum, neţ mají praváci a leváci s pravostrannou řečovou 

reprezentací. Je tedy moţné, ţe reprezentace laterality a řeči v opačných hemisférách 

znamená nutnost většího počtu mezihemisférových spojení.  
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5  Paměť 

KOUKOLÍK (2003, s. 101) píše: „Jean Etienne Dominique Esquirol (1784-1861), 

Francouz, jeden z nejvýznamnějších psychiatrů 19. století, ţák velkého Philippa Pinela 

(1745-1826), o němţ se oprávněně říká, ţe doslovně sejmul duševně nemocným lidem 

okovy, napsal, ţe naším jediným skutečným bohatstvím je paměť. Přijdeme-li o ni, 

přijdeme o všechno.“ 

Přestoţe se paměť jeví jako jednotná funkce, je v současnosti chápána jako soubor 

„modulů“ či rozličných systémů, které vzájemně spolupracují, někdy mohou 

i soupeřit, a kromě toho jsou vázány na odlišné části mozku (KOUKOLÍK 2003, 

s. 101). Poškození jednoho modulu paměti se nemusí projevit poškozením jiného 

modulu paměti. 

 

5.1  Pracovní paměť 

Pracovní paměť je pojem uţívaný pro krátkodobou paměť (KOUKOLÍK 2002, 

s. 126). Lze jí přirovnat k tabulce, na kterou napíšeme nějaký záznam, který se po 

několika desítkách vteřin smaţe, aby uvolnil místo dalšímu záznamu. Pracovní paměť 

se ve zúţeném profilu nachází v prefrontální kůře (KOUKOLÍK 2002, s. 125). 

Pracovní paměť se podílí na ukládání i vyvolávání informací z dlouhodobé paměti 

stejně jako na bezprostřední manipulaci s daty a přesunech informací (KOUKOLÍK 

2003, s. 106). 

KOUKOLÍK (2003, s. 105) píše: „Činnost pracovní paměti si lze přiblíţit nejlépe tak, 

kdyţ si představíte, jak vám někdo diktuje telefonní číslo a vy si je snaţíte zapamatovat. 

Opakujete si je nahlas, případně si je zrakově představujete, pokoušíte se je spojit 

s něčím známým, co by vám je dokázalo připomenout…“ 

Z neuropsychologického hlediska má pracovní paměť tři složky (KOUKOLÍK 2003, 

s. 105): 

 Fonologická smyčka – je systém, v němţ se ukládají řečové a zvukové neřečové 

informace, které se ztrácejí během dvou aţ tří vteřin, pokud nejsou opakovány. 
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Člověk si můţe tyto informace nehlasným opakováním udrţet dlouhodobě. 

Kdyţ si opakujeme slyšené číslo, namáháme fonologickou smyčku. Ovšem 

kapacita pracovní paměti není neomezená. Mnohoslabičná slova se v pracovní 

paměti udrţují hůře neţ jednoslabičná slova. Činnost fonologické smyčky 

souvisí s aktivací levostranné kůry v okolí Sylviovy rýhy. Nehlasné opakování 

souvisí s aktivací Brocovy oblasti, kromě toho se aktivuje i levostranná 

premotorická a doplňková motorická kůra. Je velice pravděpodobné, ţe 

fonologická smyčka je klíčový systém řečového a jazykového vývoje dětí. 

 Vizuospaciální náčrtník – je funkčně i architektonicky sloţitější neţ fonologická 

smyčka. Jeho činnost souvisí s aktivací zrakové kůry týlních laloků i kůry 

temenních a čelních laloků. Činnost vizuospaciálního náčrtníku si můţeme 

představit jako tabulku, na niţ se rychle napíší určitá data, která jsou po chvilce 

smazána, a tak uvolní místo pro zápis jiných dat. Některými autory byl 

vizuospaciální náčrtník rozdělen na vizuální (zrakovou) a prostorovou sloţku. 

Kdyţ si představujeme právě slyšené telefonní číslo jako zrakový soubor, 

namáháme vizuospaciální náčrtník.  

 Centrální výkonnostní sloţka – je závislá na činnosti předních a dorzolaterálních 

částí prefrontální kůry. Umoţňuje udrţet nové informace „on line“, a také je 

dokáţe třídit a rozhodne, jak s nimi naloţí.  

KOUKOLÍK (2003, s. 106) informuje: „Kromě vizuálního, prostorového a zvuko-

vého subsystému se v rámci pracovní paměti nově prokazuje subsystém slouţící 

dočasnému uchování integrované informace. Zjišťuje se, ţe zdraví lidé ve 

vizuospaciální pracovní paměti dokáţí dočasně uchovat stejně přesně jeden znak 

pozorovaného předmětu (například barvu) jako znaky čtyři (barvu, velikost, 

prostorovou orientaci a tvar).“ 

 

5.2  Deklarativní paměť 

Deklarativní (explicitní) paměť je pojem, kterým se označuje dlouhodobá vědomá 

paměť (KOUKOLÍK 2003, s. 108). Deklarativní paměť je paměť pro fakta 
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(sémantická paměť) a události (epizodická paměť). Obsahy sémantické paměti se 

přirovnávají k obsahům hesel encyklopedického slovníku. Obsahem epizodické paměti 

jsou autobiografické epizody vázané na konkrétní prostor a čas (KOUKOLÍK 2003, 

s. 108). HORT, RUSINA et al. (2007, s. 30) uvádí, ţe deklarativní paměť je závislá na 

funkci hipokampu.  

Epizodická paměť je vázaná na činnosti neuronální sítě, jejímiţ zúţenými profily jsou 

hipokampální formace společně s přilehlou spánkovou kůrou a prefrontální kůra 

(KOUKOLÍK 2002, s. 131). Neuronální činnost, jeţ je podkladem paměti, se dá rozlišit 

na učení (kódování), uložení (konsolidaci) a vybavování informace z paměti.  

Sémantická paměť je vázána na činnost spodní a zevní části spánkové kůry 

(KOUKOLÍK 2002, s. 137). Jejími obsahy jsou fakta, pojmy, významy slov i znalost 

předmětů. Sémantická paměť je nezávislá na kontextu, proto není vázána na konkrétní 

prostor a čas. Jejím obsahům se musíme z velké části vědomě učit, je sdílená kulturně 

(KOUKOLÍK 2003, s. 111).  

Klinické zkušenosti potvrzují, ţe mezi poruchami sémantické a epizodické paměti jsou 

dvojí disociace. Lidé, kteří mají poškozenou epizodickou paměť, mají často 

sémantickou paměť zachovánu. A to platí i obráceně (KOUKOLÍK 2002, s. 136-137). 

Toto se povaţuje za důkaz, ţe epizodická a sémantická paměť je vázána na odlišné části 

mozku, nicméně se překrývají a spolupracují. KOUKOLÍK (2003, s. 116) píše: 

„Sémantický systém je tvořen rozsáhlými, do jisté míry vymezenými oblastmi 

levostranné týlní, temenní a čelní kůry na zevní i spodní ploše hemisféry. Tyto korové 

oblasti zpracovávají informace o tvaru i pohybu objektů i o jejich uţívání. Ve 

spánkovém laloku jsou v zadních částech zpracovávány generické informace 

o kategoriích objektů, v částech předních včetně pólu tohoto laloku se zpracovávají 

informace o unikátních objektech.“ 

 

5.3  Priming 

Priming je anglický výraz pro jeden druh dlouhodobé nevědomé paměti neboli 

nedeklarativní (implicitní, procedurální) paměti (KOUKOLÍK 2002, s. 158). Jinými 
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druhy této paměti jsou klasické pavlovovské podmiňování, percepční paměť, emoční 

paměť, učení návykům, percepční a kognitivní dovednosti či motorické dovednosti 

(HORT, RUSINA et al. 2007, s. 40). Tyto nevědomé druhy paměti nejsou přístupné 

vědomé pozornosti, tvoří se „automaticky“, samy od sebe“ (KOUKOLÍK 2003, s. 118). 

Nedeklarativní paměť je na hipokampu nezávislá, význam pro ni mají bazální ganglia, 

mozeček a neocortex (HORT, RUSINA et al. 2007, s. 30). 

KOUKOLÍK (2003, s. 118) informuje, ţe priming se dá chápat jako mechanismus, jímţ 

mozková kůra šetří námahu. Jednoduchý priming, kterým je například doplňování 

kořenů slov, se projeví sníţenou mírou aktivace těch korových oblastí, které se 

namáhaly v průběhu zpracovávání prvního podnětu. Příklad: při prvním pozorování 

psaných slov se podle předpokladu namáhají „vyšší“ zrakové korové oblasti. Vliv 

primingu se projeví tak, ţe dojde k sníţení míry jejich krevního průtoku. Lze usuzovat, 

ţe zpracování informace je rychlejší a potřebuje menší mnoţství energie (KOUKOLÍK 

2003, s. 118). 
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6  Důležitost dovednosti umět číst, psát a počítat 

POKORNÁ (2001, s. 18) píše, ţe někteří učitelé i rodiče zastávají názor, ţe nevadí, 

kdyţ se ve škole dítě dostatečně nenaučí číst, psát nebo počítat. Hlavně, aby dítě 

„proplulo“ povinnou školní docházkou a pak ţe se to dále v ţivotě nějak srovná. Ale 

nesrovná se to. Děti, které nejsou schopny ve škole zvládnout základní dovednosti, se 

s tímto handicapem těţko vyrovnávají. V kaţdé kulturní společnosti je téma 

o neschopnosti umět číst, psát a počítat tabuizováno. Mnoho dospělých lidí, kteří se po 

dobu své školní docházky nedovedli dostatečně dobře naučit psát, číst nebo počítat, tuto 

svoji neschopnost skrývají a stydí se za ni. Takoví lidé jsou ve společnosti povaţováni 

za analfabety. Většinou znají pouze jednotlivá písmena, umí přečíst jednoduchá slova, 

mají natrénovaný svůj podpis. Neumí však psát souvisle a nečtou tak, aby pochopili 

význam textu. Své nedostatky nemohou přiznat, protoţe by ve společnosti neobstáli.  

Dále se POKORNÁ (2001, s. 18) zmiňuje o tom, ţe čtení nebo psaní jsou vedle 

mluvené řeči hlavní informační zdroj ve školním vyučování a v denním ţivotě. 

U mnoha lidí ve školním věku nebyly vývojové poruchy učení kompenzovány, a proto 

je dnes jejich ţivot dosti náročný. Jsou závislí na druhých a vyvolává to v nich vnitřní 

konflikty a frustraci. Sociálně jsou deprimovaní, ostýchají se stýkat se vzdělanými 

lidmi. Schopnost psát i číst klade důraz na to, aby se dítě naučilo rozumět psanému 

textu a do písemné podoby umělo převést slyšené slovo. Nutnost komunikace je 

zakořeněna v lidské psychice a její potlačení vede k velmi váţným duševním poruchám 

i poruchám v sociálních vztazích.  

Z důvodu obtíţného profesního zařazení dětí, které trpí poruchami učení, bychom 

neměli školní neúspěchy dítěte relativizovat v základních intelektových dovednostech. 

Je třeba, aby děti se specifickými vývojovými poruchami učení měly celkově dobré 

zázemí a byla jim poskytována dostatečná odborná pomoc k motivaci překonávání 

překáţek spojených se vzděláním (POKORNÁ 2001, s. 19-21).  
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7  Specifické vývojové poruchy učení 

Specifické vývojové poruchy učení můţeme definovat jako oslabenou schopnost naučit 

se psát, číst a počítat za pomoci základních výukových metod, za běţné inteligence 

a sociokulturní příleţitosti (JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ 2009, s. 5). 

Mezi specifické vývojové poruchy učení patří porucha čtení – dyslexie, porucha 

pravopisu – dysortografie, porucha psaní – dysgrafie, porucha počítání – dyskalkulie, 

porucha – manuálních schopností – dyspraxie, porucha výtvarných schopností – 

dyspinxie a porucha hudebních schopností – dysmúzie. Většinou se jedná o poruchy 

dlouhodobé, které mohou přetrvávat aţ do dospělosti (JUCOVIČOVÁ, SOVOVÁ, 

ŢÁČKOVÁ 2007, s. 34). 

Předpona dys- se definuje jako deformace. Ve výše uvedených pojmech tato předpona 

znamená špatný vývoj dovednosti. Přípona je převzata z řečtiny a označuje dovednost, 

která je poškozena (ZELINKOVÁ 2003, s. 9). 

Uvedené poruchy se vyskytují u dětí samostatně, ale většinou tvoří kombinaci několika 

poruch (např. dyslexie s dysgrafií a dysortografií). Specifické vývojové poruchy učení 

se také často vyskytují v kombinaci se syndromem ADHD i ADD (JUCOVIČOVÁ, 

ŢÁČKOVÁ 2009, s. 7). 

JUCOVIČOVÁ, SOVOVÁ, ŢÁČKOVÁ (2007, s. 5) uvádí, ţe specifické vývojové 

poruchy učení se objevují v různých fázích vývoje dítěte. V ojedinělých případech je 

moţné tyto poruchy zachytit uţ v předškolním věku. Avšak nejčastěji se poruchy učení 

zachytí v průběhu mladšího školního věku, koncem první třídy a během druhé třídy, 

kdy se dítě učí číst, psát, počítat. Ovšem ne všechny děti, které mají v počátcích školní 

docházky problémy, musí trpět nějakou specifickou vývojovou poruchou učení. Takové 

děti mohly nastoupit do školy ještě nezralé, u kterých byla přehlédnuta určitá vývojová 

oslabení a potřebují delší čas na to, aby ve vývoji dohonily své vrstevníky 

(KUCHARSKÁ, ŠVANCAROVÁ 2001, s. 7). Problematika poruch se ale také můţe 

rozvinout aţ ve starším školním věku (na druhém stupni ZŠ). V některých případech je 

dítěti aţ na druhém stupni diagnostikována některá porucha učení. Je to časté u těch 

dětí, které mají slabší stupeň poruchy či svoji poruchu dlouhou dobu kompenzovaly 
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svými vysokými intelektovými schopnostmi. Dalším důvodem také někdy bývá to, ţe 

učitelé nebo rodiče netrvali na vyšetření dítěte (JUCOVIČOVÁ, SOVOVÁ, 

ŢÁČKOVÁ 2007, s. 5). 

Intelektové schopnosti dětí se specifickými vývojovými poruchami učení jsou průměrné 

aţ nadprůměrné. Příčinou poruchy není sníţená intelektová schopnost, ale vyplývá 

z jiných příčin (JUCOVIČOVÁ, SOVOVÁ, ŢÁČKOVÁ 2007, s. 4). 

 

7.1  Historie problematiky 

Jak uţ jsem napsala ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 28-29) první 

popsanou formou specifických vývojových poruch učení byly problémy se čtením. Uţ 

v roce 1878 popsal německý lékař Kussmaul případ muţe, který ač inteligenčně 

normální nebyl schopen naučit se číst (SELIKOWITZ 2000, s. 15–16). Kussmaul 

pojmenoval tyto obtíţe jako čtecí slepotu. Dále SELIKOWITZ (2000, s. 15) informuje 

o tom, ţe v roce 1887 jiný německý lékař přišel s označením „dyslexie“ (z řečtiny pro 

„potíţe se slovy“). Ovšem klasická definice dyslexie byla přijata aţ Světovou 

neurologickou federací na konferenci 4. Dubna roku 1968 v Dallasu ve Spojených 

státech amerických (MATĚJČEK 1974, in: ZELINKOVÁ 2003, s. 16). První zpráva 

z Británie o specifických vývojových poruchách učení z roku 1895 je také spjata 

s poruchou čtení. Skotský oční chirurg Hinshelwood obtíţe se čtením ve svém článku 

pojmenoval jako „slovní slepotu“ (SELIKOWITZ 2000, s. 15). Do první čtvrtiny 

dvacátého století se zájem odborníků stále soustřeďoval na poruchy čtení. V roce 1925 

americký neurolog Orton přišel jako první s teorií vysvětlující, jak specifické vývojové 

poruchy čtení vznikají (SELIKOWITZ 2000, s. 15). Velký důraz kladl na vývoj 

dominance jedné strany mozku. Orton vymyslel řadu učebních metod, z nichţ se 

některé pouţívají dodnes. Další formy specifických vývojových poruch učení byly 

popsány během tohoto období, ale nebyly od sebe přesněji odlišeny aţ do roku 1939, 

kdy Strauss a Werner popsali dítě se širokým stupněm specifických vývojových poruch 

učení (SELIKOWITZ 2000, s. 16). Oba zdůrazňovali variaci problémů vyvolaných 

specifickými vývojovými poruchami učení a také důleţitost nahlíţet na kaţdé dítě 

zvlášť, aby se rozpoznaly jeho specifické vyučovací potřeby. Jejich práce se stala 
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podnětem k ustavení klinických a vyučovacích potřeb pro děti se specifickými 

vývojovými poruchami učení (nejdříve ve Spojených státech amerických a později i 

v dalších zemích). V roce 1967 byly oficiálně uznány specifické vývojové poruchy 

učení ve Spojených státech amerických a roku 1977 byl ve Spojených státech schválen 

zákon, který dával práva americkým dětem se specifickými vývojovými poruchami 

učení na vhodné ohodnocení a nakládání s jejich problémy. Podobný zákon byl ve 

Velké Británii schválen roku 1981 (SELIKOWITZ 2000, s. 16). U nás uţ v roce 1962 

vznikla třída pro děti s poruchami učení ve škole při Dětské fakultní nemocnici v Brně, 

aţ později v Praze, v Karlových Varech roku 1971 dokonce vznikla dyslektická škola 

v rozsahu 1. stupně (ČERNÁ et al. 1992, in: POKORNÁ 2001, s. 62). V naší republice 

se ale značně změnil pohled na děti se specifickými vývojovými poruchami učení aţ po 

roce 1989. Dospělo se k nutnosti vyuţívat ve vzdělání integračních trendů. Děti s lehčí 

aţ středně těţkou formou poruch učení chodí do běţných základních škol, vzdělávají se 

společně s ostatními ţáky. Na některých školách pro ţáky se specifickými vývojovými 

poruchami učení jsou do výuky zařazeny speciální cvičení a učí se podle individuálních 

vzdělávacích programů (plánů) (IVP). Pro děti s těţkými formami poruch jsou 

zřizovány speciální školy. U nás děti, které potřebují zvýšenou péči, označujeme jako 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. 

Mají právo na vzdělání, jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím 

potřebám a moţnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání 

umoţní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. 

Dále jsem ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 30) informovala, ţe 

specifickými vývojovými poruchami učení se zabývala 10. revize Mezinárodní 

klasifikace nemocí v oddíle Duševní poruchy a poruchy chování. Specifické vývojové 

poruchy učení najdeme v kategoriích F 80 – F 89 Poruchy psychického vývoje (např. F 

81 – specifické vývojové poruchy školních dovedností, F 81. 0. – specifická porucha 

čtení, F 81. 1. – specifická porucha psaní, F 81. 2. – specifická porucha počítání) 

(MICHALOVÁ 2003, s. 29). V odborné literatuře se vyskytuje několik pojmů pro 

vyjádření specifických vývojových poruch učení, jako jsou např. specifické poruchy 

učení (SPU) nebo vývojové poruchy učení. V naší populaci se specifické vývojové 

poruchy učení objevují asi u 5,6 % školních dětí (MICHALOVÁ 2003, s. 38). 
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POKORNÁ (2001, s. 69) zmiňuje, ţe psychologové i speciální pedagogové naproti 

tomu odhadují výskyt dětí se specifickými vývojovými poruchami učení aţ na  

15–25 %. 

 

7.2  Teoretická východiska specifických vývojových poruch učení 

MICHALOVÁ (2004a, s. 7) píše, ţe za teoretická východiska, která úzce souvisejí 

s problematikou specifických vývojových poruch učení patří školní selhání, otázka 

norem a hodnot, chování, jednání, osobnost rodiče i pedagoga. Tato východiska se 

vyznačují filozofickými, sociologickými, psychologickými, právnickými, pedago-

gickými a téţ speciálně pedagogickými souvislostmi.  

 

7.2.1  Filozofická východiska 

FROMM (1993, in: MICHALOVÁ 2004a, s. 8) píše: „Ať je to věda nebo umění, radost 

či zármutek, práce či hra, cokoli se děje, je podnětem k tomu, aby se člověk stával 

pevnějším a senzitivnějším. Tento proces, při němţ se člověk trvale vnitřně přetváří, 

a tak se stává součástí světa svou vlastní ţivotní činností, je cílem, jemuţ jsou všechny 

ostatní cíle podřízeny. Člověk není subjektem stojícím v protikladu ke světu za tím 

účelem, aby jej změnil, je ve světě, vytvářeje svým bytím příleţitost pro vlastní trvalé 

sebepřetváření. A tak svět (lidé a příroda) není objektem stojícím proti němu, ale 

prostředím, v němţ objevuje svou vlastní realitu i realitu světa stále hlouběji. A člověk 

není ani subjektem, poslední nedílnou částí lidské podstaty (její atom, její individuum), 

dokonce ani Descartovým vznešeným myslícím subjektem, ale opravdovým já, jeţ je 

ţivoucí a silné právě takovou měrou, jakou člověk přestává ulpívat na sobě, ale 

doopravdy jest tím, ţe reaguje na realitu světa.“ 

MICHALOVÁ (2004a, s. 8) informuje, ţe děti a mladiství nacházejí odpovědi na 

otázku, v čem je smysl ţivota postupně tak, jak dozrávají a upevňují svoje místo ve 

společnosti. Lidská generace je v podstatě odrazem znamení doby, v níţ dozrává 

a vyrůstá. Není to jiné ani u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení, které se 

v sociální oblasti od vrstevníků bez specifických poruch učení mnohem déle projevují 
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jako věkově mladší jedinci. Upevňování role ve společnosti a dozrávání velmi úzce 

souvisí se stanovením společenských hodnot a norem. Lidská bytost je vnímána jako 

autor hodnot. Pro kaţdého člověka platí jiné identické hodnoty. Kaţdý jedinec nabývá 

různých hodnot podle odlišných ţivotních okolností, do nichţ se dostává. Z hlediska 

ţebříčku hodnot jsou většinou v dnešní době v naší zemi na prvním místě peníze, 

z pohledu norem je chybné přesvědčení, ţe kaţdý člověk si všechno můţe dovolit, 

nikdo si nedovolí nikomu nic přikázat nebo zakázat. Obzvláště je těţké objasňovat 

potřebu podřídit se elementárním pravidlům slušnosti i normám dětem se specifickými 

vývojovými poruchami učení. Protoţe často dochází k rozporu mezi slovy a činy 

vychovávajícího. Děti se specifickými vývojovými poruchami učení mohou přijímat 

jiné hodnoty neţ děti bez těchto poruch a předpokládá se, ţe s tím budou souviset i 

jejich potíţe respektovat daná pravidla nebo předpisy. Ty jsou daleko jasnější neţ 

hodnoty, které se vztahují na určité druhy jednání a jsou podstatné pro přehlednost 

v etických problémech. Mají odlišnou závaznost, jsou historicky podmíněny a podléhají 

mnoha změnám. Faktem zůstává, ţe nároky společnosti se mohou dostat do střetu 

s morálními normami. Společnost mnohdy nedokáţe svou podstatou přijmout někdy aţ 

příliš pevné a tvrdé příkazy. Strach z nedodrţení pravidel můţe mít i negativní 

důsledky. Poţadavky jsou vytěsněny do nevědomé sféry psychiky a bývají příčinou 

neuróz. Tento jev se objevuje ve školách i v pedagogicko-psychologických poradnách u 

dětí se specifickými vývojovými poruchami učení.  

MICHALOVÁ (2004a, s. 10) dále připomíná skutečnost, ţe v minulosti i v současnosti 

značnou roli v ţivotě člověka sehrává společnost, která do určitého stupně determinuje 

přijetí člověka se specifickou vývojovou poruchou učení. Člověk je závislý na 

společnosti a je jí i zavázán. Ovšem ţádná společnost nesmí člověka utiskovat a jen 

harmonický vztah mezi člověkem a společností umoţňuje personální poznání. 

V personálním poznání poznáváme člověka nejhlouběji a nejplněji. Toto poznání se 

naplňuje personální láskou a jednáním. Člověk se stává zcela sebou samým teprve 

tehdy, kdyţ můţe být ve společném ţivotě a ve společné činnosti s druhými lidmi. 

Kaţdý člověk má právo na plnohodnotný ţivot.  
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7.2.2  Sociologická a psychologická východiska 

MICHALOVÁ (2004a, s. 10) poukazuje na to, ţe meze mezi tím, co je normální a co uţ 

abnormální je velmi těţce zaznamenatelná hlavně v oblasti poruch učení i chování. To, 

co je časté a normální, můţe společnosti i škodit a člověku se osobně vůbec nemusí 

líbit. Příkladem můţe být neúplná rodina, která je častěji viditelná tehdy, kdyţ je v ní 

přítomno dítě se specifickou poruchou. Okrajové jevy, které vyhlíţejí jako abnormální, 

mohou být pro společnost přínosem (např. vysoká inteligence). 

Socio-kulturní norma se vztahuje na hodnoty stanovené v dané společnosti, která se 

současně s touto společností vyvíjí. Tato norma se povaţuje za ideální. Chování 

společnosti k lidem se specifickými vývojovými poruchami je dáno socio-kulturním 

pojetím. Na hodnoty společnosti působí časový faktor. Hodnoty společnosti se mění a 

spolu s nimi se mění i tolerance k určitým projevům, které se přestávají začleňovat mezi 

abnormální. Můţe nastat zvýšení tlaku na intelektuální výkon. V posledním čase je 

kladen důraz na zvýšení tlaku normality ve smyslu optima a sniţuje se tolerance 

k projevům, které se za odchylky začínají povaţovat. Na tomto základě se mění 

stanoviska dospělých, rodičů i učitelů k chování dětí. Věková kategorie hodnocené 

skupiny má ve smyslu normality značnou úlohu. Velmi zvýšená tolerance k chování 

malých dětí je v předškolním věku a právě v této době je značná příleţitost nápravy 

obtíţí, kdy situace není ztíţená školní klasifikací (MICHALOVÁ 2004, s. 11-12). 

Individuální, subjektivní norma odráţí osobnost člověka. Důleţitou roli v tomto ohledu 

má intelektová úroveň člověka a jeho celková informovanost o dané problematice. 

Jestliţe jsou moţnosti člověka v tomto směru ztíţeny, jeho pohled na normu je pak více 

emocionální aţ mechanický, s nízkou dovedností rozlišovat. Závěrem lze konstatovat, 

ţe individuální pojetí normy můţe mít vliv na rozdílné hodnocení ţáků učitelským 

sborem (MICHALOVÁ 2004a, s. 12). 

 

7.2.3  Pedagogická východiska 

MICHALOVÁ (2004a, s. 16-23) dále píše, ţe za základní pedagogické východisko pro 

danou problematiku specifických poruch je osobnost učitele. Učitel je především člověk 
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a sledují se jeho osobnostní vlastnosti. Dobrý učitel by měl mít dostatečné znalosti, 

dovednosti, schopnosti, atd. Dalším předpokladem úspěchu učitele je schopnost umět 

obratně komunikovat se ţáky, rodiči, kolegy. Pokud ale učitel nemá pedagogický takt, 

nemůţe dosáhnout ve své práci úspěchu. Taktní učitel pozná, jak se ţák cítí, zná jeho 

způsoby uspokojení i neuspokojení a podle toho reaguje a přizpůsobuje své chování. 

Jedná se o zpětnou vazbu mezi učitelem a ţákem. Dalším důleţitým pedagogickým 

východiskem je motivace. Motivace pomáhá objasňovat chování ţáků. Učitel se má 

snaţit pomocí motivace rozvinout schopnosti a dovednosti všech ţáků ve třídě. Pro 

všechny ţáky, včetně i těch se specifickými vývojovými poruchami učení je očekávání 

úspěchu dostatečnou motivací ke splnění úkolu, který je pro ně výzvou a zároveň je 

dosaţitelný. Specifické postavení má vlastní hodnocení výkonu ţáka, které má 

v neposlední řadě i funkci motivační. Slouţí také jako zpětná vazba jak pro učitele, tak i 

ţáka. U dětí se specifickými vývojovými poruchami učení však hrozí, ţe budou 

negativním hodnocením učitele deprimováni a získají tak nechuť k další školní práci.  

Kaţdý jedinec by měl ukončit základní školu tak, aby mohl dále pokračovat ve vyšším 

vzdělávání, které však musí odpovídat jeho skutečným schopnostem. Inkluzivní škola je 

povaţována za poslední východisko s ohledem na ţáky se specifickými poruchami. 

Inkluze (inclusion = zahrnutí) a inkluzivní vzdělávání má hodně společného 

s interkulturním vzděláváním a jedná se o společné vzdělávání ţáků ve třídě. Struktura 

třídy odpovídá obyvatelstvu v místě školy a kaţdý ţák má moţnost dosáhnout maxima 

svých moţností. Učitel musí pracovat s dětmi s ohledem na jejich individuální 

zvláštnosti a vyuţít jednotlivce v práci týmové. Hlavním principem inkluze je učení 

společně s vrstevníky a respekt k osobnosti ţáka (MICHALOVÁ 2004a, s. 24). 

 

7.2.4  Speciálně pedagogická východiska 

BUCHKA, GRIMM, KLEIN (2000, in: MICHALOVÁ 2004a, s. 26) píší: „Speciální 

pedagogika v současnosti z hlediska specifických poruch plní náročnou úlohu, která 

vyplývá ze zodpovědnosti za tyto jedince, ale zároveň i za společnost jako celek. Je 

zodpovědná za jejich rozvoj identity, za jejich osobní, sociální a profesní integraci.“  
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Speciální pedagog se snaţí k dětem se specifickou vývojovou poruchou učení 

přistupovat systematicky na bázi partnerských vztahů, v koexistenci učitel – rodič – dítě 

v kaţdodenních činnostech. Vyplývá z toho, ţe všichni aktéři partnerského vztahu 

přijímají sebe sama i druhého jedince bez kladení si podmínek, navzájem kooperují 

a nekonkurují si (MICHALOVÁ 2004a, s. 26). 

MATURANA (1997, in: MICHALOVÁ 2004a, s. 26) tento partnerský vztah popisuje 

slovy: „Jde o způsob chování, při kterém ten druhý existuje jako legitimní druhý 

a nemusí se obávat, ţe bude v interakci utlačovaný.“ 

Ve výchově dětí se speciálními vývojovými poruchami učení je nutné, aby speciální 

pedagog uměl zachovávat zodpovědný postoj k těmto dětem, aby byl disciplinovaný, 

sebekritický, aby byl schopen vnímat svěřené dítě bez předsudků a haló-efektu 

(GRIMM 1998, in: MICHALOVÁ 2004a, s. 26). 

7.3  Smyslové vnímání a specifické vývojové poruchy učení 

JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ (2007a, s. 2-3) informují, ţe u dětí se specifickými 

vývojovými poruchami učení je nedostatečně rozvinuto smyslové vnímání (= percepční 

funkce), nebo se vyvíjí nerovnoměrně, popřípadě je poškozeno. Díky tomu dochází 

k nereálnému vnímání světa a informací z něj získaných. Tyto zdroje jsou pak chybně 

vyhodnoceny a následně pak reakce na ně není přiměřená, moţnost reálně vnímat okolí 

je sníţena. Při psaní, čtení či počítání to má za následek, ţe dítě špatně vnímá hlásky, 

písmena nebo číslice. Proto s nimi nesprávně pracuje, chybně je čte, píše a nakládá 

s nimi. Na tomto principu potom vznikají specifické vývojové poruchy učení. Například 

se jedná se o dyslexii, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii. 

Dále JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ (2007a, s. 2-3) zmiňují, ţe specifické vývojové 

poruchy učení jsou poruchami funkčními nikoli poruchami organickými. Základem 

poškození tudíţ není poškození smyslového orgánu, ale je narušena funkce nervové 

soustavy. Porušeny jsou funkce pro schopnost naučit se psát, číst nebo počítat. Se 

schopností naučit se psát, číst nebo počítat kromě smyslového vnímání také souvisí 

funkce poznávací (kognitivní) a pohybové (motorické). Samozřejmostí je souhra 

koordinace jednotlivých funkcí. 
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7.4  Vztah mezi specifickými vývojovými poruchami učení a syndromem 

ADHD 

Děti se specifickou vývojovou poruchou učení mají často také diagnostikován syndrom 

ADHD. MATĚJČEK (1993, in: MICHALOVÁ 2004a, s. 60) konstatuje, ţe ADHD se 

můţe objevit najednou se specifickou vývojovou poruchou učení aţ v 50 %. Děti, u 

nichţ je diagnostikován syndrom ADHD mohou aţ v 10 % vykazovat projevy dyslexie. 

BARKELEY (1990, in: MICHALOVÁ 2004a, s. 60) podává informace, ţe u 20-25 % 

dětí s ADHD se vyskytuje porucha čtení. DU PAUL et al. (1994, in: MICHALOVÁ 

2004a, s. 61) očekávají výskyt 20-40 % dětí se specifickou vývojovou poruchou učení 

mezi dětmi se syndromem ADHD. Ovšem v roce 1989 KNIVSBERG et al. (1999, in: 

MICHALOVÁ 2004a, s. 61) uvádí, ţe u 33-41 % dyslektiků můţe nastat syndrom 

ADHD. A můţe ojediněle nastat zvýšení aţ na 80 %. BARKELLEY (1998, in: 

MICHALOVÁ 2004a, s. 61) podává informaci na souvislost nedostatečné citlivosti vůči 

thyroidového hormonu, děděnou jako autozomální dominantní vlastnost, která je 

způsobena mutací genu beta receptoru pro thyroidový hormon, který se vyskytuje u 

70 % lidí s ADHD a u 64 % lidí se specifickou vývojovou poruchou učení. Tímto by se 

potvrzovala souvislost mezi ADHD a specifickými vývojovými poruchami učení na 

bázi genetické predispozice způsobující odchylnou funkci vnitřní hormonální regulace. 

Avšak platnost těchto výsledků nebyla ještě ověřena na větším vzorku populace 

s ADHD. 

MATĚJČEK, VÁGNEROVÁ (ed.) et al. (2006, s. 15-16) uvádí, ţe jedna z příčin časté 

komorbidity specifických vývojových poruch učení a syndromu ADHD je 

v kortikálních ektopiích (ektopie je označení výskytu určité tkáně mimo obvyklé místo), 

které byly objeveny hlavně ve spánkové, temenní i čelní asociační oblasti pravé i levé 

hemisféry, zejména levostranně, v jazykové oblasti. Migrující neurony se dostávají 

mimo svou běţnou cílovou oblast a formují se ve vnější vrstvě kortexu. Ovšem nejde o 

projev aţ tak výjimečný, protoţe mozek kaţdého člověka má několik takových ektopií. 

Ale např. dyslektici mají těchto ektopií mnohem více, zvláště v jazykové oblasti levé 

hemisféry, neţ běţní lidé. Ektopie jsou často chybně propojeny s dalšími oblastmi 
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mozku a díky tomu dochází k narušení integrace centrální nervové soustavy (STEIN 

2004, in: MATĚJČEK, VÁGNEROVÁ (ed.) et al. (2006, s. 16) 

 

7.5  Dyslexie 

Dyslexie je funkční porucha čtení a řadí se do kategorie specifických poruch řeči 

a jazyka. Základem jsou problémy při dekódování tištěného textu, které se vyznačují 

pomalostí, chybami a v neposlední řadě i potíţemi s porozuměním čtenému textu 

(MATĚJČEK, VÁGNEROVÁ (ed.) et al. 2006, s. 7). 

Jak jiţ jsem zpracovala ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 32) z literatury je 

známý fakt, ţe dyslexií jsou častěji postiţeni chlapci neţ dívky (2:3 aţ 4:5) 

(KOUKOLÍK 2002, s. 206). U nás v České republice jsou asi 3 % dětí, které trpí 

dyslexií (MATĚJČEK, VÁGNEROVÁ (ed.) et al. 2006, s. 11).  

7.5.1  Etiologie dyslexie 

Etiologie = nauka o příčinách a původu nemoci. 

ZELINKOVÁ (2008, s. 43-47; 2003, s. 24-25) rozděluje příčiny dyslexie následovně: 

1. Dědičnost – genetická výbava člověka je přibliţně tvořena aţ 50 000 geny. 

Z těchto genů 30 % má vliv na vývoj mozku a mozkovou aktivitu přímo 

a zbytek genů se na vývoji tělesných systémů podílí. Některé geny mohou 

bezprostředně ovlivnit nervovou soustavu. Posledními výzkumy bylo ověřeno, 

ţe na vzniku dyslexie mají vliv rizikové páry chromozomů číslo 2, 3, 6, 7, 15, 

18. FISCHER et al. (1999, in: MATĚJČEK, VÁGNEROVÁ (ed.) et al. 2006, 

s. 13) uvádějí, ţe pravděpodobně na rozvoj dyslexie se podílí velkou měrou gen 

lokalizovaný na krátkém raménku 6. chromozomu. Komplexnějším způsobem 

působí jedna z jeho alel a ta vede ke vzniku fonologických a ortografických 

problémů magnocelulárního charakteru, tj. k problémům v rychlém postřehování 

podnětů (STEIN 2001, in: MATĚJČEK, VÁGNEROVÁ (ed.) et al. 2006, s. 14). 

Výše zmíněný gen má také vliv na rozvoj syndromu ADHD a také ovlivňuje 

vznik potíţí imunitního charakteru, které se projevují ekzémy, alergiemi 

a dalšími autoimunitními nemocemi (STEIN 2004, in: MATĚJČEK, 
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VÁGNEROVÁ (ed.) et al. 2006, s. 14). Z tohoto plyne, ţe neurovývojové 

abnormality, jeţ podmiňují rozvoj dyslexie, jsou následkem autoimunitního 

ataku, který proběhl v rané fázi prenatálního vývoje. Zřídka také můţe mít pro 

rozvoj dyslexie gen, který leţí ve střední části 7. chromozomu. Jeho úkolem je 

zřejmě kódování proteinů, které zajišťují kontrolu transkripce ostatních genů 

a jsou významné pro raný vývoj mozku (STEIN 2004, in: MATĚJČEK, 

VÁGNEROVÁ (ed.) et al. 2006, s. 14). Jestliţe je při vývoji centrální nervové 

soustavy těchto látek nedostatek, vývoj mozku v některých částech neprobíhá 

normálně, coţ vede k poruše řečových center a z toho pak plynou jazykové 

problémy, které jsou často spojeny s dyslexií (STEIN 2004, in: MATĚJČEK, 

VÁGNEROVÁ (ed.) et al. 2006, s. 14). Na dyslexii můţe mít vliv i mutace 

v jedné části dlouhého raménka 15. chromozomu. Kdyţ dojde v této části ke 

zlomu a následné výměně částí příslušného páru chromozomů, objevila by se 

narušením tvorby proteinů, které jsou součástí jádra většiny velkých nervových 

buněk v mozku (v magnocelulární oblasti). Její příčinou by nastaly potíţe 

v percepčním zpracování podnětů. Očekává se, ţe tyto oblasti můţou ovlivňovat 

výkonnost učení (STEIN 2004, in: MATĚJČEK, VÁGNEROVÁ (ed.) et al. 

2006, s. 14). V neposlední řadě byla prokázána i závislost dyslexie na působení 

genu umístěného na dlouhém raménku 18. chromozomu. Na jeho funkci je 

vázaný vývoj nervových struktur, jeţ jsou důleţité pro zpracování 

fonologických a ortografických informací. Nejvýrazněji se to projevuje při čtení 

větších celků, kterými jsou slova (FISCHER et al. 2002, in: MATĚJČEK, 

VÁGNEROVÁ (ed.) et al. 2006, s. 14). Na vzniku dyslexie se podílejí i 

problémy s rovnováhou obou hemisfér, s menší zaměřeností dílčích funkcí, např. 

laterality. Výzkumy prokázaly, ţe lateralizace je s největší pravděpodobností 

závislá na genetické informaci lokalizované na 2. chromozomu. U dědičného 

přenosu se uplatňuje typ dědičnosti v důsledku genomového imprintingu. 

Faktem zůstává, ţe u určitých geneticky podmíněných znaků závisí exprese 

fenotypu na tom, zda mutantní alela je od otce či od matky. Stává se, ţe děti, 

které získaly určitý gen od otce, vyvinou odlišné znaky či jejich různé varianty, 

neţ u dětí, které jej dostaly od matky. Právě toto se děje ve vztahu ke genetické 
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informaci umístěné na 2. chromozomu. Děti, které ji zdědily od svých otců, 

budou pravděpodobně dyslektici, neţ ty děti, které ji zdědily od matky (STEIN 

2004, in: MATĚJČEK, VÁGNEROVÁ (ed.) et al. 2006, s. 14-15). Prováděné 

studie poukazují, ţe u nejbliţších příbuzných je aţ 50 % pravděpodobnost 

dědičného výskytu poruchy. Dále se zjistilo, ţe u chlapců je 5 krát větší 

pravděpodobnost dyslexie, pokud touto poruchou trpí někdo z rodiny 

(ZELINKOVÁ 2008, s. 43). KOUKOLÍK (1997, s. 87) dodává, ţe dědičný 

přenos je autosomálně dominantní i autosomálně recesivní a samozřejmě se zde 

uplatňuje multifaktoriální dědičnost.  

2. Neuropsychický vývoj – ZELINKOVÁ (2008, s. 46) informuje, ţe důleţitá jsou 

zjištění řeckého profesora Pavlidise, který pokládá za jednu z nejdůleţitějších 

příčin dyslexie chybnou aktivitu mozkových nervů, které řídí oční pohyby. Oči 

klasického čtenáře se při čtení pohybují zleva doprava, ale oční pohyby 

dyslektika jsou chaotické. Na sítnici se smyslová data zpracovávají systémem 

parvocelulárních buněk, jeţ mají za úkol zajišťovat vnímání barev i tvarů. Další 

systém buněk nazývaný magnocelulární má za úkol přenášet informace z celého 

zorného pole, dále zajišťuje vedení očních pohybů a také zajišťuje fixaci očí při 

čtení. Dyslektici mají ovšem těchto buněk o 30 % méně, neţ zdraví jedinci. 

3. Hormonální změny – vývoj a uspořádání levé mozkové hemisféry (konkrétně 

týlní oblasti levé hemisféry), která zodpovídá za vývoj řeči, je negativně 

ovlivňován zvýšenou hladinou muţského pohlavního hormonu testosteronu, 

zejména v době před narozením (konkrétně na konci 2. Trimestru nitroděloţního 

ţivota), právě toto pravděpodobně objasňuje vyšší výskyt dyslexie u chlapců neţ 

u děvčat (MATĚJČEK, VÁGNEROVÁ (ed.) et al. 2006, s. 17; KOUKOLÍK 

2002, s. 207; ZELINKOVÁ 2008, s. 46-47). 

MATĚJČEK, VÁGNEROVÁ (ed.) et al. (2006, s. 17) dále píší, ţe mozkové 

struktury u dívek zrají rychleji a ţe jejich mozkové hemisféry jsou méně 

specializované. Děvčata mají větší hustotu propojení jednotlivých oblastí neţ 

chlapci. U děvčat mozek funguje globálnějším způsobem, coţ je pro rozvoj čtení 

výhodnější. I jejich lateralizace jazykových center je difúznější, méně vyhraněná 
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a oblasti umístěné v levé a pravé hemisféře jsou méně rozlišené. Asymetričtěji je 

mozek uspořádán u chlapců. Vývoj chlapců je mnohem pomalejší, ale dochází 

k dřívější a jednoznačnější funkční diferenciaci. Pro chlapce můţe tudíţ být 

obtíţnější zvládat úkoly, které vyţadují větší souhru obou hemisfér 

(KULIŠŤÁK 2003, in: MATĚJČEK, VÁGNEROVÁ (ed.) et al. 2006, s. 17).  

4. Biochemické změny – chemické zněny probíhající v mozku zkoumá biochemie. 

V roce 1998-2002 byly prováděny výzkumy, kterými se zjistilo, ţe 32 % 

dyslektiků má nedostatek v obsahu nenasycených mastných kyselin, který 

vyvolá poruchy čtení a problémy se soustředěním. Během šesti měsíčního 

výzkumu, při kterém se dětem s dyslexií podával rybí tuk, se zlepšila koordinace 

očních pohybů, lépe se orientovaly v textu a téţ se zlepšila celkově 

soustředěnost (ZELINKOVÁ 2008, s. 47). 

5. Chronický zánět středního ucha – tuto problematiku jsem jiţ popsala ve své 

bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 38) takto: ZELINKOVÁ (2008, s. 48–

49) informuje, ţe Angličanka L. Peerová na základě dlouhého sledování dětí 

přišla s hypotézou, ţe chronické, neléčené záněty středního ucha můţou být 

jednou z příčin stejných obtíţí, jaké se vyskytují u dyslektiků. Chronickými 

záněty středního ucha trpí děti v předškolním věku. Kdyţ se záněty středního 

ucha opakují, zhoršuje se kvalita zpracování akustického signálu. To má vliv na 

osvojení řeči, zabraňuje dítěti porozumět mluvenému slovu a zpomaluje vývoj 

fonologických procesů. Za jednu z příčin špatného slyšení můţeme povaţovat i 

poruchy procesu automatizace. Poruchy v přívodu akustického signálu postihují 

řečové procesy i sluchové rozlišení. Do databáze, ze které se vyvíjí jazyk, 

zakládá dítě informace, které jsou málo kompletní a málo přesné. Fyzické 

oslabení pak nepříznivě ovlivňuje výkon dítěte ve škole i jeho psychický vývoj. 

Dítě, které často trpí záněty středního ucha, komunikuje někdy omezeně. Také 

špatně zvládá strategii utváření časových představ. Má problémy při osvojování 

expresivní i receptivní řeči. Díky špatné krátkodobé paměti nepřesně vnímá 

pokyny, a tudíţ i nepřesně reaguje. Dítě většinou není schopno opakovat tři 

slova, která spolu nesouvisí. Zapomíná začátky či konce slov, zkracuje 
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víceslabičná slova. Často nechápe rozdíly mezi krátkými slovy ve větě, jako jsou 

např. spojky a zájmena. Má problémy při hledání slov v textu, která se vztahují 

k časovým údajům. Porozumění mluvenému i psanému slovu je u něho výrazně 

slabé. V písemném projevu obvykle zaměňuje samohlásky a souhlásky, 

souhlásky neznělé i znělé, také má problém při zvládnutí hláskové stavby slov, 

při vnímání a reprodukci rytmu. ZELINKOVÁ (2008, s. 49) upozorňuje: 

„Uvedené argumenty pro přijetí hypotézy o chronickém zánětu středního ucha 

jako o příčině dyslexie se zdají logické. Na druhé straně není zřejmý vztah 

k obecně přijímaným tvrzením, ţe dyslexie je spojena se změnami ve struktuře 

a fungování mozku.“ Kdyţ dítě často trpí na záněty středního ucha a k tomu se u 

něj projevují některé z výše uvedených problémů, neměli by rodiče ani učitelé 

tyto signály podceňovat, ale vyhledat odbornou pomoc. 

6. Exogenní faktory – MATĚJČEK, VÁGNEROVÁ (ed.) et al. (2006, s. 17) 

zmiňují navíc informaci, ţe na vzniku dyslexie se z části mohou také podílet 

exogenní faktory. Vnější vlivy mohou dát podporu takové funkční změně 

mozku, která by mohla vést k defektu čtení. Tyto vlivy působí prenatálně, 

perinatálně, postnatálně a mohou způsobit poškození funkce či strukturu mozku. 

Není vyloučeno ani to, ţe dyslexie můţe být způsobena onemocněními nebo 

postiţením centrální nervové soustavy i v pozdějším věku člověka. 

7. Cerebelární teorie – ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 14-15) jsem 

jiţ uvedla, ţe podle současných poznatků mozeček přijímá vestibulocerebelární, 

spinocerebelární i cerebrocerebelární vstupy. Vestibulocerebelární vstupy mají 

za úkol kontrolovat rovnováhu a oční pohyby, spinocerebelární vstupy mají 

podíl při kontrole pohybů končetin a cerebrocerebelární vstupy se podílejí na 

kontrole iniciace, plánování i načasování pohybů. RESTUCCINA et al. (2001, 

in: KOUKOLÍK 2002, s. 237) uvádí, ţe mozeček hraje důleţitou roli téţ při 

zpracovávání i rozlišování somatosenzorických informací. Výzkumy prokázaly, 

ţe mozeček má vliv i na činnosti, které jsou základem poznávacích funkcí, 

emotivity, je obousměrně propojen s oblastmi mozku odpovídajícími za 
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orientovanou pozornost, různé typy paměti i zrakové rozlišování prostoru 

(KOUKOLÍK 2002, s. 238). 

ZELINKOVÁ (2003, s. 24) také píše, ţe na aktivitách čelní kůry mozku má 

značný podíl mozeček, včetně Brocovy řečové oblasti. Důleţitost mozečku 

v řečových procesech je zřejmá, ukazuje jeho vliv na vnitřní řeč.  

V průběhu deseti let NICOLSON, FAWCETT (1999, in: ZELINKOVÁ 2003, 

s. 24) provedli výzkum zaměřený na pochopení příčin dyslexie. Z výzkumu 

vyplynulo, ţe příčinou řady dyslektických obtíţí je cerebelární postiţení. 

MICHALOVÁ (2004b, s. 25) uvádí, ţe je málo pravděpodobné, aby se na specifických 

vývojových poruchách učení podílel pouze jediný faktor. V rámci komplexního 

působení se na vzniku těchto poruch podílí několik faktorů. 

 

7.5.2  Rozdělení dyslektiků do skupin dle etiologie 

MICHALOVÁ (2004b, s. 25) rozděluje dyslektiky do následujících skupin, podle prací 

O. Kučery v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích v Praze: 

1. Encefalopatická skupina (značena E) – určeno 50 % případů, jedná se o drobná 

poškození mozku v prenatálním, perinatálním a postnatálním období 

2. Hereditární skupina (značena H) – zastoupeno 20 % případů, jedná se o 

přítomnost dyslexie na základě dědičnosti 

3. Hereditárně-encefalopatická skupina (značena HE) – v anamnéze dyslektiků se 

odráţí u 15 % a vzniká v kombinaci výše uvedených skupin 

4. Nejasná skupina (značena A) – etiologicky u 15 % případů 

 

7.5.3  Struktura a funkce mozku dyslektika 

Ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 33) jsem jiţ napsala, ţe KOUKOLÍK 

(2008, s. 92–93) uvádí, ţe škola v Bostonu přišla na to, ţe v mozku dyslektiků je větší 

počet drobných odchylek velmi různého druhu, které poškozují mozkovou kůru 
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souběţně kolem sulcus centralis (centrální rýhy) v levé hemisféře. Poškozují tedy 

řečové korové oblasti, ale i jiné oblasti v mozku. U dyslektiků často není fyziologická 

asymetrie planum temporale (trojúhelníkovitá oblast kůry na horní ploše horního 

spánkového závitu), které je běţně vlevo větší neţ vpravo. Toto dokázaly provedené 

zobrazovací metody, ale nepotvrzují větší sklon mozku dyslektiků k symetrii levé 

a pravé strany. Četné studie pouţily při zjišťování dyslexie několik druhů funkčních 

zobrazovacích metod. Prokázaly, ţe dyslektici s potíţemi zpracovávají jazykové 

informace, mají funkční poruchy kůry na okrajích levé spánkové i týlní kůry a také se 

objevují funkční poruchy v pravé frontální i parientální kůře. KOUKOLÍK (2002, 

s. 207) se zamýšlí i nad tím, ţe dyslexie můţe být výsledkem dyskonekce v zadní části 

mezi jazykovými korovými oblastmi, jejichţ středem je Wernickeova oblast, a vpředu 

mezi jazykovými korovými oblastmi, jejichţ středem je oblast Brocova.  

Také se zjistilo, ţe dyslektici při sledování pohybu předmětu nemají zapojenou korovou 

oblast V5 – „centrum“ zrakového rozlišování pohybu (KOUKOLÍK 2008, s. 93). 

ZELINKOVÁ (2003, s. 23) uvádí, ţe v mozku dyslektiků je corpus callosum (spojuje 

levou a pravou hemisféru mozku) menší. V některých částech dokonce kratší 

a negativně ovlivňuje interhemisferické spojení a komunikaci mezi hemisférami.  

NICOLSON, FAWCETT (2001, in: ZELINKOVÁ 2003, s. 23) přišli na odlišnou 

aktivizaci mozečku dyslektiků při motorických sekvenčních úkolech. Odlišná aktivizace 

mozečku se projevila při automatických procesech a při učení se novým úkolům. 

Dyslektici v těchto úkolech vykazovali aktivaci velkého čelního laloku, místo 

předpokládané cerebelární aktivace. Tím byla dysfunkce mozečku potvrzena.  

 

7.5.4  Projevy dyslexie 

MICHALOVÁ (2004a, s. 54-55) projevy dyslexie rozděluje do čtyř částí: 

A. Poruchy pozornosti a paměti: 

 Porucha vizuální paměti – dítě není schopno si zapamatovat tvary 

písmen, plete si seskupení slabik ve slovech a těţko si pamatuje potřebné 

znalosti. To se hlavně projevuje tím, ţe značně chybuje v tištěném textu, 
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který čte s nepřiměřenou pomalostí. I při psaní se projevuje větší 

chybovost a pomalost. 

 Porucha fonologické pozornosti a paměti – dítě se nedokáţe plně 

soustředit na rozlišování hlásek ani na manipulaci s nimi. Udrţí je 

v paměti pouze krátce a informace si téţ vybavuje těţkopádně. 

 

Ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 34) jsem jiţ informovala, 

ţe poruchy fonologické pozornosti u dyslektiků jsou dány odlišným 

vývojem a činností korových oblastí na okraji spánkového a temenního 

laloku, a to oboustranně. Toto dokazuje funkční zobrazovací metoda 

FMR (Functional Magnetic Resonance Imaging = funkční magnetická 

rezonance), při které se zjistilo, ţe dyslektici při čtení mají niţší míru 

aktivace Wernickeovy oblasti i primární zrakové kůry, ale zároveň mají 

vyšší aktivaci gyrus frontalis inferior (dolní čelní závit) (SHAYWITZ et 

al. 1998, in: KOUKOLÍK 2002, s. 208). HORWITZ et al. (1998, in: 

KOUKOLÍK 2002, s. 208) dokázali pomocí PET (Positron Emission 

Tomography = pozitronová emisní tomografie), ţe se při zátěţi čtením u 

zdravých jedinců aktivuje kůra levého angulárního (obloukovitého) 

závitu ve vazbě na aktivitu „vyšších“ zrakových korových oblastí týlních 

a spánkových laloků. U dospělých muţů s dyslexií se kůra levého 

angulárního závitu neaktivuje. Kromě poruchy kůry na okrajích 

spánkového a temenního laloku byla u dyslektiků dána do souvislosti 

s poškozením fonologické pozornosti korová oblast, která je zřejmá při 

„rozhrnutí“ sulcus centralis (centrální rýha) a „odklopení“ čelního laloku 

od laloku spánkového (kůra levé insuly); její dysfunkce při zátěţi 

fonologickými úkoly se zjistila metodou PET (PAULESU et al. 1996, in: 

KOUKOLÍK 2002, s. 208). Na tuto korovou oblast můţeme nahlíţet 

jako na funkční most mezi Brockovou oblastí a korovými oblastmi na 

okrajích levého a spánkového laloku. Mimo kůry levé insuly se jako o 

místu dysfunkce u dyslexie hovoří o kůře levého dolního čelního závitu. 

Při vyšetření dyslektických muţů (praváků) se při čtení prokázala 
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porucha aktivace kůry na okrajích spánkových a temenních laloků. 

Abnormální symetrie planum temporale (trojúhelníkovitá oblast kůry na 

horní ploše horního spánkového závitu) se však neprojevila. Také se 

neprokázalo, ţe anomální asymetrie (větší pravé neţ levé planum 

temporale) mělo nějaký význam pro prokázané funkční abnormality 

(RUMSEY et al. 1997, in: KOUKOLÍK 2002, s. 208). Z toho plyne, ţe 

dyslexie je heterogenní syndrom. 

 Porucha vizuální pozornosti – dítě vynechává nebo přidává písmena 

v textu. Tato porucha se projevuje i nepřesností v dekódování textu. 

Problémy nastávají s rozdělováním a přenášením pozornosti. 

B. Percepční poruchy – dyslektici nejsou schopni zpracovávat zrakové či 

sluchové informace (nedokáží různorodé informace spojovat do jednoho 

celku): 

 Porucha smyslu pro rytmus – u dětí trpících dyslexií se projeví tato 

porucha nekoordinovaným rytmem jejich řeči, coţ se velmi často 

vyskytuje i při čtení. Děti s touto poruchou nerozlišují krátké a dlouhé 

slabiky. 

 Narušení časové posloupnosti sluchové percepce – dyslektické děti 

s touto poruchou nesprávně určují pořadí hlásek ve slově a chybují i ve 

stanovení pořadí slov ve větě. Slovo nedovedou na jednotlivé slabiky, 

hlásky rozloţit, „neslyší“ jaké slovo tvoří jednotlivé hlásky.  

 Porucha fonemického uvědomění – jestliţe jsou hlásky nebo slabiky 

foneticky podobné, dítě s dyslexií můţe mít problémy s jejich 

rozlišováním. Jedná se o poruchu fonologické diferenciace nebo o 

poruchu sluchové analýzy a syntézy. Nejčastějším projevem poruchy je 

neschopnost rozlišovat měkké a tvrdé slabiky. U některých dětí se 

projevují obtíţe i při rozlišování sykavek. Pro dyslektické děti je typické, 

ţe umí rozlišit jen takové podněty, které mají poměrně vysokou 

intenzitu.  
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 Porucha sekvenční percepce – zde se jedná o neschopnost vnímat pořadí 

písmen, dítě chybně rozlišuje jednotlivá písmena ve slově. 

 Porucha zrakové percepce – dítě s touto poruchou těţko rozlišuje otočené 

a obrácené tvary písmen, má sklon k zaměňování písmen, nerozlišuje 

detaily.  

C. Motorické potíže: 

 Porucha koordinace pohybů horních končetin – příznakem dyslexie je 

velmi častá dysfunkce koordinace pohybů. 

 Vývojová verbální dyspraxie – dyslektické dítě chybně vyslovuje 

obtíţnější slova, ve kterých se vyskytují různé souhláskové skupiny, i 

kdyţ jednoduchá slova dokáţe vyslovit bez větších problémů (př. 

správně vysloví slovo „pára“ a „plavba“, ale není schopno vyslovit tato 

dvě slova dohromady „paroplavba“) 

 Narušená koordinace očních pohybů – při této poruše dítě není schopno 

sledovat řádek textu. Celý text je schopno sledovat pouze ve velmi 

krátkém časovém intervalu, neboť se oči pohybují zcela nekoordinovaně. 

D. Koordinační poruchy a integrace jednotlivých funkcí: 

 Porucha v sémanticko-lexikální oblasti – dyslektické dítě si není schopné 

uvědomit význam tvarů písmen a slova. Dokáţe je pouze přečíst. Dítě 

má problém porozumět i smyslu nějakého sdělení. 

 Porucha fonologické integrace – problémy nastávají při spojení vizuální 

podoby písmene a znění dané hlásky. 

 Porucha laterality – u dyslektiků se vyskytuje nerovnoměrnost 

v lateralitě, lateralita můţe být vyhraněna aţ příliš nebo naopak nemusí 

být nevyhraně vůbec, v ojedinělých případech můţe nastat i zkříţená 

lateralita. 
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7.5.5  Reedukace dyslexie 

Ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 48) jsem jiţ uvedla, ţe reedukace = 

utváření, výchova psychických funkcí, dovedností potřebných k zvládnutí dovedností 

obtíţnějších (ZELINKOVÁ 2003, s. 13). ZELINKOVÁ (2003, s. 79) informuje: 

„Reedukace dyslexie začíná rozvíjením percepčně-motorických funkcí, řeči a dalších 

dovedností, které souvisejí se čtením.“ 

JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ (2008, s. 82) píší, ţe cílem není dítěti předkládat zbytečně 

mnoho podnětů, ale raději ho směřovat k aktivní formě osvojování pomocí smyslů tak, 

aby vynaloţené úsilí bylo co nejúspěšnější.  

JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ (2008, s. 82) dále píší, ţe je celá řada moţností postupu 

při reedukaci dyslexie, např. při: 

 osvojování písmen: obrázková abeceda (spojení obrázku určitého předmětu 

s písmenem př. pes – P, p); dětské karty s písmeny; písmenková pexesa (viz 

příloha č. I); modelování písmen z tvarovacího drátku či modelíny; dokreslování 

nedokončených tvarů písmen; říkanky a básničky (vztahující se k jednotlivým 

písmenům, nebo spojení písmen s přírodními zvuky př. s – syčí had) 

 rozlišování a fixace tvarově podobných písmen: omalovánky a karty 

s písmeny; barevné „vyškrtávání“ nebo „krouţkování“ písmen v textu 

(b červeně, d modře); speciální pracovní listy; skládání písmen 

 spojování hlásek a písmen do slabik: manipulace s kostkami s písmeny; 

navlékací korálky s písmeny; písmenková razítka; průhledné plastové kapsy na 

písmenka připevněné na prádelní gumě (do kapes se vkládají písmena, kdyţ se 

guma natáhne, písmena jsou oddělená, kdyţ se guma smrští, vzniká slabika) viz 

příloha č. II; propojení s pohybem (přepaţíme jednu ruku a zároveň vyslovíme 

první hlásku ve slabice, pak předpaţíme ruku druhou a vyslovíme druhou hlásku 

ve slabice, při spojení obou rukou se vysloví celá slabika); dyslektické okénko 

(pomocí něhoţ skládáme slabiku při čtení) 

 spojování slabik do slov: speciální pexesa (viz příloha č. III) či domina se 

slabikami; kříţovky; Lincovy tabulky (viz příloha č. IV) 



53 

 

 čtení textu: dyslektické čítanky; čtení v duetu (dobrý čtenář čte zároveň 

s dítětem tišším, ne příliš rychlým tempem, naše čtení ho vede, pomáhá mu číst 

správně); střídavé čtení (dobrý čtenář se střídá při čtení s dítětem po slově, 

větách, případně odstavci); čtení s předčítáním (dobrý čtenář předčítá dítěti větu, 

dítě ji čte aţ po něm); vyhledávání obtíţných slov (dítěti se předloţí krátký text 

s informací, aby si jej napřed prolétlo očima a vyznačilo slova, o kterých si 

myslí, ţe by pro něho mohla být sloţitá, kdyţ skončí, přečte podtrhaná slova 

a aţ po této přípravě přečte celý text) – této metodě se také říká metoda 

Fernaldové (POKORNÁ 2001, s. 253-254) 

 porozumění čtenému textu: překrývání slov ve větě (dítě přečte větu a podle 

významu odvodí překryté slovo); práce s textem, u kterého je vynecháno několik 

slov, která jsou uvedena většinou pod textem (dítě si nejdříve přečte slova pod 

textem a následně potom čte samotný text, do něhoţ slova doplňuje); dyslektik 

přečte text, jehoţ obsah převypráví; dyslektik přečte text, ale obsah převypráví 

někdo jiný a dítě jen sleduje, zda převyprávění textu „nepopletené“ 

 

7.6  Dysgrafie 

Dysgrafie je specifická vývojová porucha grafického projevu, především psaní. Slovo 

dysgrafie má původ v řeckém slově grafein = psát (MICHALOVÁ 2004a, s. 58). 

Dysgrafik vynakládá při vlastním aktu psaní značné úsilí, ale výsledek není uspokojivý. 

Dysgrafici píší křečovitě, písmo má nestejnoměrný sklon, je kostrbaté, různé velikosti, 

občas má zcela ojedinělý ráz a je hůře čitelné. Dysgrafie má úzkou vazbu 

k dysortografii, velice často se tyto dvě poruchy vyskytují společně (MICHALOVÁ 

2004a, s. 58). 

Ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 42) jsem jiţ informovala, ţe 

ZELINKOVÁ (2008, s. 68) uvádí, ţe dysgrafie ve školním procesu negativně ovlivňuje 

český jazyk, ale i všechny další předměty, ve kterých dítě musí psát. Děti vydávají na 

psaní tolik energie, ţe jim nezbývají síly na ostatní činnosti, jako je např. aplikace 

gramatických pravidel či přemýšlení o obsahu textu. Proto některé děti opravují chyby 
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aţ po skončení psaní, některé děti dokáţou zdůvodnit chyby pouze ústně. Děti 

s dysgrafií jsou sice schopny zapsat si fakta v naukovém předmětu, ale obvykle 

nemůţou své poznámky pouţít, protoţe je jejich text nečitelný a je v něm mnoho chyb. 

Kdyţ děti zároveň s dysgrafií trpí i dyslexií, nejsou schopny pouţít své poznámky také 

proto, ţe špatně a pomalu čtou. Dysgrafie ovlivňuje i matematiku. Děti zaměňují čísla, 

píšou je nečitelně a také nejsou schopny psát je pod sebe. Většinou děti nezvládají 

rýsování (ZELINKOVÁ 2008, s. 66–68). 

 

7.6.1  Etiologie dysgrafie 

Základem dysgrafie nejčastěji bývá porucha motoriky, obzvláště jemné, ale v některých 

případech i v kombinaci s hrubou motorikou. Ovšem také má svůj vliv porucha 

automatizace pohybů, motorické i senzo-motorické koordinace, které jsou někdy 

spojeny s poruchou zrakové percepce (JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ 2008, s. 15). U 

dysgrafie často bývá porušena i kinestetická a názorová paměť (dysgrafik se s obtíţemi 

učí tvary písmen a nepamatuje si, jaké pohyby jsou nutné ke psaní jednotlivých písmen) 

(MICHALOVÁ 2004a, s. 58). 

O`DELL, COOK (2000, in: JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ 2008, s. 15) píší, ţe za jednu 

z moţných příčin dysgrafie povaţují neukončený vývoj symetrického tonického 

šíjového reflexu (má spojitost s nedostatečně dlouhým obdobím lezení v raném dětství, 

či chybným způsobem lezení). Tento neukončený vývoj symetrického tonického 

šíjového reflexu má za následek negativní svalové napětí (např. při psaní) a má 

neţádoucí dopad na rytmicitu, směrovou orientaci a koordinaci pohybů. 

Těţký stupeň dysgrafie se dá také povaţovat za jednu z variant dyspraxie. Protoţe 

dysgrafici často špatně kreslí a bývají nápadně manuálně nešikovní (MICHALOVÁ 

2004a, s. 58). 

Ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 42) jsem také uvedla, ţe dysgrafie 

vzniká při poruše zadní oblasti středního závitu čelního laloku (gyrus frontalis medius) 

dominantní hemisféry (ŠLAPAL 2002, s. 16). 
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7.6.2  Projevy dysgrafie 

ZELINKOVÁ (2003, s. 42) informuje, ţe dysgrafie se projevuje takto (BAJEROVÁ 

2009, s. 43): 

 děti si špatně pamatují tvary písmen, obtíţně je napodobují 

 písmo je příliš malé nebo naopak příliš velké, velmi často špatně čitelné 

 děti často škrtají, přepisují písmena 

 písemný projev je velmi málo upravený 

 tempo psaní je pomalé 

 psaní vyţaduje neúměrně mnoho energie, času a vytrvalosti 

 obtíţe přetrvávají aţ do dospělosti 

MICHALOVÁ (2004b, s. 20) uvádí, ţe mezi projevy dysgrafie ještě patří: 

 sklon k směšování psacího a tiskacího písma 

 neschopnost dodrţet psaní na řádku 

 nedopsaná slova nebo písmena 

 vynechávání slov v textu 

 atypické drţení psací potřeby 

 zvláštní drţení těla při psaní 

 nepravidelná hustota mezi písmeny a slovy 

 

7.6.3  Reedukace dysgrafie 

ZELINKOVÁ (2003, s. 92-95) uvádí, ţe reedukace dysgrafie se zaměřuje na následující 

oblasti: 

 Rozvíjení motoriky – při psaní je zapojeno do činnosti mnoho svalů. Nadměrné 

zatěţování svalových skupin vede k únavě, která se přenáší na celý organismus, 

a proto je velmi důleţité správné drţení těla při psaní, poloha dolních končetin, 
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vzdálenost hlavy od papíru a drţení psacího náčiní. Je dobré do průběhu psaní 

zařazovat relaxační cvičení.  

 Držení psacího náčiní – dobře drţet psací náčiní je základním předpokladem 

plynulého psaní. Psací náčiní má dítě drţet ve třech prstech (ukazováček vede 

pohyb dolů = zapojení flexorů, prostředníček vede pohyb nahoru = zapojení 

extenzorů, palec vede pohyb vpřed) a ruka se má zlehka dotýkat malíčkem 

papíru (ZELINKOVÁ, 2003, s. 94). Správné drţení psacího náčiní je zapotřebí 

trénovat jiţ od předškolního věku, kdy děti berou do ruky tuţku nebo pastelku. 

Kdyţ je např. drápovité drţení tuţky silně vštípeno, je velmi obtíţné pak děti 

naučit drţet tuţku správně.  

 Uvolňovací cviky – předcházejí nácviku psaní. Děláme je nejdříve na svislé 

ploše, protoţe pohyb směrem dolů je nejlehčí, později na šikmé a nakonec na 

vodorovné ploše. Děti můţou pouţívat křídy, úhel, tuţky s měkkou tuhou apod. 

Psací náčiní má snadno zanechávat stopu kvůli tomu, aby si děti nezvykly na 

silný tlak. Plynulost a rytmus pohybů jsou hlavním cílem uvolňovacích cviků. 

Při psaní můţeme plynulost a rytmus podporovat říkadly, písničkami apod.  

 Psaní písmen a spojů mezi písmeny – děti by měly vědět, jak tvar vzniká. 

Pedagog by měl tvar písmenka nejdříve předvést na tabuli a slovně svůj pohyb 

okomentovat. Poté děti obtahují vzor na tabuli. Pro nacvičení kinestetické 

paměti je dobré psát slova ve vzduchu a mít u toho zavřené oči (ZELINKOVÁ, 

2003, s. 95). Dysgrafiky nepřetěţujeme stálým psaním, ale dáváme jim cvičení 

spíše kratší, často a také pečlivě prováděným. 

 

7.7  Dysortografie 

Slovo dysortografie má původ v řeckém slově orthos = správný; grafó = píši 

(MICHALOVÁ 2004a, s. 56). Z tohoto plyne, ţe dysortografie je specifická vývojová 

porucha, která se objevuje v oblasti pravopisu. Dysortografik není schopen se správně 

gramaticky písemně vyjádřit, i kdyţ má přijatelné rozumové schopnosti. Děti 
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s dysortografií mají často zhoršený jazykový cit. Dysortografie se často objevuje 

v kombinaci s dyslexií, dysgrafií i dyskalkulií (MICHALOVÁ 2004a, s. 56). 

 

7.7.1  Etiologie dysortografie 

JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ (2008, s. 23) píší, ţe dysortografie vzniká na základě 

poruchy fonematického sluchu. Dysortografici mají narušenou sluchovou percepci, 

především schopnost sluchového rozlišování, dále také mají narušenou sluchovou 

analýzu i syntézu, sluchovou orientaci a sluchovou paměť. 

7.7.2  Typy dysortografie 

ŢLAB (1988, in: MICHALOVÁ 2004b, s. 18) rozděluje dysortografii na následující 

typy: 

1. Auditivní (sluchový) typ – při němţ se jedná o narušení procesů sluchové 

diferenciace i analýzy a také o oslabení bezprostřední sluchové paměti, děti mají 

obtíţe v zachycení pořadí jednotlivých hlásek ve slově, ale význam slova 

chápou. 

2. Vizuální (zrakový) typ – při němţ je narušena kvalita zrakové paměti, dítě si 

neumí dobře vybavit písmena, která jsou si tvarově a sluchově podobná, ţák 

nedokáţe napsané chyby správně rozpoznat. 

3. Motorický typ – má souvislost s námahou a pomalostí při psaní, příčinu najdeme 

v poškození jemné motoriky ve smyslu vývojové dyspraxie, dítěti vlastní 

grafický projev odnímá veškerou koncentraci pozornosti, proto se jí uţ 

nedostává na pouţití gramatických pravidel a vlastní kontrolu napsaného textu. 

 

7.7.3  Projevy dysortografie 

ZELINKOVÁ (2003, s. 43) informuje, ţe mezi specifické dysortografické chyby patří 

(BAJEROVÁ 2009, s. 43-44): 

 rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek 

 rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni 



58 

 

 rozlišování sykavek 

 vynechaná, přidaná, přesmyknutá slabika nebo písmena 

 hranice slov v písmu 

MICHALOVÁ (2003, s. 32) informuje, ţe mezi další specifické dysortografické chyby 

také patří (BAJEROVÁ 2009, s. 44): 

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

tvarově podobných písmen  

 obtíţe ve slabikách a slovech se slabikotvorným r, l 

 chyby v měkčení na akustickém podkladě 

 chyby z artikulační neobratnosti 

MICHALOVÁ (2004a, s. 56) také uvádí mezi typické dysortografické chyby: 

 chybné skloňování, časování, pouţívání nesprávných tvarů 

 slovosled ve větě bývá často chybný, formulace jsou těţkopádné a zjednodušené 

 neschopnost odlišit jednotlivá slova ve větě (pořadí písmen, která ji tvoří) 

 

7.7.4  Reedukace dysortografie 

Reedukace dysortografie musí vycházet z konkrétních problémů dítěte. Konkrétní 

postupy reedukace jsem důkladně popsala ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, 

s. 52-54). 

 

7.8  Dyskalkulie 

Dyskalkulie je specifická vývojová porucha učení, která se týká matematických 

schopností, počítání. Týká se spíše schopnosti ovládat základní matematické úkony, neţ 

vyšší matematiky. Ţáci trpící dyskalkulií mají problémy nejen v matematice, ale i ve 

fyzice, chemii. Ovšem některé matematické problémy jsou způsobeny dyslexií (chybné 

čtení číslic, čísel i operačních znaků, které se projevují v řešení slovních úloh, ale i 

příkladů), dysortografií (chybné zaznamenání čísel i číslic během diktátu) a dysgrafií 
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(chybné zapsání čísel i číslic, sníţená kvalita grafického záznamu) (JUCOVIČOVÁ, 

SOVOVÁ, ŢÁČKOVÁ 2007, s. 11).  

KOUKOLÍK (1997, s. 71) informuje, ţe dyskalkulie postihuje aţ 6 % dětí.  

Ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 44) jsem napsala, ţe dyskalkulií trpí 

dívky i chlapci stejně často na rozdíl od ADHD či dyslexie, které postihují více chlapce 

neţ dívky. 

 

7.8.1  Etiologie dyskalkulie 

ZELINKOVÁ (2008, s. 157) uvádí, ţe dyskalkulie je ze 40-50 % dědičná. 

Podle KOŠČE (1989, in: MICHALOVÁ 2004a, s. 58) se jedná o strukturální poruchu, 

která pochází z genově či perinatálně podmíněných poškození těch částí mozku, které 

souvisí s přiměřeným anatomicko-fyziologickým zráním matematických funkcí.  

Ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 44) jsem jiţ uvedla, ţe ŠLAPAL (2002, 

s. 16) píše, ţe se dyskalkulie objevuje při lézi gyrus angularis (závit obloukovitý) 

temenního laloku dominantní hemisféry. 

Podkladem dyskalkulie bývají nedostatečně rozvinuty procesy v oblasti zrakového i 

sluchového vnímání, řeči, prostorové orientace, paměti, motoriky, atd. (ZELINKOVÁ 

2008, s. 157). 

 

7.8.2  Typy dyskalkulie 

KOŠČ (1984, in: BLAŢKOVÁ et al. 2000, s. 10) jako typy dyskalkulie uvádí: 

1. Praktognostická dyskalkulie – dítě má poškozenu matematickou schopnost 

manipulace s konkrétními i nakreslenými předměty a jejich přiřazováním 

k symbolu čísla (např. přidávání, ubírání, odpočítávání na počítadle). 

2. Verbální dyskalkulie – u dítěte je slabá schopnost slovně označovat operační 

znaky, vázne porozumění matematické terminologie ve smyslu určování o kolik 

více, o kolik méně, kolikrát více, kolikrát méně; není schopno slovně označovat 
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matematické úkony, odpočítávat číselnou řadu; na slovní výzvu dítě nedokáţe 

ukázat počet prstů, označit hodnotu napsaného čísla. 

3. Lexická dyskalkulie – typické je, ţe dítě není schopno číst matematické znaky, 

jejich kombinace, symboly, jako jsou číslice, tvarově podobná čísla, vícemístná 

čísla s nulami. Jde o obdobu dyslexie v oblasti čtení čísel a číslic. 

4. Grafická dyskalkulie – dítě má poškozenu schopnost psát numerické znaky, 

nedovede se vyrovnat s příslušným grafickým prostorem, má obtíţe v geometrii. 

Jde o obdobu dysgrafie, ale v oblasti matematiky. 

5. Operacionální dyskalkulie – typické je, ţe ţák má problémy provádět 

matematické operace; operace zaměňuje, nahrazuje jednodušší operace 

sloţitějšími, písemně řeší i dosti jednoduché úkoly. 

6. Ideognostická dyskalkulie – projevuje se poruchou v pochopení matematických 

pojmů i vztahů mezi nimi, v chápání pojmu číslo, ţák není schopen zpaměti 

spočítat příklady, které by měl vzhledem ke svému věku i inteligenci bez 

problému zvládnout. 

 

Ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 45) jsem uvedla, ţe BADIAN (1983, in: 

KOUKOLÍK 2002, s. 213–214) konstatuje, ţe typy dyskalkulie jsou: 

 alexie (ztráta schopnosti číst) a agrafie (ztráta schopnosti psát) číslic a číslovek 

 zaměňování polohy číslic v prostoru při písemném sčítání a odečítání 

(prostorová dyskalkulie), děti zaměňují vertikální i horizontální polohu, ústní 

počítání či numerické uvaţování nemusí být příliš zasaţeno, u těchto dětí se také 

často stává, ţe zaměňují polohu hodinových ručiček i polohu hodin, minut 

a sekund při písemném zapisování času 

 anaritmetie, při které děti zaměňují aritmetické operace násobení, dělení, sčítání 

a odčítání 

 dyskalkulie daná poruchou pozornosti při syndromu ADHD 

 smíšené formy 
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7.8.3 Projevy dyskalkulie 

JUCOVIČOVÁ, SOVOVÁ, ŢÁČKOVÁ (2007, s. 11-12) mezi projevy dyskalkulie 

řadí: 

 nespojení čísla s počtem (ţák si pod číslem nepředstaví příslušný počet 

předmětů) 

 špatná orientace v číselné řadě (ţák číselnou řadu nevyjmenuje, neorientuje se 

v pojmech menší/větší, velké problémy má při přechodech přes desítky) 

 nerozlišování geometrických tvarů (ţák je nedokáţe roztřídit podle velikosti ani 

tvaru) 

 problémy v označování matematických úkonů i operačních znaků 

 neschopnost číst i psát diktátem nebo přepisem matematické znaky 

 záměny matematických operací (např. násobení/dělení) 

 neschopnost pochopit matematické vztahy 

 

7.8.4  Reedukace dyskalkulie 

ZELINKOVÁ (2003, s. 112-) dělí reedukaci dyskalkulie následovně: 

 Předčíselné představy 

Předčíselné představy tvoří základ pro utvoření matematických představ a jejich 

osvojení u klasické populace nastává v předškolním věku. U dyskalkuliků se tato etapa 

vynechává, ale volí se obtíţnější úkoly (ZELINKOVÁ, 2003, s. 112).  

 Klasifikace, třídění, schopnost tvořit skupiny. Děti třídí předměty podle znaků 

(např. podle tvaru, barvy…). Klasifikaci lze provádět i podle negativních 

informací (např. označte, co nepatří na ulici…). 

 Párové přiřazování (viz příloha č. V). 

 Pouţití pojmů: více – méně – stejně – nejméně – nejvíce. 

 

 Číselné představy 
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ZELINKOVÁ (2003, s. 114) informuje: „Pojem číslo je základem provádění číselných 

operací. Spojuje v sobě operaci počítání a určování mnoţství. U dětí, které nemají 

utvořeny číselné představy, se číslo 4 vztahuje na čtvrtý předmět sám o sobě, ne na 

skupinu čtyř předmětů. Slovo čtyři neuţívají k označení mnoţství, ale jako název pro 

číslo 4 nebo čtvrtý předmět v řadě.“ Při reedukaci dyskalkulie je zapotřebí věnovat 

dostatečnou pozornost vytváření číselných představ, pouţívat konkrétní předměty i jiný 

názorný materiál. Kdyţ se moc rychle přejde k osvojení matematických operací, učí se 

je děti zvládat bez pochopení jen na základě paměti, coţ není dobré. Při tomto způsobu 

osvojení početních spojů se neuplatňuje transfer a děti se pak dopouštějí nesmyslných 

chyb a hlavně neumějí vyuţít základní učební látku k osvojení obtíţnější látky.  

 Utváření pojmu číslo 

Číselné představy se utváří nejdříve do 5, aţ později do 10, 20, 100 …, pak v oboru 

kladných a záporných čísel, zlomků, desetinných čísel. Velmi důleţité je pouţívat 

konkrétní předměty a názorné pomůcky. Z hlediska náročnosti ZELINKOVÁ (2003, 

s. 114) doporučuje zachovávat tento postup: „1. Manipulace s předměty spolu 

s verbalizací. Dítě bere předměty po jednom do ruky a počítá. 2. Počítání s názornými 

pomůckami bez manipulace pouze se zrakovou oporou. 3. Počítání zpaměti.“ 

Neustálým opakováním pak dochází k automatizaci dílčích kroků. 

 Hledání čísel k danému mnoţství prvků a naopak k dané číslici přiřazovat 

odpovídající počet prvků (viz příloha č. VI). 

 Globální zvládnutí mnoţství bez počítání po jedné např. s vyuţitím hrací kostky 

(viz příloha č. VII).  

 Doplňování čísel v číselné řadě: 14 – 15 - … - 17. 

 Porovnávání čísel: 8 = 8, 707  770 

 Seřazování karet s čísly podle velikosti. ZELINKOVÁ (2003, s. 115) píše: „Při 

reedukaci budou pravděpodobně největší obtíţe při práci s čísly, která obsahují 

nulu. Lze téţ předpokládat záměny číslic v čísle. Např.: 42, 24, 204, 4002, 422.“ 

 Grafické znázornění čísel do mříţky 10 x 10 čtverců (viz příloha č. VIII). Děti 

buď vybarvují, nebo také pokládají prouţky papíru o různém počtu dílů na 
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mříţku. Je nutné, aby např. číslo 26 vnímaly jako 2 desítky a 6 jednotek, 

neskládaly číslo po jedné. 

 Zápis čísel 

 Zápis čísel po přečtení z karet, zápis podle diktátu. 

 Rozklad čísel na jednotky, desítky…: 402 = 400 + 2, napište číslo sloţené ze 4 

tisícovek a 2 desítek = 4020. 

 Znázornění čísel na počítadle. 

 

 Základní matematické operace 

 Chápání operací 

Děti se učí porozumět matematickým operacím s pomocí názorného materiálu, přičemţ 

počítání do 10 je základem úspěchu (ZELINKOVÁ, 2003, s. 117).  

 Vymyslete si slovní příklad, ve kterém pouţiješ následující znak + (a další). 

 Dvojice dětí mají kostky s čísly: + 1, + 2, - 1, - 2 a kelímek s knoflíky. Házejí 

kostkou a říkají: „Přibírám, dostávám, ubírám, zbavuji se, ztrácím…“ Prohraje 

to dítě, kterému nezůstane ţádný knoflík. Cílem je, aby si děti uvědomily 

spojení znaménka a jeho významu (ZELINKOVÁ, 2003, s. 118). 

 Provádění operací 

Během nácviku matematických operací se ze začátku volí jednoduchá čísla, aby se děti 

mohly soustředit na nacvičovaný postup. Kdyţ si děti postup osvojí, můţe se přejít 

k číslům sloţitějším. 

 Doplnění chybějícího znaménka: 9   1 = 10. 

 Doplnění chybějícího čísla: 15 :    = 3. 

 Tvoření čtyř typů příkladů z daných čísel, např. 2, 3, 5: 

2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, 5 – 2 = 3, 5 – 3 = 2,  

 

 



64 

 

 Slovní úlohy 

Slovní úlohy plynou z kaţdodenních situací a do praxe se vracejí. ZELINKOVÁ (2003, 

s. 119) informuje: „Jsou východiskem pro chápání matematických operací u dítěte 

s dyskalkulií, které potřebuje názorné představy. Není pravda, ţe dítě s dyskalkulií 

nemusí zvládat slovní úlohy, které jsou nástavbou pro matematiku, ţe základem je 

mechanické počítání.“ Děti s dyskalkulií můţou řešit podobné úlohy jako spoluţáci, ale 

pouţívají nízká čísla, která odpovídají jejich úrovni v oblasti numerického počítání. 

 Řešení slovních úloh pomocí manipulace s předměty. 

 Řešení velmi lehkých úloh, aby ţák pochopil princip matematizace běţných 

situací (př. 10 minut píšeš domácí úkol z matematiky a 10 minut z češtiny. Jak 

dlouho píšeš oba domácí úkoly?) 

 Vyuţití herních situací k vytvoření příkladu (se zvířaty, předměty apod.) 

 Geometrie 

K zvládnutí geometrie je zapotřebí grafomotorická dovednost, pravolevá a prostorová 

orientace i prostorová představivost. ZELINKOVÁ (2003, s. 120) píše: „Důleţitou 

pomůckou je modelování, které umoţní dítěti pochopit podstatu jevu a zároveň je 

obranou proti utváření nesprávných představ, např. trojúhelník je střecha, kosočtverec je 

čtverec postavený na špičku, kruh a kruţnice jsou jedno a totéţ.“ Rýsování potřebuje 

intenzivní nácvik jako kaţdá jiná dovednost. 

 

7.9  Dyspraxie 

Dyspraxie je specifická vývojová porucha motorické funkce (MICHALOVÁ 2004a, 

s. 60). Jak jiţ jsem napsala ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 16), u 

dyspraxie nejsou známy genetické vlivy a nejedná se ani o neurologické onemocnění 

(ZELINKOVÁ (2008, s. 167). 

KIRBYOVÁ (2000, s. 9) píše: „Dyspraxie je označení stavu, jímţ trpí některé 

„neohrabané“ děti. Postihuje aţ kaţdého dvanáctého člověka v populaci, a to jak děti, 
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tak dospělé.“ Děti s dyspraxií vypadají stejně jako všechny ostatní děti, ale doma i ve 

škole mohou mít velké problémy. Neumí např. chytit míč či mají hodně špatný rukopis, 

který se nedá přečíst, mají problémy při mluvení, protože dyspraxie způsobuje 

artikulační neobratnost. Ovšem inteligence dyspraktiků je normální, někdy aţ 

nadprůměrná (KIRBYOVÁ 2000, s. 10). TRAIN (2001, s. 88) informuje, ţe chlapci trpí 

dyspraxií třikrát častěji neţ dívky. 

Dříve se dyspraxii říkalo „syndrom neohrabaného dítěte“, a proto tyto děti byly 

nazýváni za „pohybově hloupé“ (KIRBYOVÁ 2000, s. 9). 

 

7.9.1  Projevy dyspraxie 

KIRBYOVÁ (2000, s. 34-35) uvádí obtíţe, které jsou běţné u dyspraxie: 

 Poruchy jemné motoriky (např. děti mají problémy s jedením, oblékáním, 

psaním, stříháním, vybarvováním). 

 Poruchy hrubé motoriky (pro dítě je např. těţké chytit míč, kopnout do míče, 

přesně zacílit, dále také stát na jedné noze nebo chůze po schodech dolů). 

 Nevyhraněná lateralita či nedostatek bilaterální integrace (= problémy s integrací 

obou polovin těla – pro tyto děti je např. problematické se naučit jezdit na 

tříkolce). 

 Porucha zrakové i sluchové percepce (dítě např. není schopné rozlišit různé 

tvary předmětů, nebude si jisté při určování hloubky; také není schopné 

odfiltrovat nepotřebné zvuky). 

 Kinestezie = porucha vědomí vlastního těla (dítě neví, ţe je třírozměrné, ţe má 

své vzadu i vpředu; často při chůzi naráţejí do dveří či do stolů; dítě netuší, jak 

blízko má svoji ruku u předmětu, poněvadţ si není vědomé toho, kde se v té 

konkrétní chvíli jeho tělo nachází). 

 Zhoršená propriorecepce (proprioceptivní vstupní informace říká mozku, jak 

a kdy se klouby ohýbají, narovnávají, natahují, díky této informaci mozek ví, 

kde se jaká část těla nachází i jak se pohybuje; dyspraktik má zhoršenou zpětnou 
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vazbu a neumí správně přizpůsobit své pohyby tak, aby umělo napravit chyby, 

jichţ se dopustí – př. kdyţ dyspraktické dítě hází míčem příliš silně nebo moc 

daleko, nepokusí se příště míč hodit jemněji, aby zasáhlo cíl). 

 

7.9.2  Apraxie 

Na doplnění k tématice dyspraxie se chci jen okrajově zmínit o apraxii, která je 

motorickou poruchou vyššího řádu neţ dyspraxie a je získaná v důsledku onemocnění 

mozku. Apraxie se projevuje neschopností vykonat pohyb, imitovat pohyb, správně 

zacházet s předmětem a neschopností vykonat pohyb ve vztahu k viděnému předmětu 

(KOUKOLÍK 2002, s. 241). Tato porucha se u dětí se specifickými vývojovými 

poruchami učení prakticky nevyskytuje. 
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8  Dětem s dysfunkcemi pomozte vůněmi 

HANZLÍKOVÁ (2010) ve svém článku „Dětem s dysfunkcemi pomozte vůněmi“ 

v časopise Rodina a škola (červen 2010, roč. 57, č. 6, s. 10-12) informuje, jestliţe máte 

doma dítě, kterému byla diagnostikována nějaká dys-porucha, pak se vám od různých 

odborníků dostane poučení, jak s tímto dítětem pracovat, učit se (např. jak správně drţet 

pero). Také škola dostane specifická doporučení pro individuální přístup (např. dítě píše 

jen třetinu diktátu). Tato doporučení jsou velkým přínosem a zcela obsáhnou 

pedagogickou stránku problematiky. Vyvstává ale otázka, jakým způsobem pomoci 

dětem od průvodních obtíţí, které s poruchami souvisí (např. obtíţe se zrakovou 

i sluchovou percepcí, s prostorovým vnímáním, problémy s motorikou, se soustředěním 

i poruchami chování). HANZLÍKOVÁ (2010) dále píše: „Místo psychofarmak a jiných 

medikamentů, které vám nabídne neurolog, zkuste jít cestou aromaterapie. Otevřenost 

dětské mysli je otevřenou branou pro vnímání vůní a pocitů. Aromaterapie můţe sehrát 

hodnotnou úlohu ve vývoji dítěte a můţe urychlit jeho celkový rozvoj. Přírodní vůně 

působí i na psychosomatické úrovni, a tak kromě léčebného efektu rozvíjí i duševní 

bohatost, přinášející inspiraci, podporují asociativní a intuitivní myšlení.“ 

 Aromaterapie – je zaloţena na působení přírodních éterických olejů na ţivý 

organismus. Při aplikaci na pokoţku nebo do koupele se musí ředit rostlinnými 

oleji. Pouţití éterických olejů je řada, ovšem nejlepší je zvolit kombinaci 

koupelí, sprchování, masáţí či inhalací. 

 Koupele – pouţíváme u neklidných dětí, ale také u dětí, které mají problémy se 

svalovým neklidem a se spaním. Do vany napustíme teplou vodu, do které 

pomocí nosiče (př. rostlinný olej, mléko) rozptýlíme éterický olej (3-10 kapek 

podle stáří dítěte). Pro uvolnění je velmi vhodná mandarinka, pomeranč nebo 

růţové dřevo. Pro kvalitní spánek pak levandule, heřmánek i meduňka. Doba 

trvání koupele je 10-15 minut. Dítě pak bez sprchování osušíme a oblékneme 

pyţamo. Dobré je ještě dítě zabalit do deky, aby se prodlouţily účinky koupele. 

 Sprchování – se provádí ráno. Krátká sprcha pomůţe dítěti se probudit 

a aktivovat mozek. Dítě krátce osprchujeme teplovou vodou a v dlani smícháním 

sprchového oleje (= mandlový olej a olej z pecek vinných hroznů 1:1 v lahvi o 
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objemu 50 ml, k tomuto přidáme 15-20 kapek éterického oleje z borovice, 

rozmarýnu, citronu či grapefruitu) a vody vznikne emulze, kterou naneseme na 

celé tělo a necháme chvíli působit a posléze opláchneme vlaţnou vodou. 

 Masáž – provádíme doma v klidném a zároveň teplém pokoji se záměrem 

uvolnit svalovou ztuhlost podél páteře. V čem lepším stavu svalový korzet 

udrţíme, tím lépe se dítě bude schopno ve škole soustředit. Masáţ není dlouhá 

ani sloţitá. Nejdříve je dobré provádět masáţ kaţdý den po dobu 7-10 dní a to 

deset minut. Další týden masírovat přes den a posléze čtrnáct dní dvě masáţe 

týdně. Potom stačí uţ jen jedna masáţ týdně. Díky vhodně zvoleným éterickým 

olejům se svaly uvedou do dobré kondice a zlepší se krevní i lymfatický oběh, 

zlepší se vodivost nervů, tím dojde ke zklidnění napětí. Pouţijeme mandlový, 

slunečnicový a lískový olej. Přidáme levandulový éterický olej, v koncentraci  

1-2 %, dále také rozmarýn, čajovník, hřebíček. 

 Masáž paže a rukou (prstů, dlaní) – vede ke zlepšení jemné motoriky, kvality 

písma. Zlepší se křečovité drţení psací potřeby, uvolněné svalstvo vylepší 

inervaci a tím dojde k lepší manipulaci prstů. Mezi vhodné rostlinné oleje patří: 

sezamový, slunečnicový, lískový. Éterické oleje: zázvor, levandule, čajovník, 

hřebíček. 

 Aromalampa – můţe pomoci dítěti během vypracovávání domácích cvičení. 

Vůně rozptýlená u psacího stolu pomocí aromalampy dítěti pomůţe se na práci 

soustředit (éterické oleje: rozmarýn a borovice), povzbudit (citronela 

a pomeranč), nabýt energii a mít chuť pracovat (citron a grapefruit).  

Uvedené oleje jsou pouze variantami pro pouţití. Pouţívá se vţdy jeden, 

maximálně dva současně. 
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9  Projekty k nápravě specifických vývojových poruch učení 

Projektů k nápravě specifických vývojových poruch učení existuje celá řada. Vybrala 

jsem příklady tří projektů, které se osvědčily a pouţívají se i v jiných zemích. 

POKORNÁ (2001, s. 267) píše, ţe v dnešní době se při nápravě specifických 

vývojových poruch učení nemůţeme soustředit jen na rozvoj percepčních funkcí. Různí 

odborníci upozorňují na senzorickou integraci a komplexnost vnímání a přistupují 

k problematice z pozice vývojové psychologie a zajímají se i o rozvoj kognitivního 

chování, emočních faktorů i sociálního chování. 

 

9.1  Deficity dílčích funkcí (Teilleistungsschwächen) a metoda Brigitte 

Sindelarové k překonání specifických poruch učení a chování 

POKORNÁ (2004, s. 156-173) informuje, ţe J. Graichen navrhl, aby všechny poruchy 

učení a chování byly zpracovány do jednotného teoretického konceptu, který 

pojmenoval „deficity dílčích funkcí“. Rozpoznání dílčích funkcí bylo výsledkem 

neuropsychologického i neurofyziologického výzkumu. Jedná se o bazální funkce, které 

se vyvíjí s psychomotorickým zráním dítěte. LEMPP (1979, in: POKORNÁ 2004, 

s. 158) píše: „Jde o koncept funkčního systému s dynamickou lokalizací, ve kterém 

probíhá činnost celého mozku při realizaci veškerých psychických funkcí.“ Pojem 

„dílčí“ se vztahuje na část komplexní funkce mozku. Při deficitu dílčí funkce je 

postiţena nejen dílčí funkce, ale i celková funkce jako taková (LEMPP 1979, in: 

POKORNÁ 2004, s. 159). Proto je velice důleţité zjistit, která konkrétní dílčí funkce je 

primárně postiţena, jen tak můţeme navrhnout nápravná cvičení zaměřená na dílčí 

deficit. Celý systém nenapravíme, kdyţ nejdříve nestanovíme co nejpřesněji diagnózu 

porušené dílčí funkce a ta nebude dostatečně rozvinuta.  

GRAICHEN (1973, in: POKORNÁ 2004, s. 158) definuje „deficity dílčích funkcí“ jako 

sníţení výkonu jednotlivých prvků v rámci většího funkčního systému, který je 

nepostradatelný ke zvládnutí určitých komplexních procesů adaptace.  
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POKORNÁ (2004, s. 161) píše, ţe pojem „deficity dílčích funkcí“ má význam pouze ve 

vztahu k celku, tzn. ve vztahu k celkovému komplexu psychických funkcí. Proto 

nemůţeme říci, ţe dyslexie je deficitem dílčí funkce, ale můţeme konstatovat, ţe deficit 

dílčí funkce je příčinou dyslektických problémů. Stejným způsobem můţe deficit dílčí 

funkce být příčinou špatných výkonů v matematice nebo i poruch chování. Z konceptu 

celostního funkčního systému můţeme předpokládat, ţe jednotlivý deficit dílčí funkce 

můţe negativně ovlivnit více výkonů - např. nedostatečné zrakové rozlišování tvarů se 

v psaní i čtení projeví záměnou některých písmen (př. m-n), v matematice se stejný 

deficit můţe projevit záměnou číslic (př. 6-9). Tudíţ všichni odborníci, kteří přijali 

teorii deficitů dílčích funkcí, nehovoří o jednotlivých vývojových poruchách učení. Ale 

zastávají názor, ţe deficity dílčích funkcí negativně ovlivňují učení jako celek, a proto 

vyvolávají problémy v nácviku, psaní, čtení i matematiky (POKORNÁ 2004, s. 161). 

POKORNÁ (2004, s. 162-163) uvádí, ţe metoda Brigitte Sindelarové k překonání 

specifických poruch učení a chování vychází z vývojové a kognitivní psychologie 

a teoreticky navazuje na závěry F. Affolterové v oblasti vývoje vnímání: 

 1. stupněm vývoje vnímání je specificky modální rovina – dítě přijímá 

zrakové, sluchové, taktilní (dotykem) i kinestické (pohybem) informace, 

které zpracovává uţ od narození. 

 2. stupněm vývoje vnímání je intermodální rovina – dítě umí spojovat 

informace různých modalit (např. dítě propojí informace ze zrakové i 

sluchové modality a spojí tvar písmenka s jeho názvem) 

 3. stupněm ve vývoji vnímání je seriální integrace – dítě je schopno 

sledovat pořadí vzruchů a činností a opět si je vybavit, vnímá sled 

podnětů. 

Kognitivní psychologie říká, ţe do základních procesů učení patří: paměť, vnímání 

a pozornost. Sindelarová rozlišuje jednotlivé smyslové oblasti na oblast vizuální, 

auditivní a taktilně kinestetickou. Tyto poznatky Sindelarová propojila, a tak vznikl 

její systém deficitů dílčích funkcí, který tak zachycuje schopnost vnímané obsahy 

přijímat, zpracovat, uchovat i znovu vyvolat v určitém pořadí.  
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Cílem této metody je snaha důkladně postihnout úroveň kognitivních i percepčních 

funkcí dítěte školního věku. POKORNÁ (2004, s. 165) píše: „Tato metoda slouţí tedy 

k odhalování deficitů v dílčích funkcích s cílem efektivně pomoci postiţenému dítěti a 

tím přirozeně i jeho rodině. V této oblasti pouţití se také osvědčila. Dnes se jiţ tato 

metoda pouţívá i u nás.“ 

Metoda Sindelarové je určena pro děti od pololetí prvního ročníku ZŠ. Jednotlivé 

subtesty, které jsou určeny k diagnóze deficitů dílčích funkcí, jsou koncipovány ve 

vztahu k principům poznání. POKORNÁ (2004, s. 165) dále uvádí, ţe se v subtestech 

sleduje vizuální diferenciace pozadí a figury, třídění vizuálních podnětů jako funkce 

analýzy pozornosti a vnímání i vizuální paměť. Podobně jsou sestaveny i subtesty 

akustických funkcí, další subtesty se zaměřují na seriální integraci a intermodální paměť 

v obou oblastech. Na závěr se hodnotí orientace v prostoru a vnímání schématu 

vlastního těla. Schopnosti dítěte se nehodnotí jen na kvalitativní vývojové rovině 

integrace dílčích funkcí, ale také vzhledem ke kognitivnímu vývoji. 

Hlavním teoretickým principem pro vyšetření deficitů dílčích funkcí je předpoklad, ţe 

nelze deficit diagnostikovat z příznaků. Určitý příznak, například zaměňování písmen, 

můţe být způsoben deficitem ve vizuální diferenciaci tvarů, ale také deficitem 

v auditivní diferenciaci řeči, téţ deficitem intermodálního spojení, prostorové orientace 

nebo deficitem ve vnímání časového sledu (POKORNÁ 2004, s. 165). 

Náprava deficitů dílčích funkcí se děje prostřednictvím cvičných sešitů, je jich celkem 

27. V kaţdém sešitě je 40-60 úkolů, které jsou seřazeny dle obtíţnosti. Způsob práce se 

mění, aby bylo dítě motivované k další práci (POKORNÁ 2004, s. 169). 

 

9.2  Nápravná technika Grace M. Fernaldové – metoda obtahování slov 

POKORNÁ (2001, s. 269) informuje, ţe Grace M. Fernaldová vytvořila metodu 

obtahování slov, která se uplatní při výuce čtení i psaní dětí, které mají s tímto obtíţe. 

Fernaldová pracovala v Clinic School při univerzitě v Kalifornii, v Los Angeles. 

POKORNÁ (2001, s. 268) píše: „Fernaldová dokázala, ţe se za deset měsíců 
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z nečtenářů stali čtenáři na úrovni páté třídy. Jeden chlapec s nadprůměrným intelektem 

dosáhl za tuto dobu úrovně čtení v sedmé třídě.“ 

Postupné kroky metody jsou následující: 

1. Učitel píše slovo, které zároveň ţákovi předčítá. Ţák svého učitele poslouchá 

a sleduje ho očima. 

2. Ţák obtahuje a předčítá slovo, které napsal učitel. Poté ţák slovo píše nebo 

kopíruje a nahlas si ho diktuje. Velmi důleţité je, aby ţák slovo pečlivě 

vyslovoval. 

3. Ţák píše totéţ slovo zpaměti. Pokud se mu to nepodaří, zopakuje se bod číslo 2. 

Kdyţ je ale ţák úspěšný, slovo je zaloţeno do kartotéky. Později jsou slova 

uloţená v kartotéce vyuţita při slohovém cvičení. 

4. Později můţe být vynechána fáze obtahování. Ţák se slovo učí sledováním 

učitele při psaní; slovo přečte, poté napíše a sám si ho diktuje. V poslední fázi, 

kdyţ uţ je ţák vyspělejší, píše slovo rovnou podle diktátu.  

Slova k nácviku jsou vybírána podle jejich četnosti v jazyce. Během slohového 

cvičení mají ţáci při sobě svoji kartotéku se slovy, do které mohou kdykoli 

nahlédnout (POKORNÁ 2001, s. 269). 

 

9.3  Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování kognitivních 

funkcí 

POKORNÁ (1997a, s. 120) popisuje studii, která prokazuje, ţe Feuersteinova metoda 

instrumentálního obohacování kognitivních funkcí (= stimulační program) má pozitivní 

vliv na děti trpící specifickými vývojovými poruchami učení. M. Brunsting-Müllerová 

informuje o zlepšení dysgrafických, dysortografických a dyslektických výkonů u jede-

náctiletého chlapce, u kterého klasické metody nápravy poruch byly neúspěšné.  

VÁGNEROVÁ (1997, s. 113) píše, ţe Feuersteinův stimulační program obsahuje 

celkem 15 modulů (instrumentů). Kaţdý instrument obsahuje sérii úkolů typu tuţka - 

papír. Mezi 15 instrumentů patří: organizace teček; orientace v prostoru I; srovnání; 
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analytická percepce; kategorizace a třídění; rodinné vztahy; časové vztahy; číselné řady; 

instrukce; náčrtky, ilustrace; přechodné vztahy; orientace v prostoru II, III; 

reprezentační schémata; sylogismy). Stimulační program rozvíjí rozmanité oblasti, ve 

kterých mohou mít děti problémy. Kaţdý modul pomáhá dítěti překonat problémy se 

shromaţďováním informací a jejich následném pouţití při řešení úkolu. Feuersteinovy 

moduly stimulují děti myslet a učit se (VÁGNEROVÁ 1997, s. 119). 

Při terapii výše zmíněného chlapce byly pouţity 3 Feuersteinovy moduly (POKORNÁ 

1997a, s. 120; VÁGNEROVÁ 1997, s. 117-119): 

 Organizace teček – tento modul obsahuje 20 úkolů stoupající obtíţnosti, při 

kterém má dítě lokalizovat a nakreslit obrazec, jehoţ základ tvoří tečky. Díky 

tomu se učí přesnosti a určité strategii myšlení. 

 Orientace v prostoru – řada úkolů je zaměřena na porozumění prostoru. První 

část se zabývá vztahy mezi 4 stabilními objekty a dítětem, které mění svoji 

pozici ve vztahu k těmto objektům. Takto se rozvíjí uvědomění subjektivního 

pohledu na prostor. Vyšší úroveň abstrakce je pak zaměřena na rozvoj 

schopnosti vnímat prostor z jiného pohledu neţ vlastního. 

 Analytická percepce – rozvíjí účelnější a zralejší styl percepce. Jednotlivé 

úkoly jsou si dosti podobné. Dítě se dívá a vysvětluje vztahy částí a celku za 

pomoci různých geometrických figur.  

Po tříměsíčním vedení, kdy chlapec chodil na terapii dvakrát za týden, se zlepšily jeho 

školní výsledky, např. se zlepšila jeho verbální pohotovost, sebekontrola, zvýšila se 

rychlost i přesnost při jeho čtení. Kladné výsledky byly zřejmé i v písemném projevu 

chlapce. Většina dysgrafických i dysortografických chyb byly odstraněny (POKORNÁ 

1997a, s. 120). 
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10  Specifické vývojové poruchy učení na 2. stupni ZŠ 

Při přechodu z 1. na 2. stupeň základní školy děti s poruchami učení naráţejí na obtíţe 

zvládnout velkého mnoţství naukových předmětů (MICHALOVÁ 2004b, s. 31). 

JUCOVIČOVÁ, SOVOVÁ, ŢÁČKOVÁ (2007, s. 16) píší, ţe na 2. stupni základní 

školy se problematika poruch učení často komplikuje sekundární problematikou (= 

rozvoj obtíţí, které přímo nevyplývají z poruchy, ale souvisí s ní). Primární 

problematika zahrnuje obtíţe, které jsou typické pro jednotlivé poruchy. Sekundární 

problematika se netýká jen výukové oblasti a nárůstu výukových obtíţí, ale také oblasti 

psychiky dítěte. Děti s poruchami učení mají větší tendenci k úzkostnému proţívání, 

jsou citově labilnější a mají nízkou sebedůvěru. Ţáci na 2. stupni ale tuto zátěţ většinou 

proţívají uţ dlouho, jedná se tudíţ o dlouhodobě působící emocionálně náročnou 

ţivotní situaci. To má na formování psychiky jednoznačný vliv. U těchto dětí tak 

dochází k reaktivním změnám v jejich chování vlivem dlouhodobě působících 

náročných situací (např. neurotické reagování, psychosomatické problémy – bolesti 

břicha, hlavy, tiky, agresivní chování). Z výše napsaného plyne, ţe situace dětí 

s poruchami učení na 2. stupni není jednoduchá. Proto velice záleţí na práci učitele, 

který by měl zvolit optimální formy a metody práce s těmito dětmi. Důleţitá je 

spolupráce mezi učitelem – rodičem - ţákem. Rodiče by měli svým dětem pomáhat při 

domácí přípravě na výuku.  

 

10. 1  Obecné zásady práce s dětmi se specifickými vývojovými poruchami 

učení na 2. stupni ZŠ 

Projevy specifických vývojových poruch učení jsou velice často mnohovrstevné a kaţdé 

dítě je ve své poruše svým způsobem originální. Proto je nutné metody práce a 

hodnocení individualizovat. Přesto ale platí několik obecných zásad, které práci s těmito 

dětmi usnadňují (JUCOVIČOVÁ, SOVOVÁ, ŢÁČKOVÁ 2007, s. 30-34): 

1. Učitel má vysvětlit všem zúčastněným, kterých se tato problematika týká (tj. ţák 

samotný, jeho rodiče, ostatní učitelé, kteří ţáka učí, spoluţáci ţáka), ţe bude 

odlišným způsobem vzděláván i hodnocen, jakým způsobem a proč. 
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2. Učitel nebude ţáka vystavovat takovým činnostem, ve kterých nemůţe podat 

optimální výkon kvůli své poruše (např. dlouhé diktáty u dysortografiků; dlouhé 

čtení sloţitých textů před třídou u dyslektiků, u těchto ţáků i samostatná práce 

s textem v naukových předmětech i ve slovních úlohách v matematice). Pro ţáky 

s poruchami učení má učitel volit činnosti, ve kterých jsou schopni podat lepší 

výkon. Upřednostňují se ústní formy ověřování znalostí ţáka. Pouţívat u těchto 

ţáků různé formy doplňovacích cvičení či formy testů s krátkým doplněním 

odpovědi nebo s volbou správné odpovědi. Vhodné je také pouţívat pracovní listy 

s menším počtem úkolů a menším počtem textu.  

3. Učitel má vycházet z toho, v čem je jeho ţák úspěšný. Dát ţákovi moţnost pocítit 

pocit úspěchu. Učitel má ţáka chválit za dílčí úspěchy a umět ocenit ţákovu 

projevenou snahu.  

4. Učitel má posuzovat a hodnotit jen to, co ţák stačil vypracovat. Protoţe těmto ţákům 

nevyhovují časově limitované úkoly. Většina z nich má pomalejší pracovní tempo 

a jeho urychlováním pak dochází k nárůstu chybovosti a nervozity. Těmto ţákům má 

učitel poskytnout na vypracování úkolu zvýšenou časovou rezervu. V hodnocení má 

učitel vycházet z počtu jevů, které ţák zvládl a uměl. Učitel nesmí srovnávat tyto 

ţáky s ostatními. 

5. Učitel má mít na paměti, ţe kaţdé zkoušení, diktát, atd. jsou pro ţáky s poruchami 

učení zátěţovou situací, při které je jejich výkon ovlivňován nejen poruchou učení, 

ale téţ strachem, úzkostí, sníţenou koncentrací pozornosti.  

6. Učitel má těmto ţákům poskytnout moţnost pracovat s kompenzačními pomůcka-

mi, které pomáhají zmírnit projevy poruchy. Na 2. stupni se jedná o pouţívání výpo-

četní techniky, audiotechniky (magnetofony, diktafony např. pro nahrávání výkla-

dového učiva během výuky), dále moţnost pouţívání kalkulaček, slovníků, atd. 

7. V případě, ţe to situace ţáka vyţaduje, je zapotřebí ţákovi zajistit doučování (u ţáků 

na 2. Stupni to bývá často nutností). 

8. Při práci a hodnocení ţáků s poruchami učení je zapotřebí, aby se učitel řídil 

platnými právními předpisy MŠMT ČR. 
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11  Typy hodnocení žáků se specifickými vývojovými poruchami učení 

Učitel má moţnost hodnotit ţáky se specifickými vývojovými poruchami učení 

klasifikačním stupněm, slovním hodnocením i kombinací obojího. O slovním hodnocení 

rozhoduje ředitel školy na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka.  

V případě pouţití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání ţáka koncipovány tak, 

aby zahrnovalo posouzení výsledků v celém jeho vývoji, ohodnocení píle ţáka a jeho 

přístupu ke vzdělávání v souvislostech. Slovní hodnocení téţ obsahuje odůvodnění 

hodnocení a doporučení, jak předejít případným neúspěchům ţáka a jak je překonat. 

Kvalitní slovní hodnocení posiluje u ţáků s poruchami sebevědomí a rozvíjí jejich 

individuální moţnosti, ţáci také často lépe poznají sami sebe (JUCOVIČOVÁ, 

SOVOVÁ, ŢÁČKOVÁ 2007, s. 25-26). 
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12  Pedagogická diagnostika  

CHRÁSKA (1988, in: ZELINKOVÁ 2001, s. 11) píše: „Pedagogická diagnostika je 

speciální pedagogická disciplína, která se zabývá objektivním zjišťováním, 

posuzováním a hodnocením vnitřních a vnějších podmínek i průběhu a výsledků 

výchovně-vzdělávacího procesu. Na základě těchto zjištění jsou potom vyslovovány 

prognostické úvahy a navrhována pedagogická opatření.“ 

Pedagogická diagnostika má u nás dlouholetou tradici, která sahá aţ do období Jana 

Ámose Komenského (ZELINKOVÁ 2001, s. 10). V současnosti se zdůrazňuje 

diagnostická kompetence učitelů ZŠ, jako jeden z nástrojů zkvalitnění práce se ţákem. 

ZELINKOVÁ (2001, s. 15) zdůrazňuje, ţe dobře provedená pedagogická diagnostika je 

podmínkou integrace. Nezískává informace jen o úrovni vědomostí a dovedností dítěte, 

ale také o jeho komunikativních schopnostech, přizpůsobivosti atd. Podmínkou a také 

pomůckou integrace je individuální vzdělávací plán (IVP), který dává moţnost, aby ţák 

postupoval v souladu se svými individuálními předpoklady a moţnostmi. Pedagogická 

diagnostika se provádí na specializovaných pracovištích (př. PPP = pedagogicko-

psychologická poradna, SPC = speciálně-pedagogické centrum), ale také i ve třídě 

učitelem. 

O IVP jsem podrobně informovala ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 54). 

 

12.1  Typy pedagogické diagnostiky 

ZELINKOVÁ (2001, s. 14 – 15) jako typy pedagogické diagnostiky uvádí: 

 Normativní diagnostika – slouţí spíše potřebám společnosti, protoţe odpovídá 

na otázku, zda dítě je na stejné úrovni jako jeho vrstevníci, či za nimi zaostává, 

umoţňuje zařadit dítě podle jeho výkonů na určité místo ve společnosti. Také 

slouţí k posouzení moţností dalšího vzdělávání, či k přechodu na obtíţnější typ 

školy a v dalších různých situacích, kde je potřebné porovnat úspěšnost 

jednotlivých ţáků s platnými normami.  
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 Kriteriální diagnostika – vychází z analýzy určité dovednosti a směřuje k určení 

úrovně, na níţ se dítě nachází. Jde o srovnávání s vnějšími měřítky, s objektivně 

vymezenými úkoly (př. Zvládá či nezvládá ţák násobilku do šesti?). 

 Diferenciální diagnostika – pomáhá odlišit obtíže, které mohou mít stejné 

projevy, ale jiné příčiny. Například nekázeň a nadměrná pohybová aktivita 

ţáka můţe být projevem syndromu ADHD, ale i nesprávné výchovy. Zároveň 

je moţná kombinace obou příčin (př. nesprávná výchova u ţáka, který trpí 

syndromem ADHD). 

 Individualizovaná diagnostika – směřuje k hodnocení dítěte jen ve vztahu 

k dítěti samému bez srovnávání s ostatními dětmi. Pozoruje postup a srovnává 

dosaţenou úroveň za určitý čas. Individuální přístup je nepostradatelný u 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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13  Syndrom deficitu pozornosti a hyperaktivity (ADHD) 

V psychiatrii existují dva klasifikační systémy pro syndrom ADHD, evropský 

a americký (GOETZ, UHLÍKOVÁ 2009, s. 59).  

DRTÍLKOVÁ, THEINER (2004) ve svém článku „Léčba hyperkinetických poruch 

v současné praxi“ v časopise Psychiatrie pro praxi (2004, roč. 5, č. 3, s. 150–153) 

doplňují, ţe dle evropské klasifikace MKN 10 (= Mezinárodní klasifikace nemocí 

10. revize) jsou rozlišovány dva podtypy hyperkinetické poruchy (F 90) – porucha 

aktivity a pozornosti (F90.0) a hyperkinetická porucha chování (F 90.1). Termín 

hyperkinetická porucha, porucha aktivity a pozornosti tedy pochází z evropské 

klasifikace. Ve Spojených státech amerických je používána klasifikace DSM IV (= 

Diagnostický a statistický manuál duševních nemocí 4. revize), která syndrom ADHD 

rozděluje na tři podtypy – kombinovaný typ ADHD, ADHD s převahou poruchy 

pozornosti a ADHD s převahou hyperaktivity a impulzivity. Termín ADHD pochází 

z americké klasifikace. Podle MKN 10 je potřebná pro diagnózu přítomnost obou 

„jádrových“ příznaků hyperkinetické poruchy (porucha pozornosti a hyperaktivita) 

naopak od DSM IV, kde k diagnóze poruchy postačí přítomnost jen jednoho z příznaků 

či jejich kombinace. Kritéria pro diagnózu podle DSM IV jsou širší a zahrnují i podtyp 

tvořený jen poruchou pozornosti, který se v evropské klasifikaci neobjevuje. 

Kombinovanému typu ADHD, dle DSM IV, nejvíce odpovídá Porucha aktivity 

a pozornosti dle MKN 10. Je evidentní, ţe evropské pojetí této poruchy je mnohem uţší 

neţ americké pojetí. Děti, které by dle evropské klasifikace nesplnily podmínky pro 

diagnózu hyperkinetické poruchy, a tudíţ by neměly právo na léčbu, trpí ovšem 

různými symptomy, které omezují jejich ţivot. Proto je pro jedince trpící syndromem 

ADHD lepší aplikovat kritéria podle americké klasifikace. 

ADHD je anglická zkratka názvu Attention Deficit Hyperaktivity Disorder, 

v překladu porucha (syndrom) s deficitem pozornosti a hyperaktivity.  

Tento syndrom vyvolává problémy se soustředěním, nepřiměřeně zvyšuje aktivitu 

a impulzivitu u dětí (GOETZ, UHLÍKOVÁ 2009, s. 13). Ovšem jedná se o děti 

s průměrnou aţ nadprůměrnou inteligencí (JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ 2007b, s. 3) 
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GOETZ, UHLÍKOVÁ (2009, s. 41) uvádí, ţe prevalence syndromu ADHD u dětí ve 

školním věku se pohybuje mezi 3–7 %. U nás v České republice se odhaduje, ţe 

syndromem ADHD trpí asi 20 000 dětí. Chlapci jsou postiţeni tímto syndromem 

přibliţně třikrát častěji neţ dívky. Ze syndromu ADHD děti ve většině případů 

nevyrostou. U 80 % z nich se s tímto syndromem setkáváme i v období adolescence 

a aţ u 60 % případů můţou příznaky syndromu ADHD přetrvávat do dospělosti 

(GOETZ, UHLÍKOVÁ 2009, s. 43). 

Syndrom ADHD vzniká drobným poškozením centrální nervové soustavy (CNS) 

v raných vývojových stádiích ţivota dítěte. Tato minimální porucha CNS způsobuje 

určité odlišnosti v jednání a chování dítěte (JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ 2007b, s. 4). 

GOLDBERG (2004, s. 183) píše, ţe ADHD odpovídá onemocnění charakterizovanému 

funkční poruchou čelních laloků koncového mozku.  

 

13.1  Historie syndromu ADHD 

Jak jiţ jsem uvedla ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 17) KOUKOLÍK 

(2002, s. 283-284) informuje, ţe syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou byl 

popsán britským lékařem Fredericem Stillem uţ roku 1902 a představuje kombinaci 

poruchy funkčního systému pozornosti a hybnosti. U nás na tuto poruchu upozornil 

neurolog Heveroch v roce 1904 v časopise Pedagogické rozhledy v sérii článků „Dítě 

neposeda“ (KOCUROVÁ, 2000, s. 20). Během historie se setkáváme s různými názvy 

syndromu ADHD, které vystihují měnící se názory na tento syndrom. MEDŘICKÁ, 

KUNČÍKOVÁ, NOVÁK (2007) ve svém článku „ADHD“ v časopise Neurologie pro 

praxi (2007, roč. 8, č. 4, s. 219–221) informují, ţe roku 1957 zavedli Laufen a Denhoff 

termín hyperkinetická impulzivní porucha. Kučera do naší literatury vnesl název 

lehká dětská encefalopatie (LDE) v 60. letech 20. století (KULIŠŤÁK 2003, s. 88; 

KOCUROVÁ 2000, s. 20). Ve stejné době Strauss a Lechtin v zahraničí mluví o 

syndromu mozkového poškození (anglicky brain damage syndrom) (MICHALOVÁ 

2003, s. 15). Termín lehká mozková dysfunkce (LMD) byl mezinárodně definován 

v roce 1963 jako náhrada za pojem minimální mozkové poškození (anglicky minimal 
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brain damage), se kterým přišli ve svých pracích roku 1949 Amadtuda a Gesell 

(CLEMENTS 1966, in: KULIŠŤÁK 2003, s. 88; MICHALOVÁ 2003, s. 15). 

 

Toto jsou staré a dnes jiţ překonané názvy. V dnešní době se nejvíce pouţívá termín 

ADHD, který je standardní ve většině vyspělých zemí (GOETZ, UHLÍKOVÁ 2009, 

s. 13). 

 

13.2  Etiologie syndromu ADHD 

GOETZ, UHLÍKOVÁ (2009, s. 69 - 70) píší, ţe mezi základní příčiny ADHD patří: 

 Genetické vlivy – genetické studie potvrzují, ţe syndrom ADHD má dědičný 

podklad. Dědičnost ADHD je sloţitá, podílí se na ní mnoho genů a jejich vliv se 

sčítá s vlivy prostředí. Genetické vlivy jsou však nejvýznamnějším. ADHD má 

aţ z 80 % dědičný základ a vnější vlivy (př. výchova, ţivotní prostředí) nebo 

biologické vlivy (př. průběh těhotenství), mají roli podstatně menší. 

HELLEROVÁ, UHLÍKOVÁ (2003) ve svém článku „Perinatální rizika a hyper-

kinetický syndrom“ v časopise Psychiatrie pro praxi (2003, roč. 4, č. 6,  

s. 244–246) doplňují, ţe je popsána existence přibliţně 30 genů dopaminového 

(např. gen DRD1, DRD2, DRD3,DBH, COMT), noradrenalinového (např. gen 

ADRA1A, ADRA1B, ADRB1), serotoninového (např. gen TDO2, TH, HTR1A) 

a GABA (GABRA1, GABRA2, GABRB1) systému, které mohou mít vliv na 

vznik syndromu ADHD. 

 Vlivy prostředí – ADHD se vyskytuje také u dětí, které se narodí předčasně 

a jsou nezralé, mají nízkou porodní hmotnost či během těhotenství dojde ke 

zhoršení přísunu kyslíku do mozku. ADHD se můţe projevit u dětí, jejichţ 

matky během těhotenství konzumovaly alkohol, kouřily cigarety či uţívaly 

drogy. KOUKOLÍK (2008, s. 173) k tomuto uvádí, ţe kouří-li matka během 

těhotenství víc neţ jednu krabičku cigaret denně, je dítě stiţeno 1,4-2,5krát 

vyšším rizikem vývoje syndromu ADHD neţ dítě nekuřačky. 
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13.3  Struktura a funkce mozku člověka s ADHD 

Jak uţ jsem informovala ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 22–23) na 

základě výzkumů se u padesáti sedmi chlapců se syndromem ADHD ve věku od pěti do 

osmnácti let zjistilo, ţe je u nich tendence k patologické symetrii nucleus caudatus 

(jádro ocasaté, bazální ganglion mozku charakteristického tvaru), menší pravý globus 

pallidus (vnitřní část nucleus lentiformis (čočkového jádra), tj. bazálního ganglia 

mozku), zmenšena pravá přední čelní korová oblast, menší mozeček a menší celý 

mozek asi o 5 % (CASTELLANOS et al. 1996, in: KOUKOLÍK 2002, s. 284). Z údajů 

zjištěných při magnetické rezonanci (MR) vyplývá, ţe děti s ADHD jsou postiţeny 

dysfunkcí korového prefrontálního-striatového–palidového obvodu včetně poškození 

vermis cerebelli (červ mozečkový, střední část mozečku, uloţená mezi oběma 

hemisférami mozečku) funkčního systému. CASTELLANOS et al. (2001, in: 

KOUKOLÍK 2002, s. 284) u padesáti děvčat ve věku od pěti do patnácti let se 

syndromem ADHD vyšetřením zjistil, ţe mají menší objem celého mozku a ţe čím větší 

byl anatomický rozdíl, tím těţší byly příznaky ADHD. 

DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. (2007, s. 49) informují, ţe v prenatálním období dochází 

fyziologicky k asymetrickému vývoji mozkových hemisfér a u dětí s ADHD 

zobrazovací metody potvrdily, ţe asymetrie ve prospěch pravé hemisféry je u nich méně 

výrazná.  

FLORIAN, PACLT (1999) ve svém článku „Hyperaktivní porucha (ADHD): pokroky 

v kognitivním, neurobiologickém a genetickém výzkumu“ v časopise Česko-slovenská 

pediatrie: Časopis České a Slovenské pediatrické společnosti (1999, roč. 54, č. 9,  

s. 503–508) uvádějí, ţe pomocí EEG (= elektroencefalografie – podkladem nálezu EEG 

je elektrická aktivita mozku, která se zobrazuje jako záznam sloţený ze 4 hlavních typů 

EEG vln) bylo zjištěno, ţe děti s ADHD mají oproti zdravým dětem vyšší podíl theta 

aktivity a sníţený podíl alfa i beta aktivity.  

KOUKOLÍK (1995, s. 112) informuje, ţe u jedinců s ADHD byl zjištěn sníţený 

metabolický obrat glukosy ve 30 ze 60 vyšetřovaných mozkových oblastí, část z nich 

byla subkortikální.  
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13.3.1  Poruchy neurotransmise 

PACLT (2002) ve svém článku „Diagnostika hyperkinetického syndromu v dospělosti“ 

v časopise Psychiatrie pro praxi (2002, roč. 3, č. 3, s. 115 – 117) informuje, ţe jedinci 

se syndromem ADHD mají sníţenou aktivitu dopaminergního, noradrenergního 

a částečně i serotoninergního systému, provázená sníženou koncentrací metabolitů 

dopaminu, noradrenalinu a serotoninu na periferii (v séru, v moči). 

DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. (2007, s. 43) k této problematice doplňují, ţe v roce 1970 

vyslovil C. Kortensky katecholaminovou hypotézu hyperaktivity, podle které mají 

jedinci s ADHD sníženou produkci či sníženou utilizaci katecholaminů (dopaminu 

a noradrenalinu) v mozku. Tato hypotéza se opírala o údaje dokládající dobrý účinek 

stimulancií v léčbě ADHD a o schopnost stimulancií zvyšovat koncentraci dopaminu 

i noradrenalinu v mozku. S odstupem času je zřejmé, ţe dysfunkce v oblasti 

katecholaminů byla předpokládána správně.  

DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. (2007, s. 44) píší, ţe pro poruchu v dopaminové oblasti 

svědčí:  

 studie zmiňující korelaci mezi HVA (= kyselina homovanilová), která je 

metabolitem dopaminu, a mírou hyperaktivity i impulzivity 

 nálezy zvýšené denzity dopaminového transportéru (DAT) ve striatu 

s následným sníţením mnoţství dopaminu v synaptických štěrbinách 

 v preklinických studiích došlo po zvýšení dopaminové transmise v oblasti striata 

k indukci motorické hyperaktivity 

 po zablokování dopaminového systému v prefrontální oblasti došlo k porušení 

paměti i inhibičních mechanismů 

Pro poruchu noradrenalinové oblasti svědčí (DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. 2007, 

s. 44): 

 nálezy sníţené exkrece MHPG (3-methoxy-4-hydroxyphenylglykolu = metabolit 

noradrenalinu) v moči 
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 léčebný efekt látek zvyšujících noradrenergní transmise tricyklických 

antidepresiv (př. Impramin) 

 látky, které ovlivňují jen dopaminový systém – dopaminoví agonisté (př. L-

dopa, amantadin), neprokázaly účinnost při léčbě ADHD 

 

Katecholaminovou hypotézu zpětně dokládá účinek stimulancií a nálezy zvýšeného 

mnoţství dopaminového transportéru u neléčených jedinců s ADHD a její normalizace 

po léčbě Ritalinem, který blokuje receptory dopaminového transportéru (KRAUSE 

2000, in: DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. 2007, s. 44). Dopaminový transportér zajišťuje 

zpětné vychytávání dopaminu ze synaptické štěrbiny a dopaminový receptor D4 

ovlivňuje postsynaptické působení dopaminu. Výzkumy pomocí SPECT (= 

jednofotonová emisní výpočetní tomografie) u dětí trpících ADHD ukázaly zvýšené 

mnoţství receptorů pro dopaminový transportér, který je příčinou zvýšeného zpětného 

vychytávání dopaminu, jehoţ důsledkem je sníţená dostupnost dopaminu 

v synaptických štěrbinách (DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. 2007, s. 45). TROTT (1992, in: 

DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. 2007, s. 45) informuje, ţe na počátku 90. let 20. století 

vzbudila pozornost hypotéza, podle které můţe být příčinou deficitu dopaminu 

a noradrenalinu u jedinců s ADHD hyperaktivní monoaminooxidáza, která rozkládá 

biogenní aminy. 

DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. (2007, s. 46) ještě dodávají, ţe na rozdíl od všeobecně 

uznávaného předpokladu o dopaminové hypofunkci někteří vědci uvádějí argumenty 

pro zvýšenou dopaminovou aktivitu, a to buď vzhledem k ostatním monoaminům, či 

regionálně. OADES (2002, in: DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. 2007, s. 46) vyslovil 

hypotézu, která předpokládá hyperfunkci v dopaminové oblasti vzhledem 

k metabolismu noradrenalinu, a naopak dopaminovou hypofunkci vzhledem 

k metabolismu serotoninu.  

Výsledky nejnovějších zobrazovacích studií svědčí pro hypofunkční katecholaminové 

projekce z oblasti bazálních ganglií do nefrontálního kortexu. DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et 

al. (2007, s. 46) píší: „V neurotransmiterové oblasti se tato dysfunkce projevuje jako 
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relativní hypoaktivita kortikálního dopaminového systému s relativní hyperaktivitou 

striatálního, fyzického dopaminu.“ TODD (2001, in: DRTÍLKOVÁ, ŠERÝ et al. 2007, 

s. 46) uvádí, ţe lidé trpící ADHD mají teoreticky hypoaktivitu kortikálního 

dopaminového systému (niţší tonický dopamin) a hyperaktivitu striatálního 

dopaminového systému (zvýšený fyzický dopamin).  

 

13.4  ADHD a další onemocnění 

GOETZ, UHLÍKOVÁ (2009, s. 75) uvádí, ţe v 60 – 70 % případů se u dětí trpících 

syndromem ADHD vyskytují ještě další poruchy: 

 Děti s ADHD zároveň trpí specifickými vývojovými poruchami učení. Tuto 

problematiku jsem popsala v bodě 7.4 Vztah mezi specifickými vývojovými 

poruchami učení a syndromem ADHD. 

 Porucha opozičního vzdoru (OP) – se vyskytuje aţ u 40 % dětí se syndromem 

ADHD. Pro tuto poruchu je typická vzdorovitost vůči autoritě, hádky 

s dospělými, záměrné porušování pravidel. U těchto dětí se projevuje 

podráţděnost a hádavost. V angličtině se těmto dětem říká No-children a tuto 

poruchu najdeme pod zkratkou ODD (Oppositional defiant disorder). 

 Poruchy chování – váţnějšími poruchami chování je postiţeno asi 14 % jedinců 

s ADHD. Tyto poruchy se stupňují s dospíváním. Pro děti s poruchami chování 

je běţná jejich neúcta k právům, majetku i zdraví druhých lidí. Vyvolávají 

rvačky, ničí cizí věci, lţou více neţ ostatní vrstevníci. V anglické literatuře tyto 

poruchy nalezneme pod názvem Conduct disorder (CD). 

 Úzkostné poruchy – Kolem 30 % dětí se syndromem ADHD trpí zároveň 

nějakou úzkostnou poruchou. Dítě cítí napětí či strach ve spojení s nějakou 

situací, nebo i bez příčiny. Psychické problémy jsou provázeny tělesnými 

projevy jako je například bušení srdce, třes, pocení. 

 Poruchy nálady – můţeme rozdělit na dva typy. Jedním je deprese, která se 

projevuje smutkem, pláčem, nezájmem o aktivity. Asi 4 % dětí ve školním věku 

s ADHD trpí depresí. Druhým je tzv. bipolární afektivní porucha. Pro ni je 
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typické střídání epizod zhoršené nálady a období, kdy má jedinec naopak pocit 

zvýšené energie a chová se hyperaktivně.  

 Tiková porucha – tiky (př. záškuby těla, pomrkávání) se vyskytují asi u 10 % 

dětí se syndromem ADHD. Vyskytují se většinou jen v určitých situacích. 

 Poruchy spánku – se u dětí s ADHD vyskytují častěji neţ u ostatních dětí. 

 

13.5  Projevy ADHD 

PACLT (2002) ve svém článku „Diagnostika hyperkinetického syndromu v dospělosti“ 

v časopise Psychiatrie pro praxi (2002, roč. 3, č. 3, s. 115–117) uvádí tyto projevy 

syndromu ADHD u dětí: 

 vrtí se na ţidli, neklidně hýbou nohama i rukama 

 nedokáţou klidně sedět, i kdyţ jsou k tomu vyzváni 

 lehce je roztěkají vnější podněty 

 mají problémy s vyčkáváním, aţ na ně dojde řada ve hrách 

 často vykřiknou odpověď na otázku ještě dříve, neţ byla otázka dovyslovena 

 dělá jim problémy plnit instrukce, které jim dávají autority a selhávají 

v dokončování úkolů 

 neudrţí pozornost při práci i hrách 

 často přeskakují od jedné často nedokončené činnosti ke druhé 

 často příliš mluví 

 skáčou do řeči  

 ztrácejí věci, které jsou nutné k práci ve škole, k práci i doma 

 pouští se do fyzicky nebezpečných činností, aniţ by braly v úvahu moţné riziko 

GOETZ, UHLÍKOVÁ (2009, s. 20 - 29) uvádí ještě další projevy ADHD: 

 nepořádnost 

 menší plynulost řeči při odpovědích 

 zaobírání se detaily a ztráta přehledu o celku 

 malá vytrvalost 
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 samomluva 

 problémy se spánkem 

 zbrklost 

 

KOUKOLÍK (1995, s. 112) dodává, ţe se někdy u ADHD můţou také projevit: 

 poruchy vnímání a zvládání prostoru  

 porucha vnímání času 

 anomální dominance hemisfér 

 poruchy paměti a myšlení 

 poruchy řeči a slyšení 

 poruchy koordinace 

 porušení percepce i motoriky 

 specifické vývojové poruchy učení 

 

SERFONTEIN (1999, s. 51) píše, ţe děti s ADHD často trpí poruchami krátkodobé 

paměti a to zejména ve sluchové oblasti. Dítě si lépe zapamatuje optické vjemy neţ 

vjemy akustické.  

 

DRTILOVÁ, KOUKOLÍK (1994, s. 64–65) doplňují, ţe u dětí s ADHD se můţe 

projevovat násilné chování, které má krátkodobou, epizodickou povahu a pokládá se za 

důsledek krátké ztráty kontroly nad vlastním chováním. Dále k tomuto tématu 

KOUKOLÍK (2006, s. 249) píše, ţe těţké, opakované násilné chování v dospělosti má 

jasný vztah k poruše chování v dětství a dospívání, k ADHD i autistickým rysům. 

SODERSTROM et al. (2004, in: KOUKOLÍK 2006, s. 248) informuje, ţe vyšetřil 100 

jedinců v přípravné fázi trestního řízení a hledal vztah odchylek chování v dětství a 

během dospívání k agresivitě a opakované násilné trestné činnosti v dospělosti. U 55 

z nich zjistil v dětství syndrom ADHD. 
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13.5.1  Projevy ADHD v různých věkových obdobích dítěte 

 Novorozenci – hyperaktivní novorozenec mívá dosti nepravidelný denní reţim. 

Občas prospí celý den, často pláče jakoby bez důvodu. Ale u většiny takto se 

projevujících novorozenců se reţim upraví a syndrom ADHD se u nich 

neprojeví (GOETZ, UHLÍKOVÁ 2009, s. 43)  

 Batolata – u batolat s ADHD se projevuje neklid, ţivost, často usnou během hry, 

avšak v noci špatně spí, nemají vytvořený pravidelný jídelní reţim, nevydrţí u 

jedné činnosti, přebíhají od jedné věci k druhé. V některých případech se 

objevuje nevyrovnaný psychomotorický vývoj (např. batole se naučí dříve lézt 

neţ sedět, nebo se naučí rychle mluvit, ale je pohybově méně šikovné neţ ostatní 

batolata). Ovšem teprve další vývoj ukáţe, zda bude dítě trpět syndromem 

ADHD (GOETZ, UHLÍKOVÁ 2009, s. 44). 

 Předškolní děti - GOETZ, UHLÍKOVÁ (2009, s. 44) píší, ţe hyperaktivita 

a projevy nepozornosti jsou u předškolních dětí poměrně časté. Ovšem většinou 

dojde postupně k výraznému zlepšení příznaků. Jen u malé části dětí projevy 

ADHD přetrvávají. Takové děti se projevují tak, ţe jsou mimořádně 

hyperaktivní, neustále vyţadují pozornost, mají sklon k neposlušnosti, hněvu 

a podráţděnosti. 

 Školní děti – se syndromem ADHD nedovedou v klidu sedět v lavici, dávat 

pozor při výkladu, spolupracovat s ostatními spoluţáky, plnit pokyny paní 

učitelky, ale také si většinou nedokáţou hrát s ostatními spoluţáky a respektovat 

při hře jejich přání. Někdy tyto děti reagují impulzivně, zkratovitě, jejich 

chování je nestálé a pro ostatní málo předvídatelné. Děti s ADHD jsou méně 

citově vyzrálé, mají často špatnou náladu, nechají se lehce vyprovokovat ke 

vzteku (GOETZ, UHLÍKOVÁ 2009, s. 45). Spoluţáci tyto děti většinou špatně 

přijímají do kolektivu. Některé děti s ADHD se do kolektivu zapadnout pomocí 

podbízení či naopak úmyslným zlobením. GOETZ, UHLÍKOVÁ (2009, s. 46) 

píší: „Mezi 7–10 rokem věku se u 30–50 % dětí s ADHD dostavují poruchy 

chování, jako je časté lhaní, krádeţe, agresivita a opozičnictví vůči autoritě. 

Zároveň se mohou projevovat úzkostné poruchy nebo poruchy nálady.“ 
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13.6  Diagnostika ADHD 

GOETZ, UHLÍKOVÁ (2009, s. 52) uvádí, ţe diagnózu syndromu ADHD má 

stanovovat dětský psychiatr, který si přibírá ke spolupráci na vyšetření další odborníky 

jako například neurologa (neurologické vyšetření je doplňkové a vhodné u dětí s ne 

zcela typickými příznaky ADHD; neurolog můţe provést rozšiřující vyšetření jako je 

magnetická rezonance (MG) či záznam elektrické aktivity mozku (EEG = 

elektroencefalograf). 

Syndrom ADHD se u většiny dětí projevuje mezi 6.–9. ţivota, proto vzniká dojem, ţe 

první potíţe se u dítěte dostaví aţ po nástupu do školy (GOETZ, UHLÍKOVÁ 2009, 

s. 52). Učitelé ve škole pak rodičům doporučí vyšetření v pedagogicko-psychologické 

poradně (PPP). Psycholog v poradně pak např. provede testy pro posouzení pozornosti, 

intelektu, problémů s chováním. Ovšem nemá oprávnění k napsání léků a proto dítěti se 

syndromem ADHD nemůţe poskytnout celkovou léčbu. Proto PPP při podezření na 

syndrom ADHD dítě předává do péče dětského psychiatra (GOETZ, UHLÍKOVÁ 

2009, s. 53). 

 

13.7  Léčba ADHD 

GOETZ, UHLÍKOVÁ (2009, s. 82) píší: „Úplný léčebný přístup, který má největší 

naději na úspěch, se skládá z několika vzájemně se podporujících metod a zahrnuje 

farmakoterapii, psychoterapii a reţimová a výchovná opatření.“ 

GOETZ, UHLÍKOVÁ (2009, s. 82) dále uvádí, ţe hlavním cílem léčby je pomoci 

dětem se syndromem ADHD zvládnout denní reţim, zlepšit zařazení do kolektivu, 

vyuţít své inteligence ve škole. 

JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ (2005, s. 5) informují, ţe k léčbě ADHD se má také 

zařazovat relaxace - relaxační techniky. 

K léčbě ADHD se také pouţívá EEG biofeedback. O této léčebné metodě jsem uţ 

podrobně informovala ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 25–26).  
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14  Farmakoterapie ADHD 

V současné době jsou k léčbě syndromu ADHD k dispozici např. tyto léky:  

Ritalin, Dexadrin, Concerta, Impramin, Clonidin, Atomoxetin. 

MICHALOVÁ (2004a, s. 119) uvádí, ţe k podpůrné léčbě syndromu ADHD se 

vyuţívá extrakt z listů stromu Gingko biloba v přípravku Tanakan. Gingko biloba 

účinně zajistí prokrvení mozkové tkáně. Pro výţivu nervové tkáně se také pouţívá 

vitamin B6 (= Pyridoxin). Pro zklidnění hyperaktivity se doporučuje uţívat hořčík 

(magnesium). Posilující účinky na centrální nervovou soustavu má také lecitin (= 

výtaţek ze sóji) a ženšen (MICHALOVÁ 2004a, s. 119). 

 

14.1  Ritalin (metylfenidát) 

Ritalin patří mezi stimulancia. V důsledku jeho uţívání jsou děti méně hyperaktivní 

a impulzivní, ale zároveň mnohem pozornější. Děti méně ve škole chybují, jsou méně 

zapomnětlivé, celkově se zlepšuje jejich kvalita práce a vystupování. Protoţe děti díky 

Ritalinu tolik nedráţdí své okolí, začnou být veselejší, snaţivější, lépe se sebeovládají 

a stoupá jejich sebevědomí (ARCELUS, MUNDEN 2008, s. 76).  

 

14.1.1  Jak funguje Ritalin? 

Mozek dětí se syndromem ADHD, aby byl bdělý a pohotový, potřebuje vyšší hladinu 

stimulace k soustředěnosti, pozornosti. A k tomuto přispívá lék Ritalin, který zvyšuje 

mnoţství chemických přenašečů (neurotransmiterů), dopaminu a noradrenalinu, 

v nepatrných mezírkách mezi neurony. Mozek se pomocí Ritalinu účinně nastartuje 

(ARCELUS, MUNDEN 2008, s. 77).  

 

14.1.2  Dávkování Ritalinu 

ARCELUS a MUNDEN (2008, s. 77-78) píší, ţe dávkování Ritalinu začíná většinou od 

5 mg. Postupně se dávka přidává, aţ dosáhne maximálního efektu bez jakýchkoliv 

vedlejších účinků. Ve Velké Británii se doporučuje 60 mg Ritalinu za 1 den. Nejvyšší 

koncentrace v mozku se po podání léku pohybuje do 1 aţ 2 hodin. Účinnost léku klesá 

po 4 aţ 5 hodinách, neboť se Ritalin rychle vylučuje a metabolizuje. Proto je nezbytné 
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tablety brát pravidelně přibliţně jednou za 4 hodiny. Nejvíce dětem vyhovuje vzít si 

první dávku léku ráno hned po probuzení, aby lék začal účinkovat včas. Načasování 

další dávky závisí na tom, jak dlouho vydrţí dávka první. Spolupráce pedagoga je při 

této léčbě dost rozhodující, neboť právě on dokáţe svým pozorováním rozhodnout o 

další dávce. Dávka musí být dostatečná, aby se dítě mohlo po celý den bez problému 

učit.  

V České republice můţe Ritalin předepsat psychiatr, neurolog. Léčbu ve většině případů 

vede dětský psychiatr, který lék předepisuje na zvláštní opiátové recepty s velmi přísnou 

evidencí. Ritalin je kontrolovaným lékem, má potenciální hodnotu i na ulici, a nesmí se 

dostat do nesprávných rukou, lékaři musí řádně zapisovat přesné mnoţství léků, které 

dětem předepisují. Ritalin je derivát amfetaminu a mohl by se stát předmětem zneuţití. 

Při správném dodrţování dávkování léku, není na Ritalin vytvořena závislost 

(ARCELUS, MUNDEN 2008, s. 78-79).  

Lékař, který lék předepisuje, má zodpovědnost za dávkování dalších léků, které dítěti na 

léčení syndromu ADHD naordinuje. Dávkování je moţné změnit pouze s lékařovým 

souhlasem. S vysokými koncentracemi stimulancií jsou často spjaty vedlejší účinky, 

hlavně v okamţiku, kdy hladina léku v krvi prudce klesne. Proto je důleţité dávkování 

pečlivě přizpůsobit a uţívání načasovat tak, aby účinek léku byl maximální. Pokud 

obtíţe trvají, musí se lékař dobře rozmyslet, co a jak dítěti předepíše. Kdyţ rodiče dítěte 

mají dojem, ţe by se dávkování mělo změnit, měli by si o tom promluvit s ošetřujícím 

lékařem, který lék předepsal (ARCELUS, MUNDEN 2008, s. 79). 

U některých dětí s ADHD se postupem času příznaky onemocnění dají lépe zvládat, 

mladý člověk se postupně naučí sám sobě různými způsoby pomáhat. Praxe ukazuje, ţe 

u menších dětí je léčba potřebná déle, i řadu let (ARCELUS a MUNDEN, 2008, s. 80). 

Doporučuje se například s odstupem jednoho roku podávání léku na jeden aţ dva týdny 

přerušit, aby se mohlo zjistit, jak na tom dítě je. Takový krok se ovšem musí dobře 

naplánovat a provést za pomoci lékaře i pedagogů v takovém období roku, kdy se jasně 

projeví, do jaké míry je chování a učení dítěte ovlivněno, aniţ by byly potlačeny naděje 

dítěte na úspěch při zkoušení nebo v ostatních důleţitých situacích. 
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14.1.3  Vedlejší účinky Ritalinu 

ARCELUS, MUNDEN (2008, s. 79–80) jako vedlejší účinky Ritalinu uvádí: 

 Nespavost – dítě nemůţe dlouho usnout. To můţe nastat v okamţiku, kdyţ byla 

poslední dávka podána příliš pozdě. Správně by dítě mělo dostat poslední dávku 

kolem 16 hodin. 

 Nechutenství – Stimalancia sniţují chuť k jídlu. To ovšem při léčbě rostoucího 

dítěte se syndromem ADHD není samozřejmě cílem. Někteří rodiče tento 

vedlejší účinek obcházejí tím, ţe dítěti dávají nevelkou snídani před podáním 

léku a více dítě dají najíst večer. Rodiče také mohou brát více ohledy na chuť 

dítěte. I přes tento vedlejší účinek Ritalin nebrání dítěti v růstu. Zpomalení růstu, 

které se u některých dětí uţívajících stimulancia objevuje, je součástí samotného 

syndromu ADHD. 

 Některé méně časté vedlejší účinky jsou např. – tiky, větší nervozita, deprese, 

bolesti břicha a hlavy, zvracení, malátnost, sucho v ústech, zácpa. Tyto vedlejší 

účinky se z pravidla objevují při vyšším dávkování, kdyţ se po léku chce 

maximální účinnost. Vedlejší účinky po sníţení dávky většinou vymizí, zejména 

pokud měly svoji příčinu primárně v Ritalinu. 

U dětí, které uţívají Ritalin se kaţdý půl rok provádějí odběry krve, kontrola výšky, 

hmotnosti a krevního tlaku (ARCELUS, MUNDEN 2008, s. 80). 

 

14.2  Dexadrin (dexamfetamin) 

Dexadrin také patří mezi stimulancia. Patří mezi kontrolované drogy jako Ritalin a je si 

s Ritalinem velmi podobný. Nemá vůči Ritalinu ţádnou významnou výhodu, můţe však 

pomoci u dětí, na které Ritalin nezabírá. Dexadrin déle vydrţí v krvi a v mozku, a tím se 

dá sníţit četnost jeho podávání. Vedlejší účinky má podobné jako Ritalin (ARCELUS, 

MUNDEN 2008, s. 81). 
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14.3  Concerta (metylfenidát OROS) 

DRTÍLKOVÁ (2010) ve svém článku „Concerta v léčbě hyperkinetické poruchy“ 

v časopise Psychiatrie pro praxi (2010, roč. 11, č. 2, s. 77–82) informuje, ţe od května 

roku 2009 je u nás v České republice k léčbě syndromu ADHD u dětí od 6 let 

k dispozici nově vytvořená retardovaná forma metylfenidátu s prodlouţeným účinkem 

(Concerta), která vyuţívá tablety s pozvolným, řízeným osmotickým uvolňováním 

aktivní látky za pouţití technologie OROS (Osmotic controlled Release Oral delivery 

System). Léčivá látka je obsaţena v neabsorbovatelném obalu, který ji řízeně uvolňuje. 

Po perorálním podání Concerty dojde k uvolnění metylfenidátu z povrchového pláště 

tablety, coţ umoţní počáteční maximální koncentraci léčivé látky do 2 hodin. 

Metylfenidát, který je obsaţen ve dvou vnitřních vrstvách tablety se pozvolna uvolňuje 

během několika dalších hodin. Klinický účinek Concerty trvá aţ 12 hodin, coţ 

zabezpečí dostatečně dlouhý čas kontroly příznaků syndromu ADHD během dne. 

Concerta se uţívá ráno jedenkrát denně. K dispozici jsou tablety s obsahem 18 mg, 36 

mg a 54 mg účinné látky. Tablety nelze dělit, je zapotřebí je polykat celé a zapíjet je 

dostatkem vody. Ve srovnání s Ritalinem, který se musí podávat 2–3 krát denně a kdy 

v průběhu dne dochází k výraznému kolísání koncentrace preparátu, Concerta se svým 

prodlouţeným účinkem přináší četné výhody, zejména: jednoduché dávkování, není 

nutná dávka ve škole, je větší stabilita účinků v průběhu dne, lepší dodrţování 

léčebného reţimu, niţší potenciál zneuţití. Concerta má ale také vedlejší účinky. Mezi 

nejčastější patří bolesti hlavy (13 %), dále nespavost, agrese, úzkost, tiky, zvracení, 

průjem, bolesti břicha. 

 

14.4  Impramin 

Impramin patří mezi tricyklická antidepresiva. Přibliţně u 30 % dětí se syndromem 

ADHD, které uţívají stimulancia, se poţadovaný výsledek nedostaví (ARCELUS 

a MUNDEN, 2008, s. 81). Hlavně u dětí, které spolu se syndromem ADHD trpí ještě 

úzkostí nebo depresemi. Tricyklická antidepresiva účinně pomáhají sniţovat pocity 

úzkosti a deprese i hlavní projevy ADHD, ale ne tak dobře jako vhodná stimulancia. 

Tricyklická antidepresiva zlepšují náladu, sniţují hyperaktivitu, ale mají téţ sedativní 



94 

 

účinky, proto nezlepšují proces učení. Tyto léky se metabolizují pomaleji neţ 

stimulancia, mají celodenní účinnost, proto se podávají jen jednou za den těsně před 

spaním (ARCELUS, MUNDEN 2008, s. 82).  

Kdyţ lékař dítěti tricyklická antidepresiva předepíše, je nutné udělat několik opatření 

jako např. EKG (vyšetření srdeční činnosti) před léčbou i pravidelně během léčby, 

kontrolovat krevní tlak a tepovou frekvenci. Protoţe mezi vedlejší účinky tricyklických 

antidepresiv patří zvýšení krevního tlaku, záchvaty a změny srdečního rytmu také i 

vyráţky, zácpa a sucho v ústech (ARCELUS, MUNDEN 2008, s. 82). 

 

14.5  Clonidin 

ARCELUS a MUNDEN (2008, s. 83) informují, ţe Clonidin patří mezi 

antihypertenziva. Je to lék, který pomáhá dětem s ADHD, které navíc trpí tiky (ve 

výjimečných případech stimulancia zhoršují motorické tiky). Clonidin se bere převáţně 

v druhé polovině dne, aby ovlivnil příznaky, aniţ by způsobil nespavost, coţ pozdní 

uţití stimulancií často způsobí. Mezi jeho vedlejší účinky patří sucho v ústech, 

nevolnost, točení hlavy aj. S nejvyšší obezřetností je třeba tento lék předepisovat 

pacientům s depresí (ARCELUS, MUNDEN 2008, s. 84).  

 

14.6  Atomoxetin (Strattera, ATX) 

HRDLIČKA (2007) ve svém článku „Postavení atomoxetinu v léčbě hyperkinetické 

poruchy u dětí a adolescentů“ v časopise Česká a slovenská psychiatrie (červenec 2007, 

roč. 103, č. 5, s. 230-239) informuje čtenáře, ţe atomoxetin byl poprvé uveden na 

severoamerický trh v lednu roku 2003. V Evropské unii byl ATX jako první k dispozici 

v červenci 2004 ve Velké Británii. Do prosince 2006 se pak 79 zemí světa rozhodlo 

schválit uţívání ATX a ve více neţ 40 z nich byl ATX uţ uveden na trh. U nás v České 

republice byl ATX uveden na trh od 1. 4. 2007. ATX je nestimulační lék určený 

k léčení ADHD. Jeho mechanismus účinku je v harmonii s dnešními neurobiologickými 

důkazy o tom, ţe při léčbě ADHD jsou účinné léky ovlivňující dopaminergní 

a noradrenergní transmisi. HRDLIČKA píše: „ATX účinkuje mechanismem vysoce 

selektivní inhibice presynaptického noradrenalinového transportéru. Zvyšuje 
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koncentraci noradrenalinu a nepřímým efektem i dopaminu v prefrontálním kortexu, 

dále pak noradrenalinu, nikoli však dopaminu, také ve striatu či nucleus accumbens. 

Chybění dopaminergní akce v podkorových strukturách zřejmě podmiňuje, ţe terapie 

atomoxetinem nepůsobí psychostimulančně a nepodporuje vznik syndromu závislosti 

ani tiků.“ ATX je po uţití velmi rychle absorbován z trávicího traktu a dosahuje 

maximální koncentrace v období 1-2 hodin. Během terapeutických koncentrací se 

naváţe na albumin v plazmě v maximu aţ 98 %. ATX můţe, ale nemusí být brán 

s jídlem. Jídlo sice zpomaluje rychlost, ne však absorpci. Uţívání spolu s jídlem ovšem 

můţe zlepšit tolerabilitu ATX. Jeho poločas vylučování je u více neţ 90 % populace 

(rychlí metabolizéři) 5,2 hodiny a u zbylých 10 % populace (pomalí metabolizéři) 21,6 

hodiny. Rozdíl v účinnosti i v neţádoucích účincích mezi rychlými a pomalými 

metabolizéry je ale velmi málo významný a nevyţaduje ţádná zvláštní dávkovací 

opatření. ATX v játrech metabolizuje cytochrom P450 2D6. A proto by se podle 

současných vědomostí neměl nasazovat u lidí s poruchami jater. Poločas vylučování 

nekoresponduje s dobou terapeutického účinku, který je delší neţ by se dalo očekávat 

při zmíněném poločasu vylučování. Pro tuto skutečnost existují dvě vysvětlení: 

1. sérový poločas nereflektuje přesně farmakokinetiku léku v CNS, 2. místo účinku je 

lékem biochemicky změněno, coţ souhlasí prodlouţením efektu. ATX stačí uţívat 

v jedné ranní dávce, i kdyţ denní dávku lze rozdělit na ranní a pozdně odpolední. ATX 

nemá efekt jedné dávky ani nezpůsobuje euforii, také nemá návykový potenciál jako 

stimulancia, nezhoršuje tiky ani úzkost. K jeho maximálnímu účinku dochází aţ po 1 

měsíci uţívání. Jeho podávání je obzvláště výhodné u lidí s ADHD, kteří ve svých 

anamnézách mají závislost na návykových látkách, tiky nebo úzkostnou poruchu. ATX 

je vyráběn v síle 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg i 60 mg. Dávkovací schéma pro děti a 

adolescenty, kteří váţí do 70 kg, má počáteční dávkování odpovídat 0,5 mg/kg/den a po 

minimálně týdnu můţe být zvýšeno na doporučené denní dávkování 1,2 mg/kg/den. 

Schéma dávek pro děti a adolescenty, kteří váţí nad 70 kg, má počáteční dávka 

odpovídat 40 mg/den a po týdnu je moţné cílovou dávku zvýšit na 80 mg/den. Kdyţ 

ATX nemá po 2 - 4 týdnech uţívání dostatečnou účinnost, můţe být dávka zvýšena aţ 

na 100 mg/den. Avšak maximální dávka by neměla přesáhnout 1,4 mg/kg/den či 100 

mg/den. Mezi nejvíce časté neţádoucí účinky ATX patří: sníţená chuť k jídlu (16 %), 
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bolesti břicha (18 %), zvracení (11 %), které bývá většinou jen přechodné a jen velmi 

zřídka vede k vysazení léku. U některých pacientů došlo během začátku léčby ke 

sníţení tělesné hmotnosti asi o 0,5 kg, ale tento jev byl největší aţ u nejvyšších dávek. 

Po úvodním poklesu váhy došlo u pacientů léčících se ATX při dlouhodobější léčbě 

k průměrnému vzestupu váhy. K ne tak častým (v rozmezí 1-10 %) neţádoucím 

účinkům ATX např. patří: kolísání nálad, závratě, únava a spavost, zácpa, příznaky 

nachlazení či chřipky. HRDLIČKA dále informuje: „Vzhledem k účinku ATX na 

noradrenergní tonus byla u pacientů uţívajících ATX zaznamenána ortostatická 

hypotenze (0,2 %) a synkopy (0,8 %). Atomoxetin se musí pouţívat s opatrností u 

jakéhokoli stavu, který můţe predisponovat k hypotenzi.“ Avšak ATX přestavuje 

významné rozšíření v moţnostech léčení ADHD. 
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15  Psychoterapie ADHD 

MALÁ (2002) ve svém článku „Hyperkinetické poruchy“ v časopise Pediatrie pro 

praxi (2002, roč. 3, č. 1, s. 14-17) píše, ţe z hlediska psychoterapie je k léčbě ADHD 

nejlepší kognitivně behaviorální terapie (KBT). Jedná se o skupinový trénink 

vizuomotorické koordinace, nácvik sociálních dovedností a všech senzorických vstupů, 

procvičování školních dovedností s tréninkem rodičů, jak tyto děti se syndromem 

ADHD odměňovat i smysluplně trestat.  
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16  Relaxace – relaxační techniky 

JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ (2005, s. 5) píší, ţe relaxační techniky pomáhají dětem se 

syndromem ADHD zlepšit jejich výkonnost, sebekontrolu a umí u nich navodit 

zklidnění a utlumit jejich zvýšenou aktivitu. Tím jim zároveň pomohou vylepšit jejich 

ţivotní styl a naučit se zvládat zátěţové situace.  

Relaxační techniky působí tak, ţe uvolňují svalové a fyzické napětí, regulací rytmu 

dýchání dojde k celkovému psychickému uvolnění (JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ 2005, 

s. 5). Psychické napětí totiţ způsobuje zpomalení duševních procesů (např. pozornost, 

paměť, myšlení).  

 

16.1  Druhy relaxačních technik 

JUCOVIČOVÁ, ŢÁČKOVÁ (2005, s. 7) relaxační cvičení dělí na: 

 Psychofyzické relaxace – jsou zaměřeny na nácvik svalového uvolnění, 

navození pocitu tíhy a tepla, ovládnutí dechu a sledování srdeční frekvence. 

Patří sem jógové techniky (např. jóga nitra) či Schultzův autogenní trénink. Pro 

děti jsou tato cvičení poměrně náročná, jejich nácvik dlouhodobý a časově 

náročnější. 

 Fyziologické relaxace – u dětí jsou často vyuţívány, protoţe jejich velkou 

výhodou je rychlá i názorná představa pocitů napětí a uvolnění. Tato cvičení 

ještě rozdělujeme na: 

 Aktivní – jsou zaloţeny na aktivním střídání napětí a uvolnění svalů (př. 

Jackobsonova relaxace), případně volného pádu těla a působení gravitace 

s pociťováním tíhy jednotlivých částí těla, do této skupiny ještě patří 

cvičení strečinkového či kalanetického typu i automasáţe. 

 Pasivní – jde o protřepávání a tím o uvolnění svalových skupin druhou 

osobou, u dětí je vhodná práce s rodičem, děti si představují, ţe jsou 

např. loutka, se kterou se můţe volně hýbat. 
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 Dechová cvičení – ovlivňují okysličení krve a výměnu dýchacích plynů, působí 

také na srdeční frekvenci. Koncentrace oxidu uhličitého v organismu ovlivňuje 

nervovou dráţdivost a tak působí na reaktivitu organismu. Čím je okysličení 

organismu niţší, tím vyšší je nervová dráţdivost, díky vyšší koncentraci oxidu 

uhličitého. Proto u dětí s ADHD je velice důleţitý přívod kyslíku, protoţe 

vlivem poruchy je u nich zvýšená nervová dráţdivost neustále přítomna. 

Dechová cvičení se dělí na: 

 Klidová – jedná se o pozorování dechu při relaxacích a na cvik 

jednotlivých typů dýchání (př. břišní a hrudní dech). 

 Pohybová – jedná se o sledování a řízení dýchání propojené s pomalým 

pohybem (např. hlavy, trupu). Tato cvičení mají svůj původ v józe. 
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17  Syndrom poruchy pozornosti bez hyperaktivity (ADD) 

ADD je anglická zkratka Attention Deficit Disorder, která znamená poruchu 

(syndrom) s deficitem pozornosti bez hyperaktivity.  

HALLOWELL, RATEY (2007, s. 153) píší, ţe lidé s ADD se často jeví jako jedinci 

s pomalým motorickým tempem, pohybují se rozvláčně, líně. Patří k tzv. slupině snílků. 

Spadají do ní děti – hlavně děvčata – která si sedávají do zadních lavic ve třídě, natáčí si 

vlasy na prsty, nepřítomně se dívají z okna. Ale také k nim patří i dospělí lidé, kteří se 

uprostřed rozhovoru či při čtení v úvahách vzdálí. Jsou to jedinci, kteří si při rozhovoru 

s ostatními lidmi staví vzdušné zámky. Při rozhovoru přitakávají, ale vlastně netuší, o 

čem se vlastně hovořilo (HALLOWELL, RATEY 2007, s. 153).  

HALLOWELL, RATEY (2007, s. 153) uvádí, ţe hlavním příznakem ADD je těkavost, 

odveditelnost pozornosti. Člověk trpící ADD se nemůţe spolehnout na svoji mysl, 

nemá jistotu, ţe na to a ono nezapomene, ţe přijde na sjednanou schůzku včas, ţe se mu 

zdaří dočíst stránku knihy, aniţ by hodinu strávil sněním, přemýšlením nad něčím 

jiným.  

HALLOWELL, RATEY (2007, s. 153-154) píší, ţe jedna jejich pacientka jim 

vyprávěla toto: „Stává se mi, ţe sedím u stolu a na něčem pracuju, najednou se přenesu 

někam jinam. Prostě přemýšlím nad pracovními záleţitostmi, aţ se v úvahách dostanu 

někam jinam. Nechám se strhnout, jdu dál s proudem myšlenek, a kdyţ se vrátím 

zpátky, vůbec nevím, co jsem chtěla udělat. Někdy si připadám, jako bych byla 

náměsíčná. V tomhle stavu navíc dokáţu vydrţet i několik hodin. Přemítám nad 

spoustou zajímavých věcí, v duchu tvořím i nemoţné, ale skutečná práce stojí. Několik 

minut se proti přesměrování myšlenek dokáţu ubránit, ale jakmile mi pozornost o chlup 

poleví, okamţitě se ocitám někde jinde. Kdybych se dokázala na práci soustředit 

alespoň hodinu v kuse, udělala bych jí tolik, jako teď za celý den.“ 

HALLOWELL, RATEY (2007, s. 153) dále informují, ţe ADD je typická hlavně pro 

děvčata. Vyskytuje se ale i chlapců, ale u děvčat mnohem častěji. Pravděpodobně 

k tomu dochází kvůli chybějícímu chromozomu Y. 
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Diagnostikovat ADD je velice obtíţné. ADD se dá snadno přehlédnout nebo 

opomenout, protoţe děti s ADD nejsou tak nápadné jako děti trpící např. ADHD 

(HALLOWELL, RATEY 2007, s. 154). 

Jak uţ jsem napsala ve své bakalářské práci (BAJEROVÁ 2009, s. 28) termíny ADD 

a ADHD se často pouţívají jako synonyma, i kdyţ to není zcela přesné. Oba termíny se 

vztahují k různým, avšak velmi podobným onemocněním, která jsou si zřejmě příbuzná 

(ARCELUS, MUNDEN 2008, s. 11). V odborné literatuře se příčiny vzniku ADD i 

farmakoterapie ADD shoduje s příčinami vzniku a farmakoterapií ADHD. 

17.1  Pseudo-ADD 

Pseudo-ADD, jinak řečeno nepravá ADD, se projevuje příznaky, které jsou způsobené 

kulturními podmínkami. HALLOWELL, RATEY (2007, s. 190) píší: „Moderní 

společnost podporuje rozvoj příznaků ADD v kaţdém z nás. Lze říci, ţe ţijeme 

v kultuře poruch pozornosti.“ 

HALLOWELL, RATEY (2007, s. 190) jako vlastnosti moderního ţivota, které 

podporují rozvoj příznaků ADD, uvádí: rychlé tempo ţivota, finanční naléhavost, 

ohňostroje podnětů, násilí, úzkost, rychlost, neklid, chaos, spěch, nedůvěra, dálkové 

ovladače na televizi. 

Zvláštní je, ţe výskyt ADD je ve Spojených státech amerických o hodně vyšší neţ 

v jiných státech. Jednou z moţných příčin tohoto jevu můţe být genetická predispozice 

k rozvoji ADD (HALLOWELL, RATEY 2007, s. 190). Lidé, kteří jako první osídlovali 

Ameriku, moţná trpěli ADD. HALLOWELL, RATEY (2007, s. 190–191) píší: 

„Rozhodnutí nastoupit na loď a přes oceán odjet do neznámé země bylo značně 

riskantní. Za sebou nechali domov a dosavadní ţivot. Byli aktivní, nezávislí, chtěli se 

odpoutat od předešlého ţivota, chtěli si ţít po svém. Kvůli vidině lepšího ţivota se 

vzdali všeho, co měli. Je tedy docela moţné, ţe vyšší výskyt ADD v Americe je 

způsoben vyšším výskytem ADD v řadách jedinců, kteří osídlili Ameriku.“ Mezi 

typické americké vlastnosti bývá řazeno násilí, společnost sešitá horkou jehlou, 

netrpělivost, horování pro silné podněty, pragmatismus, netolerování rozdílů mezi 
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třídami. Uvedené vlastnosti můţeme vysvětlit jednak genetickou predispozicí k ADD, 

která se dědí po předcích, jednak mládím Ameriky.  

V Británii ovšem zastávají názor, ţe v Americe to s diagnostikou ADD jednoduše 

přehánějí (HALLOWELL, RATEY 2007, s. 190).  

Moderní kulturní zvyklosti nás směrují k příznakům ADD. Je třeba ţít v rychlém tempu 

a vyřizovat několik věcí zároveň, coţ znamená tříštit svoji pozornost. Chování, ve 

kterém se vyskytují projevy ADD, je spojeno s reakcemi na moderní vynálezy 

komunikační technologie. HALLOWELL, RATEY (2007, s. 192) píší: „Prim 

pochopitelně hraje televize. Vezmeme si ovladač, přepínáme z kanálu na kanál, 

sledujeme hned několik pořadů najednou; tu si poslechneme dvě věty, tu tři. Jakmile nás 

něco hned nezaujme, přepneme na další kanál. Chceme nové podněty. Chceme zajímavé 

podněty. A tak přepneme zase jinam.“ 

Většina moderní populace netrpí ADD, ale pseudo-ADD. Pseudo-ADD se od pravé 

ADD liší mírou, délkou a intenzitou příznaků. Člověk trpící pravou ADD pociťuje 

příznaky poruchy trvale, negativně mu zasahují do ţivota. To se u pseudo-ADD 

nestává. Hranice mezi ADD a pseudo-ADD by měla být přísně dodrţována. Kdyţ 

bychom kaţdému, kdo má problémy s udrţením pozornosti ihned připsali diagnózu 

ADD, nebude trvat dlouho a stane se z ní zprofanovaný pojem (HALLOWELL, 

RATEY 2007, s. 193). 
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18  Problematika, cíl a pracovní hypotéza 

Cílem mého výzkumu bylo pomocí standardizovaných testů českého jazyka vyhledat na 

Základní škole Laudova (ulice Laudova 1024, Praha 17 – Řepy) ve dvou prvních 

třídách v průběhu školního roku 2009/2010 děti, u kterých by se mohla očekávat nějaká 

specifická vývojová porucha učení. Dalším mým cílem bylo poukázat na skutečnost, ţe 

i studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru biologie – chemie 

Pedagogické fakulty, můţe u dětí podchytit počáteční problémy. A tak upozornit na to, 

ţe je důleţité provádět u ţáků hned od samého počátku školní docházky 

standardizované testy. Učitelé si pak nemusí klást otázky, proč, kdyţ je jinak dítě 

talentované, má problémy. Pomocí standardizovaných testů bude mít učitel k dispozici 

ukazatele, které ho upozorní na konkrétní děti, které mohou mít problém a také získá 

přehled o stavu celé své třídy. Tím můţe učitel lépe přistupovat k celkové výuce 

a cíleněji se zaměřit na konkrétní děti. Samozřejmě, ţe nejjednodušší způsob je ten, 

kdyţ učitel hledá příčiny problémů v domnělé nezralosti dítěte a věří, ţe se stav sám 

časem upraví. Díky tomuto chybnému přístupu potom dochází ke zbytečnému 

oddalování vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně a následné reedukaci. 

Pokud učitel co nejdříve vyhledá rizikové děti, můţe také včas přizvat ke spolupráci i 

rodiče, kterým můţe vysvětlit moţné příčiny důvodu selhávání dítěte a doporučit tak 

další optimální opatření. Také jsem chtěla zjistit počty ţáků integrovaných s SPU na 

2. stupni ZŠ. 

 

 

I. Hypotéza – V Testu rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky rozloţení 

vzorku převyšuje 5,6 % (= rozloţení SPU v populaci). 

II. Hypotéza – Děti, které mají špatné výsledky v testech v časovém období 

listopad, leden a březen, mají špatné výsledky i v časovém období květen 

a červen. 

III. Hypotéza – Ve všech provedených testech rozloţení vzorku nepřekročí 25 %. 



104 

 

IV. Hypotéza – Chlapců s významným předpokladem výskytu SPU po celém 

průběhu testování, je větší počet neţ u děvčat.  

V. Hypotéza – Počet ţáků integrovaných s SPU na 2. stupni ZŠ odpovídá 5,6 % (= 

rozloţení vzorku SPU v populaci).  
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19  Metodika práce a použitý materiál 

Svůj výzkum jsem uskutečnila ve dvou prvních třídách (1. A, 1. B) na prvním stupni 

Základní školy Laudova, ulice Laudova 1024, Praha 17 – Řepy. Celkový počet ţáků 

těchto dvou tříd byl 42. Z tohoto uvedeného počtu je 24 chlapců a 18 dívek. Tyto první 

třídy jsem postupně navštěvovala od konce listopadu 2009 aţ do začátku června 2010. 

S ţáky jsem sama uskutečňovala a následně podle stanovených kritérií vyhodnocovala 

diagnostické testy, kterými lze u dětí zjistit moţnou přítomnost poruchy čtení a psaní. 

Tyto standardizované testy mi doporučila a poskytla školní psycholoţka paní doktorka 

Veronika Pavlas Martanová, která na jmenovanou školu pravidelně dochází 

z Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 6, Vokovická 32/3. Vzhledem k tomu, 

ţe testy jsou povaţovány za testy pedagogické a ne psychologické, nebyl nutný souhlas 

rodičů zkoumaných ţáků. Jedná se o kvalitativní časově náročný výzkum. Na základě 

této skutečnosti jsem výzkum provedla jen s menším vzorkem ţáků. Nebylo jednoduché 

časově sladit můj čas s časem, který jsem dostala vyhrazený od třídních učitelek 

zkoumaných tříd. A dále bych chtěla upozornit i na to, ţe ne vţdy byli ţáci ve třídě 

přítomni v plném počtu. Musela jsem se proto do školy vracet a opakovat test s ţáky, 

kteří chyběli v daný den prováděného testu.  

Svůj výzkum jsem začala (konec listopadu 2009) testem s názvem Test rizika poruch 

čtení a psaní pro rané školáky (KUCHARSKÁ, ŠVANCAROVÁ 2001) (viz příloha 

č. IX), který je vhodným materiálem pro včasné vyhledání dětí, které by mohly mít 

problémy ve čtení a psaní. Zároveň můţe mít značný vliv k minimalizaci problémů. Při 

realizaci tohoto testu jsem měla k dispozici učitelský kabinet, kam jsem si jednotlivě 

ţáky během jejich vyučovacích hodin vodila. S kaţdým ţákem jsem pracovala 

individuálně průměrně 25 minut. Test měl 56 poloţek ve 13 subtestech. Podstatná část 

testu byla zaměřena na sluchovou oblast. Zjišťovala jsem úroveň sluchové analýzy slov 

a slovních spojení na jednotlivé slabiky, schopnost rozlišení první hlásky ve slově a 

rozlišení přítomnosti hlásky uvnitř i na konci slova. Pro diferenciaci délek jsem pouţila 

pomůcku, tzv. bzučák, který mi byl zapůjčen z pomůcek pro dyslektická cvičení. Dále 

je test zaměřen na hodnocení zrakové oblasti, artikulační obratnosti, na úroveň jemné 
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motoriky a i na schopnost tvoření rýmů. Na tento jeden test jsem ve škole věnovala 19 

hodin.  

Další samostatné čtyři testy jsou součástí materiálu Diagnostika specifických poruch 

učení v českém jazyce (NOVÁK 2002) s označením T - 239. V lednu 2010 jsem ţákům 

předloţila test Písemný projev – pravopis – konec 1. pololetí 1. ročníku (viz příloha 

č. X). Test obsahoval diktát, přepis a opis. V březnu 2010 jsem ţákům dala vypracovat 

test Vizuální diferenciace (viz příloha č. XI). V květnu 2010 jsem uskutečnila s kaţdým 

ţákem individuálně test čtení Text „o i A o E“ (viz příloha č. XII). K dispozici jsem 

opět měla učitelský kabinet. K tomuto testu jsem vyuţila stopky, jelikoţ se v tomto 

testu nehodnotí jen počet chyb v textu, ale také celkový čas přečteného textu. Na 

začátku června 2010 ţáci vypracovali poslední test, Písemný projev – pravopis – konec 

2. pololetí 1. ročníku (viz příloha č. XIII). Test obsahoval diktát, přepis a opis. 

Dále jsem se ve svém výzkumu zaměřila na zjištění četnosti výskytu poruch na 2. stupni 

výše zmíněné základní školy pro školní rok 2009/2010. Celkový počet ţáků na 2. stupni 

činil 154 (79 chlapců a 75 dívek). Data mi byla poskytnuta vedením školy. 
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20  Výsledky 

V této části práce jsou shrnuty výsledky výzkumu, které jsou prezentovány 

v následujících tabulkách a grafech. 

Údaje jsou platné pro školní rok 2009/2010. 

Všechny testy, které jsou vyhodnoceny na základě stanovených kritérií v níţe 

uvedených tabulkách, jsou řazeny do 7 pásem: 1. Výrazný nadprůměr, 2. Nadprůměr, 3. 

Vyšší průměr, 4. Průměr = norma, 5. Niţší průměr = hraniční pásmo, 6. Podprůměr, 7. 

Výrazný podprůměr = defekt.  

Výjimku, tvoří opis v testu Písemný projev – pravopis – konec 1. a 2. pololetí 1. 

ročníku, u kterého nebyla zadána kritéria pro hodnocení. Kategorie úspěšnosti opisu 

byla na základě doporučení paní doktorkou Veronikou Pavlas Martanovou, 

konzultována s třídními učitelkami. Úspěšnost opisu byla seřazena od 1 (výborně) po 3 

(dobře). 

Tabulka č. 1 – Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – dosažené 

výsledky chlapců třídy 1. A 

 

Chlapci 1 A 

Příjmení 

(zkratka) 

Věk Počet bodů Pásmo 

Háje 7,5 50 nadprůměr 

Šťá 7,5 47 nadprůměr 

Šva 6,7 45 vyšší průměr 

Tábo 7,11 44 vyšší průměr 

Jano 7,9 42 průměr 

Košte 6,5 40 průměr 

Neu 7,9 39 průměr 

Zají 6,7 38 průměr 

Ko 7,3 38 průměr 

Balo 7 37 průměr 

Joná 7,9 30 niţší průměr = 

hraniční pásmo 

Vrba 7,4 27 podprůměr 
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Tabulka č. 1 uvádí celkový počet chlapců ve třídě 1. A. Tabulka poukazuje na konkrétní 

dosaţené výsledky v Testu rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Chlapci jsou 

v tabulce seřazeni podle úspěšnosti dosaţených bodů od nejlepšího po nejhoršího. 

Červeně jsou označeni 2 chlapci (Joná, Vrba), kteří získali nejniţší počet bodů a tím se 

zařadili do rizikové skupiny, hraniční pásmo a pásmo podprůměru. 

 

Tabulka č. 2 – Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – dosažené 

výsledky dívek třídy 1. A 

 

Dívky 1 A 

Příjmení 

(zkratka) 

Věk Počet bodů Pásmo 

Kará 6,5 48 nadprůměr 

Buri 7,2 48 nadprůměr 

Balá 7,11 41 průměr 

Machá 7,7 39 průměr 

Nová 7 39 průměr 

Karva 6,8 34 niţší průměr = 

hraniční pásmo 

Tro 6,9 33 niţší průměr = 

hraniční pásmo 

 

Tabulka č. 2 uvádí celkový počet dívek ve třídě 1. A. Tabulka poukazuje na konkrétní 

dosaţené výsledky v Testu rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Dívky jsou 

v tabulce seřazeny podle úspěšnosti dosaţených bodů od nejlepší po nejhorší. Červeně 

jsou označeny 2 dívky (Karva, Tro), které získaly nejniţší počet bodů a tím se zařadily 

do rizikové skupiny, hraniční pásmo. 
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Tabulka č. 3 – Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – dosažené 

výsledky chlapců třídy 1. B 

 

Chlapci 1. B 

Příjmení 

(zkratka) 

Věk Počet bodů Pásmo 

Záme 7 49 nadprůměr 

Kala 7,1 49 nadprůměr 

Vale 6,10 48 vyšší průměr 

Oukro 6,10 47 vyšší průměr 

Kartá 7,4 46 vyšší průměr 

Kou 7,1 46 vyšší průměr 

Šilha 7,7 45 vyšší průměr 

Suchá 6,9 44 průměr 

E 7,6 42 průměr 

Růţe 7,2 41 průměr 

Fadlje 6,7 30 podprůměr 

Horá 7 29 podprůměr 

 

Tabulka č. 3 uvádí celkový počet chlapců ve třídě 1. B. Tabulka poukazuje na konkrétní 

dosaţené výsledky v Testu rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Chlapci jsou 

v tabulce seřazeni podle úspěšnosti dosaţených bodů od nejlepšího po nejhoršího. 

Červeně jsou označeni 2 chlapci (Fadlje, Horá), kteří získali nejniţší počet bodů a tím se 

zařadili do rizikové skupiny, pásmo podprůměru. 

 



110 

 

Tabulka č. 4 – Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – dosažené 

výsledky dívek třídy 1. B 

 

Dívky 1. B 

Příjmení 

(zkratka) 

Věk Počet bodů Pásmo 

Torko 6,10 48 nadprůměr 

Klá 7,2 47 nadprůměr 

Řeči 6,7 46 vyšší průměr 

Jeklo 7,2 45 vyšší průměr 

Sou 6,9 43 průměr 

Hoře 7,4 42 průměr 

Ště 7,2 41 průměr 

Prů 6,9 38 průměr 

Poko 7,4 38 průměr 

Foo 7,6 36 průměr 

Jane 7,3 27 podprůměr 

 

Tabulka č. 4 uvádí celkový počet dívek ve třídě 1. B. Tabulka poukazuje na konkrétní 

dosaţené výsledky v Testu rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Dívky jsou 

v tabulce seřazeny podle úspěšnosti dosaţených bodů od nejlepší po nejhorší. Červeně 

je označena dívka (Jane), která získala nejniţší počet bodů a tím se zařadila do rizikové 

skupiny, pásmo podprůměru. 
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Tabulka č. 5 - test Písemný projev – pravopis – konec 1. pololetí 1. ročníku – 

dosažené výsledky chlapců třídy 1. A 

 

Chlapci 1. A 

Příjmení 

(zkratka) 

Diktát – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Přepis – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Opis – 

kategorie 

Jano 21 vyšší 

průměr 

4 vyšší 

průměr 

2 

Šťá 21 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

1 

Balo 21 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

2 

Tábo 19 vyšší 

průměr 

3 průměr 2 

Šva 19 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

2 

Joná 19 vyšší 

průměr 

3 průměr 2 

Neu 18 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Háje 18 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

1 

Ko 18 vyšší 

průměr 

4 vyšší 

průměr 

3 

Vrba 17 vyšší 

průměr 

4 vyšší 

průměr 

3 

Zají 17 vyšší 

průměr 

3 průměr 2 

Košte 15 průměr 4 vyšší 

průměr 

2 

 

Tabulka č. 5 uvádí celkový počet chlapců ve třídě 1. A. Tabulka ukazuje konkrétní 

dosaţené výsledky v testu Písemný projev – pravopis – konec 1. pololetí 1. ročníku. 

Test obsahoval diktát, přepis a opis. Chlapci jsou v tabulce seřazeni podle úspěšnosti 

počtu správně napsaných slov v diktátu od nejlepšího po nejhoršího. V diktátu ani 

přepisu se neobjevil ţádný rizikový chlapec. Červeně jsou označeni 2 chlapci (Ko, 

Vrba), kteří v opisu byli nejméně úspěšní a tím se zařadili do rizikové skupiny. 

Kategorie úspěšnosti opisu byla na základě doporučení paní doktorkou Veronikou 
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Pavlas Martanovou, konzultována s třídními učitelkami. Úspěšnost opisu byla seřazena 

od 1 (výborně) po 3 (dobře).  

 

Tabulka č. 6 - test Písemný projev – pravopis – konec 1. pololetí 1. ročníku – 

dosažené výsledky dívek třídy 1. A 

 

Dívky 1. A 

Příjmení 

(zkratka) 

Diktát – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Přepis – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Opis – 

kategorie 

Kará 21 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

2 

Balá 21 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Nová 20 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

2 

Buri 18 vyšší 

průměr 

3 průměr 2 

Machá 16 průměr 4 vyšší 

průměr 

2 

Tro 13 hraniční 2 hraniční 3 

Karva 8 defekt 2 hraniční 3 

 

Tabulka č. 6 uvádí celkový počet dívek ve třídě 1. A. Tabulka ukazuje konkrétní 

dosaţené výsledky v testu Písemný projev – pravopis – konec 1. pololetí 1. ročníku. 

Test obsahoval diktát, přepis a opis. Dívky jsou v tabulce seřazeny podle úspěšnosti 

počtu správně napsaných slov v diktátu od nejlepší po nejhorší. Červeně jsou označeny 

2 dívky (Tro, Karva), které v diktátu, přepisu i opisu byly nejméně úspěšné a tím se 

zařadili do rizikové skupiny, hraniční pásmo a pásmo defektu. Kategorie úspěšnosti 

opisu byla na základě doporučení paní doktorkou Veronikou Pavlas Martanovou, 

konzultována s třídními učitelkami. Úspěšnost opisu byla seřazena od 1 (výborně) po 3 

(dobře).  
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Tabulka č. 7 - test Písemný projev – pravopis – konec 1. pololetí 1. ročníku – dosa-

žené výsledky chlapců 1. B 

 

Chlapci 1. B 

Příjmení 

(zkratka) 

Diktát – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Přepis – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Opis – 

kategorie 

Vale 21 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Horá 21 vyšší 

průměr 

4 vyšší 

průměr 

2 

Záme 21 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

2 

Kala 21 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Suchá 21 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Oukro 21 vyšší 

průměr 

4 vyšší 

průměr 

1 

Kartá 20 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Fadlje 19 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

2 

Kou 19 vyšší 

průměr 

4 vyšší 

průměr 

1 

Růţe 19 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

3 

Šilha 19 vyšší 

průměr 

4 vyšší 

průměr 

2 

E 17 vyšší 

průměr 

3 průměr 2 

 

Tabulka č. 7 uvádí celkový počet chlapců ve třídě 1. B. Tabulka ukazuje konkrétní 

dosaţené výsledky v testu Písemný projev – pravopis – konec 1. pololetí 1. ročníku. 

Test obsahoval diktát, přepis a opis. Chlapci jsou v tabulce seřazeni podle úspěšnosti 

počtu správně napsaných slov v diktátu od nejlepšího po nejhoršího. V diktátu ani 

přepisu se neobjevil ţádný rizikový chlapec. Červeně je označen chlapec (Růţe), který 

v opisu byl nejméně úspěšný, a tím se zařadil do rizikové skupiny. Kategorie úspěšnosti 

opisu byla na základě doporučení paní doktorkou Veronikou Pavlas Martanovou, 
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konzultována s třídními učitelkami. Úspěšnost opisu byla seřazena od 1 (výborně) po 3 

(dobře).  

 

Tabulka č. 8 - test Písemný projev – pravopis – konec 1. pololetí 1. ročníku – dosa-

žené výsledky dívek třídy 1. B 

 

Dívky 1. B 

Příjmení 

(zkratka) 

Diktát – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Přepis – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Opis – 

kategorie 

Torko 21 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

1 

Klá 21 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

1 

Jeklo 21 vyšší 

průměr 

3 průměr 2 

Ště 21 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

1 

Prů 21 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Jane 21 vyšší 

průměr 

4 vyšší 

průměr 

2 

Poko 20 vyšší 

průměr 

3 průměr 2 

Foo 20 vyšší 

průměr 

4 vyšší 

průměr 

1 

Sou 20 vyšší 

průměr 

3 průměr 1 

Řeči 20 vyšší 

průměr 

4 vyšší 

průměr 

1 

Hoře 18 vyšší 

průměr 

3 průměr 2 

 

Tabulka č. 8 uvádí celkový počet dívek ve třídě 1. B. Tabulka ukazuje konkrétní 

dosaţené výsledky v testu Písemný projev – pravopis – konec 1. pololetí 1. ročníku. 

Test obsahoval diktát, přepis a opis. Dívky jsou v tabulce seřazeny podle úspěšnosti 

počtu správně napsaných slov v diktátu od nejlepší po nejhorší. V diktátu, přepisu ani 

opisu se neobjevila ţádná riziková dívka. Kategorie úspěšnosti opisu byla na základě 
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doporučení paní doktorkou Veronikou Pavlas Martanovou, konzultována s třídními 

učitelkami. Úspěšnost opisu byla seřazena od 1 (výborně) po 3 (dobře).  

 

Tabulka č. 9 – test Vizuální diferenciace – dosažené výsledky chlapců třídy 1. A 

Věková kategorie do 8 roků a 5 měsíců! 

 

Chlapci 1 A 

Příjmení 

(zkratka) 

Počet bodů Pásmo 

Joná 42 vyšší průměr 

Šťá 40 vyšší průměr 

Šva 40 vyšší průměr 

Zají 40 vyšší průměr 

Háje 39 vyšší průměr 

Vrba 39 vyšší průměr 

Tábo 38 vyšší průměr 

Jano 38 vyšší průměr 

Balo 32 průměr 

Košte 30 průměr 

Neu 27 niţší průměr 

Ko 24 podprůměr 

 

Tabulka č. 9 uvádí celkový počet chlapců ve třídě 1. A. Tabulka poukazuje na konkrétní 

dosaţené výsledky v testu Vizuální diferenciace. Chlapci jsou v tabulce seřazeni podle 

úspěšnosti dosaţených bodů od nejlepšího po nejhoršího. Červeně jsou označeni 2 

chlapci (Neu, Ko), kteří získali nejniţší počet bodů a tím se zařadili do rizikové 

skupiny, pásmo niţšího průměru a pásmo podprůměru. 
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Tabulka č. 10 – test Vizuální diferenciace – dosažené výsledky dívek třídy 1. A 

Věková kategorie do 8 roků a 5 měsíců! 

 

Dívky 1 A 

Příjmení 

(zkratka) 

Počet bodů Pásmo 

Kará 42 vyšší průměr 

Balá 39 vyšší průměr 

Buri 36 průměr 

Machá 33 průměr 

Tro 26 niţší průměr 

Karva 24 podprůměr 

Nová 21 podprůměr 

 

Tabulka č. 10 uvádí celkový počet dívek ve třídě 1. A. Tabulka poukazuje na konkrétní 

dosaţené výsledky v testu Vizuální diferenciace. Dívky jsou v tabulce seřazeny podle 

úspěšnosti dosaţených bodů od nejlepší po nejhorší. Červeně jsou označeny 3 dívky 

(Tro, Karva, Nová), které získaly nejniţší počet bodů a tím se zařadily do rizikové 

skupiny, pásmo niţšího průměru a podprůměru. 

 

Tabulka č. 11 – test Vizuální diferenciace – dosažené výsledky chlapců třídy 1. B 

Věková kategorie do 8 roků a 5 měsíců! 

 

Chlapci 1. B 

Příjmení 

(zkratka) 

Počet bodů Pásmo 

Vale 40 vyšší průměr 

Kartá 38 vyšší průměr 

Oukro 37 průměr 

Kala 37 průměr 

Růţe 36 průměr 

Záme 35 průměr 

Kou 34 průměr 

Suchá 34 průměr 

Šilha 27 niţší průměr 

Fadlje 27 niţší průměr 

E 26 niţší průměr 

Horá 24 podprůměr 
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Tabulka č. 11 uvádí celkový počet chlapců ve třídě 1. B. Tabulka poukazuje na 

konkrétní dosaţené výsledky v testu Vizuální diferenciace. Chlapci jsou v tabulce 

seřazeni podle úspěšnosti dosaţených bodů od nejlepšího po nejhoršího. Červeně jsou 

označeni 4 chlapci (Šilha, Fadlje, E, Horá), kteří získali nejniţší počet bodů a tím se 

zařadili do rizikové skupiny, pásmo niţšího průměru a pásmo podprůměru. 

 

Tabulka č. 12 – test Vizuální diferenciace – dosažené výsledky dívek třídy 1. B 

Věková kategorie do 8 roků a 5 měsíců! 

 

Dívky 1. B 

Příjmení 

(zkratka) 

Počet bodů Pásmo 

Sou 42 vyšší průměr 

Torko 41 vyšší průměr 

Jeklo 41 vyšší průměr 

Prů 41 vyšší průměr 

Řeči 39 vyšší průměr 

Poko 39 vyšší průměr 

Foo 39 vyšší průměr 

Klá 38 vyšší průměr 

Hoře 36 průměr 

Ště 34 průměr 

Jane 26 niţší průměr 

 

Tabulka č. 12 uvádí celkový počet dívek ve třídě 1. B. Tabulka poukazuje na konkrétní 

dosaţené výsledky v testu Vizuální diferenciace. Dívky jsou v tabulce seřazeny podle 

úspěšnosti dosaţených bodů od nejlepší po nejhorší. Červeně je označena dívka (Jane), 

která získala nejniţší počet bodů a tím se zařadila do rizikové skupiny, pásmo niţšího 

průměru. 
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Tabulka č. 13 - test čtení Text „o i A o E“ – dosažené výsledky chlapců třídy 1. A 

 

Chlapci 1 A 

Příjmení 

(zkratka) 

Čas potřebný 

k přečtení 

celého textu 

(minuty) 

Pásmo Počet chyb 

v celém textu 

Pásmo 

Šťá 1:19 nadprůměr 0 průměr 

Zají 1:28 nadprůměr 0 průměr 

Tábo 1:31 vyšší průměr 1 průměr 

Košte 1:40 vyšší průměr 1 průměr 

Joná 2:06 vyšší průměr 3 průměr 

Šva 2:19 vyšší průměr 0 průměr 

Háje 2:30 vyšší průměr 1 průměr 

Neu 2:51 průměr 5 průměr 

Balo 3:03 průměr 2 průměr 

Jano 3:04 průměr 3 průměr 

Vrba 3:15 průměr 5 průměr 

Ko 4:00 průměr 11 podprůměr 

 

Tabulka č. 13 uvádí celkový počet chlapců ve třídě 1. A. Tabulka poukazuje na 

konkrétní dosaţené výsledky v testu čtení Text „o i A o E“. Chlapci jsou v tabulce 

seřazeni podle nejlepšího (nejniţšího) dosaţeného časového limitu a podle počtu 

udělaných chyb při čtení. Červeně je označen chlapec (Ko), který udělal při čtení 

nejvíce chyb a tím se zařadil do rizikové skupiny, pásmo podprůměru. 

 

Tabulka č. 14 - test čtení Text „o i A o E“ – dosažené výsledky dívek třídy 1. A 

 

Dívky 1 A 

Příjmení 

(zkratka) 

Čas potřebný 

k přečtení 

celého textu 

(minuty) 

Pásmo Počet chyb 

v celém textu 

Pásmo 

Balá 1:26 nadprůměr 0 průměr 

Kará 1:42 vyšší průměr 2 průměr 

Karva 1:54 vyšší průměr 3 průměr 

Nová 2:24 vyšší průměr 3 průměr 

Machá 3:05 průměr 5 průměr 

Buri 3:43 průměr 3 průměr 

Tro 12:08 podprůměr 36 defekt 
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Tabulka č. 14 uvádí celkový počet dívek ve třídě 1. A. Tabulka poukazuje na konkrétní 

dosaţené výsledky v testu čtení Text „o i A o E“. Dívky jsou v tabulce seřazeny podle 

nejlepšího (nejniţšího) dosaţeného časového limitu a podle počtu udělaných chyb při 

čtení. Červeně je označena dívka (Tro), která text přečetla v nejhorším čase a zároveň 

udělala při čtení nejvíce chyb a tím se zařadila do rizikové skupiny, pásmo podprůměru 

a defektu. 

 

Tabulka č. 15 - test čtení Text „o i A o E“ – dosažené výsledky chlapců třídy 1. B 

 

Chlapci 1. B 

Příjmení 

(zkratka) 

Čas potřebný 

k přečtení 

celého textu 

(minuty) 

Pásmo Počet chyb 

v celém textu 

Pásmo 

Fadlje 1:38 vyšší průměr 3 průměr 

Vale 1:39 vyšší průměr 0 průměr 

Záme 1:52 vyšší průměr 2 průměr 

Kala 1:56 vyšší průměr 0 průměr 

Šilha 2:04 vyšší průměr 4 průměr 

Kartá 2:08 vyšší průměr 2 průměr 

Suchá 3:22 průměr 4 průměr 

Horá 3:29 průměr 8 podprůměr 

Růţe 3:31 průměr 3 průměr 

Kou 3:52 průměr 4 průměr 

Oukro 4:05 průměr 2 průměr 

E 7:42 podprůměr 9 podprůměr 

 

Tabulka č. 15 uvádí celkový počet chlapců ve třídě 1. B. Tabulka poukazuje na 

konkrétní dosaţené výsledky v testu čtení Text „o i A o E“. Chlapci jsou v tabulce 

seřazeni podle nejlepšího (nejniţšího) dosaţeného časového limitu a podle počtu 

udělaných chyb při čtení. Červeně je označeni 2 chlapci (Horá, E). Ţák Horá udělal při 

čtení 8 chyb a tím se zařadil do rizikové skupiny, pásmo podprůměru. Ţák E přečetl text 

v nejhorším čase zároveň s největším počtem chyb a tím se zařadil do rizikové skupiny, 

pásmo podprůměru. 
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Tabulka č. 16 - test čtení Text „o i A o E“ – dosažené výsledky dívek třídy 1. B 

 

Dívky 1. B 

Příjmení 

(zkratka) 

Čas potřebný 

k přečtení 

celého textu 

(minuty) 

Pásmo Počet chyb 

v celém textu 

Pásmo 

Prů 1:23 nadprůměr 0 průměr 

Poko 1:46 vyšší průměr 2 průměr 

Jeklo 1:47 vyšší průměr 2 průměr 

Klá 1:49 vyšší průměr 3 průměr 

Ště 3:01 průměr 5 průměr 

Hoře 3:03 průměr 2 průměr 

Foo 3:04 průměr 5 průměr 

Jane 3:13 průměr 3 průměr 

Řeči 4:29 průměr 9 podprůměr 

Torko 5:04 průměr 5 průměr 

Sou 6:32 průměr 8 podprůměr 

 

Tabulka č. 16 uvádí celkový počet dívek ve třídě 1. B. Tabulka poukazuje na konkrétní 

dosaţené výsledky v testu čtení Text „o i A o E“. Dívky jsou v tabulce seřazeny podle 

nejlepšího (nejniţšího) dosaţeného časového limitu a podle počtu udělaných chyb při 

čtení. Červeně jsou označeny 2 dívky (Sou, Řeči), které udělaly při čtení nejvíce chyb 

a tím se zařadily do rizikové skupiny, pásmo podprůměru. 
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Tabulka č. 17 - test Písemný projev – pravopis – konec 2. pololetí 1. ročníku – 

dosažené výsledky chlapců třídy 1. A 

 

Chlapci 1. A 

Příjmení 

(zkratka) 

Diktát – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Přepis – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Opis – 

kategorie 

Košte 18 vyšší 

průměr 

3 hraniční 1 

Šťá 18 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Tábo 18 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

2 

Háje 17 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

2 

Šva 17 vyšší 

průměr 

7 vyšší 

průměr 

3 

Zají 17 vyšší 

průměr 

7 vyšší 

průměr 

3 

Balo 17 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

3 

Joná 16 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

3 

Jano 16 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

2 

Neu 16 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

3 

Ko 13 průměr 6 vyšší 

průměr 

2 

Vrba 9 hraniční 5 vyšší 

průměr 

2 

 

Tabulka č. 17 uvádí celkový počet chlapců ve třídě 1. A. Tabulka ukazuje konkrétní 

dosaţené výsledky v testu Písemný projev – pravopis – konec 2. pololetí 1. ročníku. 

Test obsahoval diktát, přepis a opis. Chlapci jsou v tabulce seřazeni podle úspěšnosti 

počtu správně napsaných slov v diktátu od nejlepšího po nejhoršího. Červeně je 

označeno 7 chlapců (Košte, Šva, Zají, Balo, Joná, Neu, Vrba). Ţák Vrba správně napsal 

v diktátu pouze 9 slov a tím se zařadil do rizikové skupiny, pásmo hraniční. Ţák Košte 

správně napsal v přepisu pouze 3 slova a tím se zařadil do rizikové skupiny, pásmo 
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hraniční. Ţáci Šva, Zají, Balo, Joná a Neu byli v opisu nejméně úspěšní a tím se zařadili 

do rizikové skupiny. Kategorie úspěšnosti opisu byla na základě doporučení paní 

doktorkou Veronikou Pavlas Martanovou, konzultována s třídními učitelkami. 

Úspěšnost opisu byla seřazena od 1 (výborně) po 3 (dobře).  

 

Tabulka č. 18 - test Písemný projev – pravopis – konec 2. pololetí 1. ročníku – 

dosažené výsledky dívek třídy 1. A 

 

Dívky 1. A 

Příjmení 

(zkratka) 

Diktát – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Přepis – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Opis – 

kategorie 

Balá 18 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

2 

Kará 17 vyšší 

průměr 

7 vyšší 

průměr 

3 

Nová 16 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Buri 15 vyšší 

průměr 

4 průměr 3 

Karva 14 průměr 5 vyšší 

průměr 

3 

Machá 14 průměr 6 vyšší 

průměr 

3 

Tro 6 defekt 4 průměr 3 

 

Tabulka č. 18 uvádí celkový počet dívek ve třídě 1. A. Tabulka ukazuje konkrétní 

dosaţené výsledky v testu Písemný projev – pravopis – konec 2. pololetí 1. ročníku. 

Test obsahoval diktát, přepis a opis. Dívky jsou v tabulce seřazeny podle úspěšnosti 

počtu správně napsaných slov v diktátu od nejlepší po nejhorší. Červeně je označeno 5 

dívek (Kará, Buri, Karva, Machá, Tro). Ţákyně Tro správně napsala v diktátu pouze 

6 slov a tím se zařadil do rizikové skupiny, pásmo defektu. Ţákyně Kará, Buri, Karva 

a Machá byly v opisu nejméně úspěšné a tím se zařadily do rizikové skupiny. Kategorie 

úspěšnosti opisu byla na základě doporučení paní doktorkou Veronikou Pavlas 
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Martanovou, konzultována s třídními učitelkami. Úspěšnost opisu byla seřazena od 1 

(výborně) po 3 (dobře).  

 

Tabulka č. 19 - test Písemný projev – pravopis – konec 2. pololetí 1. ročníku – 

dosažené výsledky chlapců třídy 1. B 

 

Chlapci 1. B 

Příjmení 

(zkratka) 

Diktát – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Přepis – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Opis – 

kategorie 

Kartá 18 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Vale 18 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Suchá 18 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

2 

Kala 18 vyšší 

průměr 

7 vyšší 

průměr 

1 

Kou 17 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

2 

Oukro 17 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Fadlje 17 vyšší 

průměr 

3 hraniční 2 

Šilha 16 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

1 

Růţe 16 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

2 

Záme 15 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

3 

E 11 hraniční 4 průměr 2 

Horá 10 hraniční 7 vyšší 

průměr 

2 

 

Tabulka č. 19 uvádí celkový počet chlapců ve třídě 1. B. Tabulka ukazuje konkrétní 

dosaţené výsledky v testu Písemný projev – pravopis – konec 2. pololetí 1. ročníku. 

Test obsahoval diktát, přepis a opis. Chlapci jsou v tabulce seřazeni podle úspěšnosti 

počtu správně napsaných slov v diktátu od nejlepšího po nejhoršího. Červeně jsou 
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označeni 4 chlapci (Fadlje, Záme, E, Horá). Ţáci E a Horá správně napsali v diktátu 

pouze 11 a 10 slov a tím se zařadili do rizikové skupiny, pásmo hraniční. Ţák Fadlje 

správně napsal v přepisu pouze 3 slova a tím se zařadil do rizikové skupiny, pásmo 

hraniční. Ţák Záme byl v opisu nejméně úspěšný a tím se zařadil do rizikové skupiny. 

Kategorie úspěšnosti opisu byla na základě doporučení paní doktorkou Veronikou 

Pavlas Martanovou, konzultována s třídními učitelkami. Úspěšnost opisu byla seřazena 

od 1 (výborně) po 3 (dobře).  

 

Tabulka č. 20 - test Písemný projev – pravopis – konec 2. pololetí 1. ročníku – 

dosažené výsledky dívek třídy 1. B 

 

Dívky 1. B 

Příjmení 

(zkratka) 

Diktát – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Přepis – 

počet 

správně 

zapsaných 

slov 

Pásmo Opis – 

kategorie 

Prů 18 vyšší 

průměr 

7 vyšší 

průměr 

1 

Ště 18 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

1 

Hoře 18 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Řeči 17 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

2 

Jane 17 vyšší 

průměr 

7 vyšší 

průměr 

1 

Jeklo 17 vyšší 

průměr 

7 vyšší 

průměr 

1 

Torko 17 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

3 

Foo 16 vyšší 

průměr 

5 vyšší 

průměr 

1 

Klá 15 vyšší 

průměr 

6 vyšší 

průměr 

1 

Sou 14 průměr 7 vyšší 

průměr 

1 

Poko 14 průměr 7 vyšší 

průměr 

2 
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Tabulka č. 20 uvádí celkový počet dívek ve třídě 1. B. Tabulka ukazuje konkrétní 

dosaţené výsledky v testu Písemný projev – pravopis – konec 2. pololetí 1. ročníku. 

Test obsahoval diktát, přepis a opis. Dívky jsou v tabulce seřazeny podle úspěšnosti 

počtu správně napsaných slov v diktátu od nejlepší po nejhorší. V diktátu ani přepisu se 

neobjevila ţádná riziková dívka. Červeně je označena dívka (Torko), která byla v opisu 

nejméně úspěšná a tím se zařadila do rizikové skupiny. Kategorie úspěšnosti opisu byla 

na základě doporučení paní doktorkou Veronikou Pavlas Martanovou, konzultována 

s třídními učitelkami. Úspěšnost opisu byla seřazena od 1 (výborně) po 3 (dobře).  
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Tabulka č. 21 – Souhrn tabulek č. 1 – č. 20 

Přijmení 
(zkr.) 

Přidělené 
číslo 

Pohlaví Třída TRPB TRPPA IR ČO D1ZS D1PA ČO P1ZS P1PA ČO O1KA ČO 

Balá 1 1 1 41 4 0 1 21 3 2 6 3 2 1 2 

Balo 2 0 1 37 4 0 1 21 3 2 5 3 2 2 2 

Buri 3 1 1 48 2 0 1 18 3 2 3 4 2 2 2 

E 4 0 2 42 4 0 1 17 3 2 3 4 2 2 2 

Fadlje 5 0 2 30 6 1 1 19 3 2 5 3 2 2 2 

Foo 6 1 2 36 4 0 1 20 3 2 4 3 2 1 2 

Háje 7 0 1 50 2 0 1 18 3 2 5 3 2 1 2 

Horá 8 0 2 29 6 1 1 21 3 2 4 3 2 2 2 

Hoře 9 1 2 42 4 0 1 18 3 2 3 4 2 2 2 

Jane 10 1 2 27 6 1 1 21 3 2 4 3 2 2 2 

Jano 11 0 1 42 4 0 1 21 3 2 4 3 2 2 2 

Jeklo 12 1 2 45 3 0 1 21 3 2 3 4 2 2 2 

Joná 13 0 1 30 5 1 1 19 3 2 3 4 2 2 2 

Kala 14 0 2 49 2 0 1 21 3 2 6 3 2 1 2 

Kará 15 1 1 48 2 0 1 21 3 2 6 3 2 2 2 

Kartá 16 0 2 46 3 0 1 20 3 2 6 3 2 1 2 

Karva 17 1 1 34 5 1 1 8 7 2 2 5 2 3 2 

Klá 18 1 2 47 2 0 1 21 3 2 5 3 2 1 2 

Košte 19 0 1 40 4 0 1 15 4 2 4 3 2 2 2 

Kou 20 0 2 46 3 0 1 19 3 2 4 3 2 1 2 

Ko 21 0 1 38 4 0 1 18 3 2 4 3 2 3 2 

Machá 22 1 1 39 4 0 1 16 4 2 4 3 2 2 2 

Neu 23 0 1 39 4 0 1 18 3 2 6 3 2 1 2 

Nová 24 1 1 39 4 0 1 20 3 2 6 3 2 2 2 

Oukro 25 0 2 47 3 0 1 21 3 2 4 3 2 1 2 

Poko 26 1 2 38 4 0 1 20 3 2 3 4 2 2 2 

Prů 27 1 2 38 4 0 1 21 3 2 6 3 2 1 2 

Růže 28 0 2 41 4 0 1 19 3 2 6 3 2 3 2 

Řeči 29 1 2 46 3 0 1 20 3 2 4 3 2 1 2 

Sou 30 1 2 43 4 0 1 20 3 2 3 4 2 1 2 

Suchá 31 0 2 44 4 0 1 21 3 2 6 3 2 1 2 

Šilha 32 0 2 45 3 0 1 19 3 2 4 3 2 2 2 

Šťá 33 0 1 47 2 0 1 21 3 2 5 3 2 1 2 

Ště 34 1 2 41 4 0 1 21 3 2 5 3 2 1 2 

Šva 35 0 1 45 3 0 1 19 3 2 5 3 2 2 2 

Tábo 36 0 1 44 3 0 1 19 3 2 3 4 2 2 2 

Torko 37 1 2 48 2 0 1 21 3 2 5 3 2 1 2 

Tro 38 1 1 33 5 1 1 13 5 2 2 5 2 3 2 

Vale 39 0 2 48 3 0 1 21 3 2 6 3 2 1 2 

Vrba 40 0 1 27 6 1 1 17 3 2 4 3 2 3 2 

Zají 41 0 1 38 4 0 1 17 3 2 3 4 2 2 2 

Záme 42 0 2 49 2 0 1 21 3 2 5 3 2 2 2 
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Přijmení 
(zkr.) 

VDB VDPA ČO ČČ ČPAČ ČPCH ČPACH ČO D2ZS D2PA ČO P2ZS P2PA ČO O2KA ČO 

Balá 39 3 3 86 2 0 4 4 18 3 5 6 3 5 2 5 

Balo 32 4 3 183 4 2 4 4 17 3 5 6 3 5 3 5 

Buri 36 4 3 223 4 3 4 4 15 3 5 4 4 5 3 5 

E 26 5 3 462 6 9 6 4 11 5 5 4 4 5 2 5 

Fadlje 27 5 3 98 3 3 4 4 17 3 5 3 5 5 2 5 

Foo 39 3 3 184 4 5 4 4 16 3 5 5 3 5 1 5 

Háje 39 3 3 150 3 1 4 4 17 3 5 5 3 5 2 5 

Horá 24 6 3 209 4 8 6 4 10 5 5 7 3 5 2 5 

Hoře 36 4 3 183 4 2 4 4 18 3 5 6 3 5 1 5 

Jane 26 5 3 193 4 3 4 4 17 3 5 7 3 5 1 5 

Jano 38 3 3 184 4 3 4 4 16 3 5 6 3 5 2 5 

Jeklo 41 3 3 107 3 2 4 4 17 3 5 7 3 5 1 5 

Joná 42 3 3 126 3 3 4 4 16 3 5 6 3 5 3 5 

Kala 37 4 3 116 3 0 4 4 18 3 5 7 3 5 1 5 

Kará 42 3 3 102 3 2 4 4 17 3 5 7 3 5 3 5 

Kartá 38 3 3 128 3 2 4 4 18 3 5 6 3 5 1 5 

Karva 24 6 3 114 3 3 4 4 14 4 5 5 3 5 3 5 

Klá 38 3 3 109 3 3 4 4 15 3 5 6 3 5 1 5 

Košte 30 4 3 100 3 1 4 4 18 3 5 3 5 5 1 5 

Kou 34 4 3 232 4 4 4 4 17 3 5 5 3 5 2 5 

Ko 24 6 3 240 4 11 6 4 13 4 5 6 3 5 2 5 

Machá 33 4 3 185 4 5 4 4 14 4 5 6 3 5 3 5 

Neu 27 5 3 171 4 5 4 4 16 3 5 6 3 5 3 5 

Nová 21 6 3 144 3 3 4 4 16 3 5 6 3 5 1 5 

Oukro 37 4 3 245 4 2 4 4 17 3 5 6 3 5 1 5 

Poko 39 3 3 106 3 2 4 4 14 4 5 7 3 5 2 5 

Prů 41 3 3 83 2 0 4 4 18 3 5 7 3 5 1 5 

Růže 36 4 3 211 4 3 4 4 16 3 5 6 3 5 2 5 

Řeči 39 3 3 269 4 9 6 4 17 3 5 6 3 5 2 5 

Sou 42 3 3 392 4 8 6 4 14 4 5 7 3 5 1 5 

Suchá 34 4 3 202 4 4 4 4 18 3 5 6 3 5 2 5 

Šilha 27 5 3 124 3 4 4 4 16 3 5 5 3 5 1 5 

Šťá 40 3 3 79 2 0 4 4 18 3 5 6 3 5 1 5 

Ště 34 4 3 181 4 5 4 4 18 3 5 5 3 5 1 5 

Šva 40 3 3 139 3 0 4 4 17 3 5 7 3 5 3 5 

Tábo 28 3 3 91 3 0 4 4 18 3 5 6 3 5 2 5 

Torko 41 3 3 304 4 5 4 4 17 3 5 5 3 5 3 5 

Tro 26 5 3 728 6 36 7 4 6 7 5 4 4 5 3 5 

Vale 40 3 3 99 3 0 4 4 18 3 5 6 3 5 1 5 

Vrba 39 3 3 195 4 5 4 4 9 5 5 5 3 5 2 5 

Zají 40 3 3 88 2 0 4 4 17 3 5 7 3 5 3 5 

Záme 35 4 3 112 3 2 4 4 15 3 5 6 3 5 3 5 
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Tabulka č. 21 uvádí celkový přehled a souhrn tabulek č. 1 – č. 20. Tabulka zobrazuje 

celkový počet ţáků ve třídách 1. A a 1. B (celkem 42 ţáků). Ukazují se konkrétní 

dosaţené výsledky ve všech testech, které byly provedeny v časovém období od 

listopadu 2009 do června 2010. Červeně jsou označena pásma testů a kategorie opisů, 

ve kterých byli ţáci nejméně úspěšní a tím se dostali do pásma 5 (hraniční p. = niţší 

průměr) aţ 7 (defekt = výrazný podprůměr) nebo do kategorie opisu 3 (dobře).  

Ţák Balo a ţákyně Buri byli za celé časové období neúspěšní jen v O2KA (Opis – 

konec 2. pololetí 1. ročníku – kategorie).  

Ţák E byl neúspěšný ve VDPA (Vizuální diferenciace – pásmo), ČPAČ (Čtení – pásmo 

– čas), ČPACH (Čtení – pásmo – chyby), dále v D2PA (Diktát – konec 2. pololetí 

1. ročníku – pásmo). 

Ţák Fadlje byl neúspěšný v TRPPA (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – 

pásmo), VDPA (Vizuální diferenciace – pásmo) a v P2PA (Přepis – konec 2. pololetí 

1. ročníku – pásmo). 

Ţák Horá byl neúspěšný v TRPPA (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – 

pásmo), VDPA (Vizuální diferenciace – pásmo), ČPACH (Čtení – pásmo – chyby), dále 

v D2PA (Diktát – konec 2. pololetí 1. ročníku – pásmo). 

Ţákyně Jane byla neúspěšná v TRPPA (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané 

školáky – pásmo), VDPA (Vizuální diferenciace – pásmo). 

Ţák Joná byl neúspěšný v TRPPA (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – 

pásmo) a v O2KA (Opis – konec 2. pololetí 1. ročníku – kategorie). 

Ţákyně Kará byla za celé časové období neúspěšná jen v O2KA (Opis – konec 2. polo-

letí 1. ročníku – kategorie). 

Ţákyně Karva byla neúspěšná v TRPPA (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané 

školáky – pásmo), D1PA (Diktát – konec 1. pololetí 1. ročníku – pásmo), P1PA (Přepis 

– konec 1. pololetí 1. ročníku – pásmo), O1KA (Opis – konec 1. pololetí 1. ročníku – 

kategorie), VDPA (Vizuální diferenciace – pásmo) a v O2KA (Opis – konec 2. pololetí 

1. ročníku – kategorie).  

Ţák Košte byl za celé časové období neúspěšný jen v P2PA (Přepis – konec 2. pololetí 

1. ročníku – pásmo).  
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Ţák Ko byl neúspěšný v O1KA (Opis – konec 1. pololetí 1. ročníku – kategorie), VDPA 

(Vizuální diferenciace – pásmo) a v ČPACH (Čtení – pásmo – chyby). 

Ţákyně Machá byla za celé časové období neúspěšná jen v O2KA (Opis – konec 

2. pololetí 1. ročníku – kategorie). 

Ţák Neu byl neúspěšný ve VDPA (Vizuální diferenciace – pásmo) a v O2KA (Opis – 

konec 2. pololetí 1. ročníku – kategorie). 

Ţákyně Nová byla za celé časové období neúspěšná jen ve VDPA (Vizuální 

diferenciace – pásmo). 

Ţák Růţe byl za celé časové období neúspěšný jen v O1KA (Opis – konec 1. pololetí 

1. ročníku – kategorie).  

Ţákyně Řeči a Sou byly za celé časové období neúspěšné jen ve ČPACH (Čtení – 

pásmo – chyby). 

Ţák Šilha byl za celé časové období neúspěšný jen ve VDPA (Vizuální diferenciace – 

pásmo). 

Ţák Šva a ţákyně Torko byli za celé časové období neúspěšní jen v O2KA (Opis – 

konec 2. pololetí 1. ročníku – kategorie). 

Ţákyně Tro byla neúspěšná v TRPPA (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky 

– pásmo), D1PA (Diktát – konec 1. pololetí 1. ročníku – pásmo), P1PA (Přepis – konec 

1. pololetí 1. ročníku – pásmo), O1KA (Opis – konec 1. pololetí 1. ročníku – kategorie), 

VDPA (Vizuální diferenciace – pásmo), ČPAČ (Čtení – pásmo – čas), ČPACH (Čtení – 

pásmo – chyby), D2PA (Diktát – konec 2. pololetí 1. ročníku – pásmo) a v O2KA (Opis 

– konec 2. pololetí 1. ročníku – kategorie). 

Ţák Vrba byl neúspěšný v TRPPA (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – 

pásmo), O1KA (Opis – konec 1. pololetí 1. ročníku – kategorie) a v D2PA (Diktát – 

konec 2. pololetí 1. ročníku – pásmo). 

Ţáci Zají a Záme byli za celé časové období neúspěšní jen v O2KA (Opis – konec 

2. pololetí 1. ročníku – kategorie). 

Tabulka byla vyuţita pro statistické zpracování dat. Pro výpočty byl pouţit program 

Statistica 9.1 (StatSoft, Inc. 2010). Statistica (data analysis software system), 

version 9.1 (www.statsoft.com). 
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Poznámka: Děti, které neuspěly v Testu rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky 

a na základě toho se dostaly do pásma 5 (hraniční p. = niţší průměr) aţ 7 (defekt = 

výrazný podprůměr), jsou od začátku povaţovány za rizikové (IR = 1), co se týká SPU. 

Děti, kterým se Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky zdařil a tudíţ se 

dostaly do pásma 1 (výrazný nadprůměr) aţ 4 (průměr = norma), jsou od počátku 

povaţovány za bezrizikové (IR = 0), co se týká SPU. 

 

Vysvětlivky, které se vztahují k tabulce č. 21, a také k tabulkám viz níže: 

 

TRPB Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – počet bodů 

TRPPA Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – pásmo 

IR Indikace rizika 

ČO Časové období 

D1ZS Diktát (konec 1. pololetí 1. ročníku) – počet správně zapsaných slov 

D1PA Diktát (konec 1. pololetí 1. ročníku) – pásmo 

P1ZS Přepis (konec 1. pololetí 1. ročníku) – počet správně zapsaných slov 

P1PA Přepis (konec 1. pololetí 1. ročníku) – pásmo 

O1KA Opis (konec 1. pololetí 1. ročníku) – kategorie 

VDB Vizuální diferenciace – počet bodů 

VDPA Vizuální diferenciace – pásmo 

ČČ Čtení – čas potřebný k přečtení textu (sekundy) 

ČPAČ Čtení – pásmo (čas) 

ČPCH Čtení – počet chyb v textu 

ČPACH Čtení – pásmo (chyby) 

D2ZS Diktát (konec 2. pololetí 1. ročníku) – počet správně zapsaných slov 

D2PA Diktát (konec 2. pololetí 1. ročníku) – pásmo 

P2ZS Přepis (konec 2. pololetí 1. ročníku) – počet správně zapsaných slov 

P2PA Přepis (konec 2. pololetí 1. ročníku) – pásmo 

O2KA Opis (konec 2. pololetí 1. ročníku) – kategorie 

 

Pohlaví: Třída: 

1 – dívka 1 - 1.A 

0 – chlapec 2 - 1.B 

 

Pásmo: 

1 - výrazný nadprůměr Časové období: 

2 – nadprůměr 1 - listopad 2009 

3 - vyšší průměr 2 - leden 2010 

4 - průměr = norma 3 - březen 2010 

5 - hraniční p. = niţší průměr 4 - květen 2010 

6 – podprůměr 5 - červen 2010 

7 - defekt = výrazný podprůměr  
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Opis - kategorie: Indikace rizika (IR): 

1 – výborně 0 - bez rizika 

2 – chvalitebně 1 - s rizikem 

3 – dobře  

 

Tabulka č. 22 – Frekvenční tabulka: TRPPA – Test rizika poruch čtení a psaní pro 

rané školáky – pásmo 

 

Category 

Frequency table: TRPPA 

Count Cumulative Percent Cumulative 

2 8 8 19,04762  19,0476  

3 9 17 21,42857  40,4762  

4 18 35 42,85714  83,3333  

5 3 38 7,14286  90,4762  

6 4 42 9,52381  100,0000  

Missing 0 42 0,00000  100,0000  

 

Tabulka č. 22 uvádí přehled četnosti výskytu TRPPA (Test rizika poruch čtení a psaní 

pro rané školáky – pásmo) u pásem 2 (nadprůměr) aţ 6 (podprůměr). Z tabulky je 

zřejmé, ţe v Testu rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky ve sledovaném pásmu 5 

(hraniční p. = niţší průměr) a 6 (podprůměr), rozloţení vzorku odpovídá 16,66667 % 

(100,0000 % – 83,3333 % = 16,66667 %). 

 

Tabulka č. 23 – Frekvenční tabulka: D1PA – Diktát (konec 1. pololetí 1. ročníku) – 

pásmo 

 

Category 

Frequency table: D1PA 

Count Cumulative Percent Cumulative 

3 38 38 90,47619   90,4762   

4 2 40 4,76190  95,2381   

5 1 41 2,38095  97,6190   

7 1 42 2,38095  100,0000   

Missing 0 42 0,00000  100,0000   
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Tabulka č. 23 uvádí přehled četnosti výskytu D1PA (Diktát - konec 1. pololetí 

1. ročníku – pásmo) u pásem 3 (vyšší průměr) aţ 5 (hraniční p. = niţší průměr) a 7 

(defekt = výrazný podprůměr). Z tabulky je zřejmé, ţe v Diktátu (konec 1. pololetí 

1. ročníku) ve sledovaném pásmu 5 a 7, rozloţení vzorku odpovídá 4,7619 % 

(100,0000 % - 95,2381 % = 4,7619 %). 

 

Tabulka č. 24 – Frekvenční tabulka: P1PA – Přepis (konec 1. pololetí 1. ročníku) – 

pásmo 

 

Category 

Frequency table: P1PA 

Count Cumulative Percent Cumulative 

3 31 31 73,80952  73,8095  

4 9 40 21,42857  95,2381  

5 2 42 4,76190  100,0000  

Missing 0 42 0,00000  100,0000  

 

Tabulka č. 24 uvádí přehled četnosti výskytu P1PA (Přepis - konec 1. pololetí 

1. ročníku – pásmo) u pásem 3 (vyšší průměr) aţ 5 (hraniční p. = niţší průměr). 

Z tabulky je zřejmé, ţe v Přepisu (konec 1. pololetí 1. ročníku) ve sledovaném pásmu 5, 

rozloţení vzorku odpovídá 4,7619 % (100,0000 % - 95,2381 % = 4,7619 %). 
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Tabulka č. 25 – Frekvenční tabulka: O1KA – Opis (konec 1. pololetí 1. ročníku) – 

kategorie 

 

Category 

Frequency table: O1KA 

Count Cumulative Percent Cumulative 

1 17 17 40,47619  40,4762  

2 20 37 47,61905  88,0952  

3 5 42 11,90476  100,0000  

Missing 0 42 0,00000  100,0000  

 

Tabulka č. 25 uvádí přehled četnosti výskytu O1KA (Opis - konec 1. pololetí 1. ročníku 

– kategorie) u kategorie 1 (výborně) aţ 3 (dobře). Z tabulky je zřejmé, ţe v Opisu 

(konec 1. pololetí 1. ročníku) ve sledované kategorii 3, rozloţení vzorku odpovídá 

11,9048 % (100,0000 % - 88,0952 % = 11,9048 %). 

 

Tabulka č. 26 – Frekvenční tabulka: VDPA – Vizuální diferenciace – pásmo 

 

Category 

Frequency table: VDPA 

Count Cumulative Percent Cumulative 

3 20 20 47,61905  47,6190  

4 12 32 28,57143  76,1905  

5 6 38 14,28571  90,4762  

6 4 42 9,52381  100,0000  

Missing 0 42 0,00000  100,0000  

 

Tabulka č. 26 uvádí přehled četnosti výskytu VDPA (Vizuální diferenciace - pásmo) u 

pásem 3 (vyšší průměr) aţ 6 (podprůměr). Z tabulky je zřejmé, ţe ve Vizuální 

diferenciaci ve sledovaném pásmu 5 (hraniční p. = niţší průměr) a 6 (podprůměr), 

rozloţení vzorku odpovídá 23,8095 % (100,0000 % - 76,1905 % = 23,8095 %). 
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Tabulka č. 27 – Frekvenční tabulka: ČPACH – Čtení – pásmo (chyby) 

 

Category 

Frequency table: ČPACH 

Count Cumulative Percent Cumulative 

4 36 36 85,71429  85,7143  

6 5 41 11,90476  97,6190  

7 1 42 2,38095  100,0000  

Missing 0 42 0,00000  100,0000  

 

Tabulka č. 27 uvádí přehled četnosti výskytu ČPACH (Čtení – pásmo - chyby) u pásem 

4 (průměr = norma), 6 (podprůměr) a 7 (defekt = výrazný podprůměr). Z tabulky je 

zřejmé, ţe ve Čtení (chyby) ve sledovaném pásmu 6 a 7, rozloţení vzorku odpovídá 

14,2857 % (100,0000 % - 85,7143 % = 14,2857 %). 

 

Tabulka č. 28 – Frekvenční tabulka: D2PA – Diktát (konec 2. pololetí 1. ročníku) – 

pásmo 

 

Category 

Frequency table: D2PA 

Count Cumulative Percent Cumulative 

3 33 33 78,57143  78,5714  

4 5 38 11,90476  90,4762  

5 3 41 7,14286  97,6190  

7 1 42 2,38095  100,0000  

Missing 0 42 0,00000  100,0000  

 

Tabulka č. 28 uvádí přehled četnosti výskytu D2PA (Diktát - konec 2. pololetí 

1. ročníku – pásmo) u pásem 3 (vyšší průměr) aţ 5 (hraniční p. = niţší průměr) a 7 

(defekt = výrazný podprůměr). Z tabulky je zřejmé, ţe v Diktátu (konec 2. pololetí 

1. ročníku) ve sledovaném pásmu 5 a 7, rozloţení vzorku odpovídá 9,5238 % 

(100,0000 % - 90,4762 % = 9,5238 %). 
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Tabulka č. 29 – Frekvenční tabulka: P2PA – Přepis (konec 2. pololetí 1. ročníku) – 

pásmo 

 

Category 

Frequency table: P2PA 

Count Cumulative Percent Cumulative 

3 37 37 88,09524  88,0952  

4 3 40 7,14286  95,2381  

5 2 42 4,76190  100,0000  

Missing 0 42 0,00000  100,0000  

 

Tabulka č. 29 uvádí přehled četnosti výskytu P2PA (Přepis - konec 2. pololetí 

1. ročníku – pásmo) u pásem 3 (vyšší průměr) aţ 5 (hraniční p. = niţší průměr). 

Z tabulky je zřejmé, ţe v Přepisu (konec 2. pololetí 1. ročníku) ve sledovaném pásmu 5, 

rozloţení vzorku odpovídá 4,7619 % (100,0000 % - 95,2381 % = 4,7619 %). 

 

Tabulky č. 22–29 popisují, ţe ve všech provedených testech rozloţení vzorku 

nepřekročilo 25 %. Výjimku ovšem představuje tabulka č. 30, viz níţe. Z ní vyplývá, ţe 

v O2KA (Opis – konec 2. pololetí 1. ročníku – kategorie) rozloţení vzorku překročilo 

25 % a odpovídá 28,5714 %. 

 

Tabulka č. 30 – Frekvenční tabulka: O2KA – Opis (konec 2. pololetí 1. ročníku) – 

kategorie 

 

Category 

Frequency table: O2KA 

Count Cumulative Percent Cumulative 

1 16 16 38,09524  38,0952  

2 14 30 33,33333  71,4286  

3 12 42 28,57143  100,0000  

Missing 0 42 0,00000  100,0000  

 

Tabulka č. 30 uvádí přehled četnosti výskytu O2KA (Opis - konec 2. pololetí 1. ročníku 

– kategorie) u kategorie 1 (výborně) aţ 3 (dobře). Z tabulky je zřejmé, ţe v Opisu 
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(konec 2. pololetí 1. ročníku) ve sledované kategorii 3, rozloţení vzorku odpovídá 

28,5714 % (100,0000 % - 71,4286 % = 28,5714 %). 

 

Tabulka č. 31 – Test normality: TRPPA, D1PA, P1PA, VDPA, ČPACH, D2PA, 

P2PA 

 

Variable 

Tests of Normality 

N max D K-S Lilliefors W p 

TRPPA 42 0,220416 p < 0,05 p < 0,01 0,885167 0,000533 

D1PA 42 0,511001 p < 0,01 p < 0,01 0,304494 0,000000 

P1PA 42 0,447001 p < 0,01 p < 0,01 0,587905 0,000000 

VDPA 42 0,280096 p < 0,01 p < 0,01 0,787128 0,000002 

ČPACH 42 0,511302 p < 0,01 p < 0,01 0,436607 0,000000 

D2PA 42 0,453916 p < 0,01 p < 0,01 0,505419 0,000000 

P2PA 42 0,514145 p < 0,01 p < 0,01 0,383946 0,000000 

 

Tabulka č. 31 ukazuje, ţe všechna vloţená data z TRPPA, D1PA, P1PA, VDPA, 

ČPACH, D2PA a P2PA jsou v pořádku a ţe rozloţení je normální. 

 

Tabulka č. 32 – Test normality: O1KA, O2KA 

 

Variable 

Tests of Normality 

N max D K-S Lilliefors 

O1KA 42 0,260487 p < 0,01 p < 0,01 

O2KA 42 0,245799 p < 0,05 p < 0,01 

 

Tabulka č. 32 ukazuje, ţe všechna vloţená data z O1KA a O2KA jsou v pořádku a ţe 

rozloţení je normální. 
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Tabulka č. 33 – Spearmanův pořadový korelační koeficient: TRPB a D1ZS, TRPB 

a P1ZS, TRPB a O1KA, TRPB a VDB, TRPB a ČČ, TRPB a ČPAČ, TRPB 

a ČPCH, TRPB a D2ZS, TRPB a P2ZS, TRPB a O2KA 

 

Pair of Variables 

Spearman Rank Order Correlations MD pairwise deleted 

Marked correlations are significant at p <0,05000 

Valid Spearman t(N-2) p-value 

TRPB & D1ZS 42 0,324361 2,16870 0,036109 

TRPB & P1ZS 42 0,311031 2,06979 0,044972 

TRPB & O1KA 42 -0,500314 -3,65454 0,000741 

TRPB & VDB 42 0,363944 2,47126 0,017820 

TRPB & ČČ 42 -0,060815 -0,38534 0,702025 

TRPB & ČPAČ 42 -0,189413 -1,22004 0,229596 

TRPB & ČPCH 42 -0,328116 -2,19681 0,033889 

TRPB & D2ZS 42 0,363210 2,46552 0,018069 

TRPB & P2ZS 42 0,026766 0,16934 0,866379 

TRPB & O2KA 42 -0,126357 -0,80561 0,425230 

 

Tabulka č. 33 vyjadřuje závislost mezi TRPB a D1ZS, TRPB a P1ZS, TRPB a O1KA, 

TRPB a VDB, TRPB a ČČ, TRPB a ČPAČ, TRPB a ČPCH, TRPB a D2ZS, TRPB 

a P2ZS, TRPB a O2KA. Z tabulky vyplývá, ţe červeně jsou označeny dvojice testů, u 

kterých se závislost potvrdila. Jsou to: TRPB (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané 

školáky – počet bodů) a D1ZS (Diktát – konec 1. pololetí 1. ročníku – počet správně 

zapsaných slov); TRPB (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – počet bodů) 

a P1ZS (Přepis – konec 1. pololetí 1. ročníku – počet správně zapsaných slov); TRPB 

(Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – počet bodů) a O1KA (Opis – konec 

1. pololetí 1. ročníku – kategorie); TRPB (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané 

školáky – počet bodů) a VDB (Vizuální diferenciace – počet bodů); TRPB (Test rizika 

poruch čtení a psaní pro rané školáky – počet bodů) a ČPCH (Čtení – počet chyb 

v textu); TRPB (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – počet bodů) 

a D2ZS (Diktát – konec 2. pololetí 1. ročníku – počet správně zapsaných slov). 
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Tabulka č. 34 – Spearmanův pořadový korelační koeficient: TRPPA a D1PA, 

TRPPA a P1PA, TRPPA a VDPA, TRPPA a ČPACH, TRPPA a D2PA, TRPPA 

a P2PA 

 

Pair of Variables 

Spearman Rank Order Correlations MD pairwise deleted 

Marked correlations are significant at p <0,05000 

Valid Spearman t(N-2) p-value 

TRPPA & D1PA 42 0,295216 1,954211 0,057692 

TRPPA & P1PA 42 0,204583 1,321857 0,193726 

TRPPA & VDPA 42 0,399838 2,758930 0,008704 

TRPPA & ČPACH 42 0,248992 1,625971 0,111810 

TRPPA & D2PA 42 0,488063 3,536605 0,001042 

TRPPA & P2PA 42 0,184975 1,190425 0,240896 

 

Tabulka č. 34 vyjadřuje závislost mezi TRPPA a D1PA, TRPPA a P1PA, TRPPA 

a VDPA, TRPPA a ČPACH, TRPPA a D2PA, TRPPA a P2PA. Z tabulky vyplývá, ţe 

červeně jsou označeny dvojice testů, u kterých se závislost potvrdila. Jsou to: TRPPA 

(Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – pásmo) a VDPA (Vizuální 

diferenciace – pásmo); TRPPA (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – 

pásmo) a D2PA (Diktát – konec 2. pololetí 1. ročníku – pásmo). 
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Tabulka č. 35 – Spearmanův pořadový korelační koeficient: TRPPA a D1ZS, 

TRPPA a P1ZS, TRPPA a O1KA, TRPPA a VDB, TRPPA ČČ, TRPPA a ČPAČ, 

TRPPA a ČPCH, TRPPA a D2ZS, TRPPA a P2ZS, TRPPA a O2KA 

 

Pair of Variables 

Spearman Rank Order Correlations MD pairwise deleted 

Marked correlations are significant at p <0,05000 

Valid Spearman t(N-2) p-value 

TRPPA & D1ZS 42 -0,319467 -2,13222 0,039180 

TRPPA & P1ZS 42 -0,291522 -1,92747 0,061044 

TRPPA & O1KA 42 0,462065 3,29522 0,002066 

TRPPA & VDB 42 -0,391950 -2,69451 0,010255 

TRPPA & ČČ 42 0,163747 1,04979 0,300115 

TRPPA & ČPAČ 42 0,288233 1,90374 0,064156 

TRPPA & ČPCH 42 0,379668 2,59559 0,013141 

TRPPA & D2ZS 42 -0,334601 -2,24564 0,030320 

TRPPA & P2ZS 42 -0,071176 -0,45130 0,654208 

TRPPA & O2KA 42 0,083814 0,53196 0,597699 

 

Tabulka č. 35 vyjadřuje závislost mezi TRPPA a D1ZS, TRPPA a P1ZS, TRPPA 

a O1KA, TRPPA a VDB, TRPPA ČČ, TRPPA a ČPAČ, TRPPA a ČPCH, TRPPA 

a D2ZS, TRPPA a P2ZS, TRPPA a O2KA. Z tabulky vyplývá, ţe červeně jsou 

označeny dvojice testů, u kterých se závislost potvrdila. Jsou to: TRPPA (Test rizika 

poruch čtení a psaní pro rané školáky – pásmo) a D1ZS (Diktát – konec 1. pololetí 

1. ročníku – počet správně zapsaných slov); TRPPA (Test rizika poruch čtení a psaní 

pro rané školáky – pásmo) a O1KA (Opis – konec 1. pololetí 1. ročníku – kategorie); 

TRPPA (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – pásmo) a VDB (Vizuální 

diferenciace – počet bodů); TRPPA (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky – 

pásmo) a ČPCH (Čtení – počet chyb v textu); TRPPA (Test rizika poruch čtení a psaní 

pro rané školáky – pásmo) a D2ZS (Diktát – konec 2. pololetí 1. ročníku – počet 

správně zapsaných slov). 
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Tabulka č. 36 – Spearmanův pořadový korelační koeficient: Pohlaví a D1ZS, 

Pohlaví a P1ZS, Pohlaví a O1KA, Pohlaví a VDB, Pohlaví a ČČ, Pohlaví a ČPAČ, 

Pohlaví a ČPCH, Pohlaví a D2ZS, Pohlaví a P2ZS, Pohlaví a O2KA 

 

Pair of Variables 

Spearman Rank Order Correlations MD pairwise deleted 

Marked correlations are significant at p <0,05000 

Valid Spearman t(N-2) p-value 

Pohlaví & D1ZS 42 0,101140 0,64296 0,523919 

Pohlaví & P1ZS 42 -0,183851 -1,18294 0,243816 

Pohlaví & O1KA 42 -0,065573 -0,41561 0,679916 

Pohlaví & VDB 42 0,151315 0,96815 0,338787 

Pohlaví & ČČ 42 0,071455 0,45308 0,652942 

Pohlaví & ČPAČ 42 0,071435 0,45295 0,653033 

Pohlaví & ČPCH 42 0,193130 1,24490 0,220414 

Pohlaví & D2ZS 42 -0,107733 -0,68535 0,497076 

Pohlaví & P2ZS 42 0,092720 0,58895 0,559207 

Pohlaví & O2KA 42 -0,088615 -0,56266 0,576805 

 

Tabulka č. 36 uvádí závislost mezi Pohlavím a D1ZS, P1ZS, O1KA, VDB, ČČ, ČPAČ, 

ČPCH, D2ZS, P2ZS a O2KA. Z tabulky vyplývá, ţe neexistuje závislost mezi Pohlavím 

a zmíněnými testy. Nejsou žádné pohlavní rozdíly, které by byly vázané na provedené 

testy. 
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Tabulka č. 37 – Mann-Whitneyho test rozdílů mezi Pohlavím a D1ZS, P1ZS, 

O1KA, VDB, ČČ, ČPAČ, ČPCH, D2ZS, P2ZS, O2KA 

variable 

Mann-Whitney U Test By variable Pohlaví Marked tests are significant at p <0,05000 

Rank Sum Rank Sum U Z p-value Z p-value 
Valid 

N 

Valid 

N 
2*1sided 

D1ZS 491,5000 411,5000 191,5000 -0,60999 0,541866 -0,63439 0,525825 24 18 0,537475 

P1ZS 561,0000 342,0000 171,0000 1,13103 0,258043 1,16414 0,244368 24 18 0,261147 

O1KA 531,0000 372,0000 201,0000 0,36854 0,712472 0,40587 0,684836 24 18 0,715399 

VDB 478,0000 425,0000 178,0000 -0,95312 0,340532 -0,95614 0,339001 24 18 0,344338 

ČČ 498,0000 405,0000 198,0000 -0,44479 0,656474 -0,44482 0,656448 24 18 0,659828 

ČPAČ 499,5000 403,5000 199,5000 -0,40666 0,684256 -0,44354 0,657373 24 18 0,678166 

ČPCH 468,0000 435,0000 168,0000 -1,20728 0,227325 -1,22375 0,221046 24 18 0,230049 

D2ZS 542,5000 360,5000 189,5000 0,66083 0,508724 0,67681 0,498527 24 18 0,504687 

P2ZS 494,0000 409,0000 194,0000 -0,54645 0,584755 -0,58020 0,561778 24 18 0,588539 

O2KA 537,0000 366,0000 195,0000 0,52104 0,602342 0,55390 0,579647 24 18 0,606034 

 

Tabulka č. 37 uvádí závislost mezi Pohlavím a D1ZS, P1ZS, O1KA, VDB, ČČ, ČPAČ, 

ČPCH, D2ZS, P2ZS a O2KA. Z tabulky vyplývá, ţe neexistuje závislost mezi Pohlavím 

a zmíněnými testy. Nejsou žádné pohlavní rozdíly, které by byly vázané na provedené 

testy. 

 

Tabulka č. 38 – Mann-Whitneyho test rozdílů mezi IR a D1ZS, P1ZS, O1KA, 

VDB, ČČ, ČPAČ, ČPCH, D2ZS, P2ZS, O2KA 

variable 

Mann-Whitney U Test By variable IR Marked tests are significant at p <0,05000 

Rank Sum Rank Sum U Z p-value Z p-value 
Valid 

N 

Valid 

N 
2*1sided 

D1ZS 794,0000 109,0000 81,0000 1,38375 0,166436 1,43910 0,150124 35 7 0,170116 

P1ZS 812,5000 90,5000 62,5000 2,00812 0,044631 2,06691 0,038744 35 7 0,040992 

O1KA 673,0000 230,0000 43,0000 -2,66625 0,007671 -2,93635 0,003321 35 7 0,005612 

VDB 805,5000 97,5000 69,5000 1,77187 0,076417 1,77750 0,075487 35 7 0,073208 

ČČ 733,0000 170,0000 103,0000 -0,64125 0,521361 -0,64130 0,521327 35 7 0,529541 

ČPAČ 729,5000 173,5000 99,5000 -0,75937 0,447629 -0,82824 0,407533 35 7 0,445996 

ČPCH 698,0000 205,0000 68,0000 -1,82250 0,068380 -1,84736 0,064695 35 7 0,067675 

D2ZS 822,5000 80,5000 52,5000 2,34562 0,018996 2,40236 0,016290 35 7 0,015668 

P2ZS 780,5000 122,5000 94,5000 0,92812 0,353344 0,98545 0,324405 35 7 0,352511 

O2KA 714,5000 188,5000 84,5000 -1,26562 0,205649 -1,34545 0,178480 35 7 0,204500 

 

Tabulka č. 38 ukazuje, ţe červeně označené testy jsou statisticky významné. Jsou to: 

P1ZS (Přepis – konec 1. pololetí 1. ročníku – počet správně zapsaných slov), O1KA 
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(Opis – konec 1. pololetí 1. ročníku – kategorie), D2ZS (Diktát – konec 2. pololetí 

1. ročníku – počet správně zapsaných slov). Zeleně označené testy se blíţí statistické 

významnosti. Jsou to: VDB (Vizuální diferenciace – počet bodů) a ČPCH (Čtení – 

počet chyb v textu). 

Z tabulky dále vyplývá, ţe v D2ZS (Diktát – konec 2. pololetí 1. ročníku – počet 

správně zapsaných slov) došlo ke zhoršení oproti D1ZS (Diktát – konec 1. pololetí 

1. ročníku – počet správně zapsaných slov). Z tabulky se také ukazuje, ţe v P2ZS 

(Přepis – konec 2. pololetí 1. ročníku – počet správně zapsaných slov) a v O2KA (Opis 

– konec 2. pololetí 1. ročníku – kategorie) došlo ke zlepšení oproti P1ZS (Přepis – 

konec 1. pololetí 1. ročníku – počet správně zapsaných slov) a O1KA (Opis – konec 

1. pololetí 1. ročníku - kategorie). 

 

Tabulka č. 39 – Mann-Whitneyho test rozdílů mezi Pohlavím a TRPPA, IR 

 

variable 

Mann-Whitney U Test By variable Pohlaví Marked tests are significant at p <0,05000 

Rank Sum Rank Sum U Z p-value Z p-value 
Valid 

N 

Valid 

N 
2*1sided 

TRPPA 397,0000 506,0000 206,0000 0,241456 0,809202 0,253979 0,799512 18 24 0,811246 

IR 387,0000 516,0000 216,0000 -0,012708 0,989861 -0,019682 0,984297 18 24 1,000000 

 

Tabulka č. 39 uvádí závislost mezi Pohlavím a TRPPA, IR. Z tabulky vyplývá, ţe 

neexistuje závislost mezi Pohlavím a TRPPA ani mezi Pohlavím a IR. Nejsou žádné 

pohlavní rozdíly. 
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Tabulka č. 40 – Mann-Whitneyho test rozdílů mezi Pohlavím a TRPB, TRPPA, 

D1ZS, D1PA, P1ZS, P1PA, O1KA, VDB, VDPA, ČČ, ČPAČ, ČPCH, ČPACH, 

D2ZS, D2PA, P2ZS, P2PA, O2KA u dětí s rizikem SPU (IR = 1) 

 

variable 

Mann-Whitney U Test By variable Pohlaví Marked tests are significant at p <0,05000 Include condition: IR=1 

Rank Sum Rank Sum U Z p-value Z p-value 
Valid 

N 

Valid 

N 
2*1sided 

TRPB 13,50000 14,50000 3,500000 -0,70711 0,479501 -0,72008 0,471475 4 3 0,400000 

TRPPA 18,50000 9,50000 3,500000 0,70711 0,479501 0,81650 0,414217 4 3 0,400000 

D1ZS 18,50000 9,50000 3,500000 0,70711 0,479501 0,72008 0,471475 4 3 0,400000 

D1PA 12,00000 16,00000 2,000000 -1,23744 0,215926 -1,54335 0,122746 4 3 0,228571 

P1ZS 20,00000 8,00000 2,000000 1,23744 0,215926 1,29668 0,194743 4 3 0,228571 

P1PA 12,50000 15,50000 2,500000 -1,06066 0,288845 -1,18322 0,236724 4 3 0,228571 

O1KA 13,50000 14,50000 3,500000 -0,70711 0,479501 -0,81650 0,414217 4 3 0,400000 

VDB 19,50000 8,50000 2,500000 1,06066 0,288845 1,08012 0,280088 4 3 0,228571 

VDPA 13,50000 14,50000 3,500000 -0,70711 0,479501 -0,74833 0,454261 4 3 0,400000 

ČČ 15,00000 13,00000 5,000000 -0,17678 0,859684 -0,17678 0,859684 4 3 0,857143 

ČPAČ 14,00000 14,00000 4,000000 -0,53033 0,595883 -0,57282 0,566766 4 3 0,628571 

ČPCH 16,00000 12,00000 6,000000 0,17678 0,859684 0,19505 0,845356 4 3 1,000000 

ČPACH 15,00000 13,00000 5,000000 -0,17678 0,859684 -0,22048 0,825498 4 3 0,857143 

D2ZS 16,50000 11,50000 5,500000 0,00000 1,000000 0,00000 1,000000 4 3 0,857143 

D2PA 15,00000 13,00000 5,000000 -0,17678 0,859684 -0,18524 0,853041 4 3 0,857143 

P2ZS 16,00000 12,00000 6,000000 0,17678 0,859684 0,18002 0,857137 4 3 1,000000 

P2PA 16,00000 12,00000 6,000000 0,17678 0,859684 0,22048 0,825498 4 3 1,000000 

O2KA 15,00000 13,00000 5,000000 -0,17678 0,859684 -0,19094 0,848572 4 3 0,857143 

 

Tabulka č. 40 uvádí závislost mezi Pohlavím a TRPB, TRPPA, D1ZS, D1PA, P1ZS, 

P1PA, O1KA, VDB, VDPA, ČČ, ČPAČ, ČPCH, ČPACH, D2ZS, D2PA, P2ZS, P2PA, 

O2KA u dětí s rizikem SPU (IR = 1). Z tabulky vyplývá, ţe neexistuje závislost mezi 

Pohlavím a zmíněnými testy u dětí s rizikem SPU. Nejsou žádné pohlavní rozdíly, 

které by byly vázané na provedené testy. 
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Tabulka č. 41 – Mann-Whitneyho test rozdílů mezi Pohlavím a TRPB, TRPPA, 

D1ZS, D1PA, P1ZS, P1PA, O1KA, VDB, VDPA, ČČ, ČPAČ, ČPCH, ČPACH, 

D2ZS, D2PA, P2ZS, P2PA, O2KA u dětí bez rizika SPU (IR = 0) 

 

variable 

Mann-Whitney U Test By variable Pohlaví Marked tests are significant at p <0,05000 Include condition: IR=0 

Rank Sum Rank Sum U Z p-value Z p-value 
Valid 

N 

Valid 

N 
2*1sided 

TRPB 384,5000 245,5000 125,5000 0,80000 0,423711 0,80259 0,422213 20 15 0,419045 

TRPPA 347,5000 282,5000 137,5000 -0,40000 0,689157 -0,43755 0,661710 20 15 0,680778 

D1ZS 330,5000 299,5000 120,5000 -0,96667 0,333711 -1,01283 0,311143 20 15 0,329918 

D1PA 357,5000 272,5000 147,5000 -0,06667 0,946847 -0,16576 0,868350 20 15 0,934471 

P1ZS 382,0000 248,0000 128,0000 0,71667 0,473580 0,74054 0,458971 20 15 0,478538 

P1PA 332,5000 297,5000 122,5000 -0,90000 0,368121 -1,23693 0,216113 20 15 0,364027 

O1KA 379,5000 250,5000 130,5000 0,63333 0,526516 0,71240 0,476215 20 15 0,520562 

VDB 298,0000 332,0000 88,0000 -2,05000 0,040365 -2,05707 0,039680 20 15 0,039221 

VDPA 402,5000 227,5000 107,5000 1,40000 0,161514 1,54272 0,122899 20 15 0,158483 

ČČ 353,0000 277,0000 143,0000 -0,21667 0,828468 -0,21670 0,828445 20 15 0,830694 

ČPAČ 355,5000 274,5000 145,5000 -0,13333 0,893930 -0,14551 0,884308 20 15 0,882336 

ČPCH 318,5000 311,5000 108,5000 -1,36667 0,171731 -1,38762 0,165254 20 15 0,168690 

ČPACH 355,0000 275,0000 145,0000 -0,15000 0,880765 -0,27209 0,785554 20 15 0,882336 

D2ZS 383,0000 247,0000 127,0000 0,75000 0,453255 0,77354 0,439202 20 15 0,458224 

D2PA 346,5000 283,5000 136,5000 -0,43333 0,664773 -0,71331 0,475652 20 15 0,656776 

P2ZS 339,5000 290,5000 129,5000 -0,66667 0,504986 -0,72418 0,468958 20 15 0,499321 

P2PA 365,5000 264,5000 144,5000 0,16667 0,867632 0,34329 0,731384 20 15 0,856440 

O2KA 379,0000 251,0000 131,0000 0,61667 0,537455 0,65964 0,509485 20 15 0,542246 

 

Tabulka č. 41 uvádí závislost mezi Pohlavím a TRPB, TRPPA, D1ZS, D1PA, P1ZS, 

P1PA, O1KA, VDB, VDPA, ČČ, ČPAČ, ČPCH, ČPACH, D2ZS, D2PA, P2ZS, P2PA, 

O2KA u dětí bez rizika SPU (IR = 0). Z tabulky vyplývá (červené označení), ţe existuje 

závislost mezi Pohlavím a VDB (Vizuální diferenciace – počet bodů) u dětí  bez rizika 

SPU. Jsou pohlavní rozdíly ve Vizuální diferenciaci, co se týká počtu získaných 

bodů. 
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Tabulka č. 42 – Faktorová analýza D1ZS, P1ZS, ČPCH, D2ZS, P2ZS 

 

Variable 

Factor coordinates of the variables, based on correlations 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

D1ZS 0,771577  0,368792  -0,274753  0,430191  0,090047  

P1ZS 0,728769  -0,037563  -0,583614  -0,356054  0,010228  

ČPCH -0,790815  0,365311  -0,376815  0,058528  -0,309428  

D2ZS 0,820379  -0,425046  0,152292  0,105778  -0,334564  

P2ZS 0,537977  0,707121  0,398503  -0,209929  -0,087668  

 

Tabulka č. 42 uvádí přehled faktorové analýzy (Faktor 1 – Faktor 5) u D1ZS, P1ZS, 

ČPCH, D2ZS a P2ZS. Faktor 1 – Faktor 3 jsou významné (Faktor 1 = 54,29 %, Faktor 2 

= 19,03 % a Faktor 3 = 14,80 % - viz tabulka č. 44 a graf č. 3 a č. 4). Faktor 4 a Faktor 5 

jsou nevýznamné (Faktor 4 = 7,41 % a Faktor 5 = 4,47 % - viz tabulka č. 44). Zeleně 

označené hodnoty nejvíce přispívají k daným faktorům a červené hodnoty přispívají 

nejméně. 
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Tabulka č. 43 – Faktorová analýza jedinců s indikací rizika (IR) 

 

Case 

Factor coordinates of cases, based on correlations Labelling variable: IR 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 IR 

Balá 1,75120 -0,23068 -0,58643 -0,27016 0,00231 0 

Balo 1,03138 0,09495 -0,24425 0,18223 0,02107 0 

Buri -1,32133 -1,26420 0,16270 0,86806 0,53089 0 

E -2,75106 -0,36643 -0,43686 0,43424 0,83191 0 

Fadlje -0,34442 -2,19475 -1,39027 0,63149 0,28649 1 

Foo -0,26341 -0,34801 -0,29370 0,70416 0,02760 0 

Háje 0,26045 -1,09760 -0,23529 -0,33013 0,08933 0 

Horá -0,83235 2,34789 -0,16616 -0,01564 0,99707 1 

Hoře -0,05916 -0,44450 1,31622 0,39258 -0,50128 0 

Jane 0,89128 0,87934 0,67975 0,35596 -0,28672 1 

Jano 0,39528 0,35526 0,17432 0,61785 0,15397 0 

Jeklo 0,60904 0,84588 1,31738 0,82311 -0,19049 0 

Joná -0,33406 0,09377 0,98337 0,55340 -0,01169 1 

Kala 2,06077 0,45654 -0,14728 -0,59711 -0,17346 0 

Kará 1,70690 0,75031 -0,36634 -0,62864 -0,13680 0 

Kartá 1,40208 -0,24672 -0,61530 -0,51081 -0,29983 0 

Karva -3,38108 -1,84871 2,33585 -1,78185 -0,13668 1 

Klá 0,57479 0,48654 -0,45320 0,06887 0,43678 0 

Košte -1,08328 -3,04335 -0,11436 0,05021 -0,06359 0 

Kou -0,17495 -0,72314 -0,02713 0,47827 -0,19707 0 

Ko -1,37882 0,92716 -0,26392 -0,26573 -0,18595 0 

Machá -1,05349 0,07880 0,50850 -0,84965 0,08614 0 

Neu 0,41468 -0,01785 -0,72922 -1,13899 -0,26014 0 

Nová 0,94549 0,14487 -0,82425 -0,62416 0,11588 0 

Oukro 0,66543 0,12680 0,31699 0,66614 0,00318 0 

Poko -0,13196 1,18863 1,24244 0,35374 0,53038 0 

Prů 2,06077 0,45654 -0,14728 -0,59711 -0,17346 0 

Růţe 0,76380 -0,00180 -0,70035 -0,89834 0,04200 0 

Řeči -0,10226 0,43731 -0,09383 0,50934 -0,86960 0 

Sou -0,63424 1,58051 0,78410 0,45435 -0,15438 0 

Suchá 1,41635 0,03057 -0,89199 -0,20309 -0,45420 0 

Šilha -0,36139 -0,56000 -0,09341 0,41321 0,06785 0 

Šťá 1,38525 -0,19882 -0,02519 0,21375 -0,01559 0 

Ště 0,65711 -0,55948 -0,84629 0,62455 -0,41046 0 

Šva 1,14499 0,35820 0,59549 -0,72662 -0,07420 0 

Tábo 0,28996 -0,42845 1,34510 0,63322 -0,19914 0 

Torko 0,47067 -0,39634 -0,91257 0,55949 -0,14554 0 
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Case 

Factor coordinates of cases, based on correlations Labelling variable: IR 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 IR 

Tro -7,03624 1,65786 -1,77393 -0,05113 -1,23839 1 

Vale 1,75120 -0,23068 -0,58643 -0,27016 0,00231 0 

Vrba -2,11356 0,35396 -0,38595 -0,57383 1,66038 1 

Zají 0,04970 0,12857 1,96577 -0,30716 -0,25776 0 

Záme 0,65851 0,42123 -0,37681 0,05210 0,55091 0 

 

Tabulka č. 43 uvádí přehled faktorové analýzy (Factor 1 – Factor 5) u jednotlivých 

jedinců. Faktor 1 – Faktor 3 jsou významné (Faktor 1 = 54,29 %, Faktor 2 = 19,03 % 

a Faktor 3 = 14,80 % - viz tabulka č. 44 a graf č. 3 a č. 4). Faktor 4 a Faktor 5 jsou 

nevýznamné (Faktor 4 = 7,41 % a Faktor 5 = 4,47 % - viz tabulka č. 44). 

Červeně označené hodnoty mohou poukazovat na moţný problém s SPU. Vysoké 

hodnoty faktorových koordinátů ve Faktoru 1 mají tito jedinci: E, Kala, Karva, Prů, 

Tro, Vrba. Vysoké hodnoty faktorových koordinátů ve Faktoru 2 mají tito jedinci: 

Fadlje, Horá, Karva, Košte, Tro. Vysoké hodnoty faktorových koordinátů ve 

Faktoru 3 mají tito jedinci: Karva, Tro, Zají.  

 

Tabulka č. 44 – Vlastní hodnoty z korelační matice a souvisejících aktivních 

statistických proměnných  

 

Value 

number 

Eigenvalues of correlation matrix and related statistics Active variables only 

Eigenvalue % Total Cumulative Cumulative 

1 2,714264 54,28527 2,714264 54,2853 

2 0,951554 19,03109 3,665818 73,3164 

3 0,740081 14,80162 4,405899 88,1180 

4 0,370523 7,41047 4,776423 95,5285 

5 0,223577 4,47155 5,000000 100,0000 

 

Tabulka č. 44 uvádí přehled statistických parametrů pro vypočtené Faktory 1 – 5.  

Faktor 1 má 54,28527 % variability.  Faktor 4 má 7,41047 % variability. 

Faktor 2 má 19,03109 % variability.  Faktor 5 má 4,47155 % variability. 

Faktor 3 má 14,80162 % variability. 
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Graf č. 1 – Projekce proměnných na faktorovém plánu 1 a 2 

 

 

Graf č. 1 zobrazuje testy D1ZS, P1ZS, D2ZS, P2ZS a ČPCH v závislosti na Faktoru 1 

a 2. 

Z Faktoru 1 plyne, ţe testy P2ZS, D1ZS a P1ZS jsou si blízké. A D1ZS, P1ZS a D2ZS 

jsou si také blízké. P2ZS a D2ZS jsou od sebe dosti vzdálené, proto spolu nesouvisí. Od 

P2ZS, D1ZS, P1ZS a D2ZS je dosti vzdálené ČPCH, proto spolu nesouvisí, jsou 

negativně korelované. 

Z Faktoru 2 plyne, ţe P2ZS a D1ZS jsou si blízké. A P1ZS a D2ZS jsou si blízké. Od 

P2ZS a D1ZS je dosti vzdálené ČPCH, proto spolu nesouvisí, jsou negativně 

korelované. 
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Graf č. 2 - Projekce proměnných na faktorovém plánu 2 a 3 

 

 

Graf č. 2 zobrazuje testy D1ZS, P1ZS, D2ZS, P2ZS a ČPCH v závislosti na Faktoru 2 

a 3. Z Faktoru 2 plyne, ţe D1ZS a ČPCH jsou si blízké. D1ZS a ČPCH jsou od P2ZS 

dosti vzdálené, proto spolu nesouvisí. Dále D2ZS je dosti vzdálené od P1ZS, proto 

spolu nesouvisí. 

Z Faktoru 3 plyne, ţe D2ZS je dosti vzdálené od P2ZS, proto spolu nesouvisí, jsou 

negativně korelované. D1ZS, ČPCH a P1ZS jsou si blízké.  
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Graf č. 3 – Projekce případů na faktorovém plánu 1 a 2 

 

 

Graf č. 3 zobrazuje jedince v závislosti na Faktoru 1 a 2. Z grafu vyplývá, ţe v prostoru 

vyměřeném 1. a 2. faktorem jsou jednoznačně mimo variabilitu tito jedinci: E, Fadlje, 

Horá, Karva, Košte, Tro. A mají předpoklad pro indikaci SPU. 
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Graf č. 4 – Projekce případů na faktorovém plánu 2 a 3 

 

 

Graf č. 4 zobrazuje jedince v závislosti na Faktoru 2 a 3. Z grafu vyplývá, ţe v prostoru 

vyměřeném 2. a 3. faktorem jsou jednoznačně mimo variabilitu tito jedinci: Fadlje, 

Horá, Karva, Košte, Tro. A mají předpoklad pro indikaci SPU. 
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Tabulka č. 45 - Přehled četnosti výskytu SPU a ADHD/ADD u žáků na 2. stupni ZŠ 

Laudova pro školní rok 2009/2010 

 

Třída Příjmení 

(zkratka) 

Dyslexie Dysortografie Dysgrafie Dyskalkulie ADHD/ADD 

6.A Strţí - ano - - - 

8.A Anto ano - ano - - 

9.B Ruţi - ano ano - - 

9.B Tábo ano ano - - - 

       

7.A Potů ano ano ano - - 

8.A Lande - ano - - - 

8.A Zema - ano - ano - 

9.A Trylčo - ano - ano - 

 

Tabulka č. 45 udává přehled četnosti výskytu SPU a ADHD/ADD u ţáků na 2. stupni 

ZŠ. Z tabulky je patrné, ţe u 2 chlapců (Anto, Tábo) a 1 dívky (Potů) se objevuje 

dyslexie. Dysortografie je diagnostikována u 3 chlapců (Strţí, Ruţi, Tábo) a 4 dívek 

(Potů, Lande, Zema, Trylčo). Dysgrafie je potvrzena u 2 chlapců (Anto, Ruţi) a 1 dívky 

(Potů). Dyskalkulie je diagnostikovaná u 2 dívek (Zema, Trylčo). ADHD/ADD nebylo 

na 2. stupni diagnostikováno. Celkově se SPU vyskytuje na 2. stupni u 8 ţáků. 

Poznámka:  

Celkový počet ţáků na 2. stupni činí 154 (79 chlapců a 75 dívek).  

Všichni níţe uvedení ţáci mají střední formu SPU s výjimkou Tábo (zkratka), který má 

těţkou formu; chlapci – psáni černě, dívky – psány modře. 
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Graf č. 5: Zobrazení četnosti výskytu SPU u žáků na 2. stupni ZŠ Laudova pro 

školní rok 2009/2010 

 

 

 

Graf č. 5 zobrazuje, ţe z celkového počtu 154 ţáků (100 %) na 2. stupni má 8 z nich 

nějaký druh SPU, coţ odpovídá 5, 19 % z celku. 
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21  Diskuse 

 

Z mého výzkumu na vybrané základní škole vyplynulo, ţe v Testu rizika poruch čtení a 

psaní pro rané školáky rozloţení vzorku odpovídá 16,66667 %, viz tabulka č. 22. To 

souhlasí s mojí I. hypotézou o tom, ţe v Testu rizika poruch čtení a psaní pro rané 

školáky rozloţení vzorku převyšuje 5,6 % (= rozloţení SPU v populaci). I. hypotéza se 

pravděpodobně potvrdila proto, jak uvádí KUCHARSKÁ, ŠVANCAROVÁ (2001,  

s. 7-8), ţe na začátku 1. třídy jsou ještě někteří ţáci pozadu se školní zralostí, ale během 

školního roku se jim vývoj (školní zralost) většinou vyrovná. A to téţ odpovídá faktům, 

které také zmiňuje KUCHARSKÁ, ŠVANCAROVÁ (2001, s. 8), ţe školní zralost 

velmi ovlivňuje počáteční úspěchy či neúspěchy dětí ve škole. Je jiţ zcela běţné, ţe při 

zápisu dítěte do 1. třídy školní psycholog testuje jeho školní zralost. Ale i přesto se však 

někdy stane, ţe dítě nezralé je přehlédnuto a nastoupí tak do školy. Domnívám se, ţe 

k tomuto výsledku se také mohlo dojít i proto, ţe do 1. tříd nastupují i děti s inteligencí 

podprůměrnou a tak se u nich mohl v testu projevit niţší výkon (KUCHARSKÁ, 

ŠVANCAROVÁ 2001, s. 7). Jak jsem jiţ uvedla v teoretické části své práce, v odborné 

literatuře se objevují značné odchylky v četnosti výskytu SPU v populaci. Od samého 

počátku jsem se přikláněla k racionálnějšímu číslu 5,6 % a tím i k názorům, které jsou 

více blízké lékařským odborníkům neţ některým psychologům či speciálním 

pedagogům (MICHALOVÁ 2003, s. 38; POKORNÁ 2001, s. 69).  

 

II. hypotéza o tom, ţe děti, které mají špatné výsledky v testech v časovém období 

listopad, leden a březen, mají špatné výsledky i v časovém období květen a červen se 

nepotvrdila. Ale z tabulky č. 38 vyplývá, ţe v D2ZS (Diktát – konec 2. pololetí 

1. ročníku – počet správně zapsaných slov) došlo ke zhoršení oproti D1ZS (Diktát – 

konec 1. pololetí 1. ročníku – počet správně zapsaných slov). Tento fakt mohl být 

způsoben větší obtíţností diktátu (D2ZS), vzhledem k tomu, ţe se v něm objevovalo jiţ 

více gramatických jevů, tím kladl vyšší nároky na znalosti ţáků oproti diktátu, který byl 

zadán v 1. pololetí. Dále z tabulky č. 38 plyne, ţe v P2ZS (Přepis – konec 2. pololetí 

1. ročníku – počet správně zapsaných slov) a v O2KA (Opis – konec 2. pololetí 

1. ročníku – kategorie) došlo ke zlepšení oproti P1ZS (Přepis – konec 1. pololetí 
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1. ročníku – počet správně zapsaných slov) a O1KA (Opis – konec 1. pololetí 1. ročníku 

- kategorie). Toto mohlo být způsobeno skutečností, ţe si ţáci v průběhu školního roku 

více osvojili techniku psaní, zvýšila se úroveň čtenářských dovedností, rozvinula se 

zraková percepce i schopnost koncentrace. KUCHARSKÁ, ŠVANCAROVÁ (2001, 

s. 8) uvádí, ţe ve vývoji dítěte se střídají časové úseky plynulého zvyšování úrovně 

jednotlivých oblastí a střídají se i období vývojových skoků, coţ vlastně můţe 

vysvětlovat výsledek II. hypotézy.  

 

Ve III. hypotéze se mi potvrdilo, ţe ve všech provedených testech rozloţení vzorku 

nepřekročilo 25 %, viz tabulky č. 22–29. U této hypotézy jsem vycházela 

z předpokladu, ţe díky poměrně malému vzorku (42 ţáků) budou provedené testy 

pravděpodobně převyšovat racionálnější předpoklad rozloţení SPU v populaci, který 

činí 5,6 % (MICHALOVÁ 2003, s. 38). Zároveň by však neměly převýšit nejvyšší 

odhad rozloţení SPU v populaci, který literatura uvádí v horní hranici 25 % 

(POKORNÁ 2001, 69). Z potvrzené hypotézy vyplývá, ţe odborná teorie souhlasí 

s reálnou skutečností mého výzkumu. Výjimku ovšem představuje tabulka č. 30. Z ní 

vyplývá, ţe v O2KA (Opis – konec 2. pololetí 1. ročníku – kategorie) rozloţení vzorku 

překročilo 25 % a činí 28,5714 %.  

Tento výsledek je zřejmě způsoben malým počtem kategorií opisu - kategorie 1 

(výborně) aţ 3 (dobře) nebo mohl být způsoben zvýšenou únavou, nesoustředěním či 

nezájmem ţáků o daný úkol. Další moţnou příčinou mohla být i větší přísnost učitelek 

v hodnocení 2. opisu.  

 

Pro další fázi výzkumu by bylo vhodné, aby se rozšířil počet kategorií v opisu alespoň 

na kategorie 1 (výborně) aţ 5 (nedostatečně). 

 

V hypotéze č. IV jsem se na základě nastudované literatury (MATĚJČEK, 

VÁGNEROVÁ (ed.) et al. 2006, s. 11; KOUKOLÍK 2002, s. 206; GOETZ, 

UHLÍKOVÁ 2009, s. 41) domnívala, ţe chlapců s významným předpokladem výskytu 

SPU po celém průběhu testování je větší počet neţ u děvčat. Hypotéza se nepotvrdila, 

viz tabulky č. 36, 37, 39, 40. Pravděpodobně nevyšla vzhledem k poměrně nízkému 
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počtu testovaných ţáků (42). Nebo sloţení tříd je právě takové, ţe zde rozdíly 

mezi pohlavími, vázané na provedené testy, nejsou přítomné. Ale zajímavé je, ţe 

tabulka č. 41 ukazuje na rozdíly v pohlaví ve VDB (Vizuální diferenciace – počet bodů) 

u dětí bez předpokládaného rizika SPU. Myslím si, ţe děvčata jsou více důsledná při 

zpětné kontrole úkolu, jsou většinou celkově pečlivější a klidnější neţ chlapci.  

 

V hypotéze č. V se mi potvrdil uváděný údaj v literatuře 5,6 % (= rozloţení vzorku SPU 

v populaci) (MICHALOVÁ 2003, s. 38). Počet ţáků integrovaných s SPU na 2. stupni 

ZŠ podle mé hypotézy i podle literatury odpovídá 5,6 %, viz graf č. 5.  

Z grafu plyne, ţe na 2. stupni ZŠ Laudova je integrováno celkem 8 ţáků s SPU 

z celkového mnoţství 154 ţáků, coţ odpovídá 5,19 %. Hypotéza se potvrdila proto, ţe 

sledovaný vzorek ţáků je poměrně velký. Na tomto základě se dá usuzovat, ţe 

procentuelní zastoupení SPU na 2. stupni bude kompatibilní s číslem 5,6 %.  
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22  Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala dostupnými poznatky z oblasti neurovědy, 

pedagogiky i psychologie, které jsou zaměřené na specifické vývojové poruchy učení 

a syndrom ADHD/ADD. Podrobně jsem popsala jednotlivé charakteristiky, etiologii, 

projevy, reedukaci a diagnostiku vývojových poruch učení a syndrom ADHD/ADD.  

 

Zpracováním získaných dat z výzkumu na vybrané základní škole a jejich porovnáním 

s odbornou literaturou jsem dospěla k tomu, ţe hypotézy č. I, III a V se s publikovanými 

skutečnostmi v literatuře shodují. Odlišnost údajů se u mne liší v hypotéze č. II a č. IV.  

 

Při zobecňování výsledků je nutné vzít v úvahu, ţe jsem výzkum prováděla, z důvodu 

poměrně značné časové náročnosti výzkumu, pouze ve dvou třídách na jedné základní 

škole. Bylo by zajímavé získat data i na jiné základní škole a poté je vzájemně porovnat 

a vyhodnotit. 

 

Z mého výzkumu jsem došla k názoru, ţe metodiky testů nejsou tvořené pro indikaci 

lehkých forem SPU, ale pouze pro těţké a střední formy. V testech je pouţívání pásem 

příliš hrubé. Bylo by velmi uţitečné, aby se odborníci, zabývající se tvorbou testů na 

odhalování SPU, zaměřili na vyšší citlivost testů. I u ţáků relativně bezproblémových 

by se mohl objevit nějaký problém vyvolaný pouze lehkou formou SPU. Ten by pak 

u nich mohl zbytečně způsobit neúspěchy v některých oblastech výuky. Test rizika 

poruch čtení a psaní pro rané školáky by se měl opakovat vícekrát. V tabulce č. 43 se u 

některých bezrizikových ţáků objevují vyšší hodnoty faktorových koordinátů i přes 

prvotní úspěch ve výše jmenovaném testu. Tato skutečnost se shoduje s literaturou 

(KUCHARSKÁ, ŠVANCAROVÁ 2001, s. 7), ve které se upozorňuje na důleţitost 

sledování rozvoje školních dovedností, neboť u některých dětí se mohou vyskytovat 

specifické vývojové poruchy učení aţ v pozdější fázi školní docházky. 

 

Dále bych chtěla připomenout skutečnost, ţe děti, které jsou postiţeny specifickými 

vývojovými poruchami učení či syndromem ADHD/ADD nemají jen potíţe při školním 

vyučování, ale jejich problém se promítá i do celého sociálního prostředí.  
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Učitelky z obou 1. tříd, kde jsem prováděla výzkum, jsem průběţně seznamovala 

s metodikou testů včetně dosaţených výsledků. Provedený výzkum měl pro ně jak 

motivační tak i zpětnovazebný význam. Tím jsem učitelkám pro jejich budoucí práci 

dala námět, jak získat hodnotné informace o ţácích v prvních třídách základní školy.  
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