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Úvod 

Cílem práce je poukázat na systém vzdělávání ţáků se středně těţkým a těţkým 

mentálním postiţením v základních školách speciálních a zmapovat, jak jsou na tom ţáci 

se čtením, jak je organizovaná výuka a jaké se u ţáků pouţívají metody čtení a pomůcky 

na čtení.  

Vzdělávání ţáků se středně těţkým a těţkým mentálním postiţením je přizpůsobeno 

specifickým vzdělávacím potřebám ţáka, sníţené úrovni rozumových schopností a jeho 

psychologickým zvláštnostem. Proto se v teoretické části zaměřím v první kapitole nejprve 

na základní charakteristiku mentální retardace a psychologické zvláštnosti, které do značné 

míry ovlivňují organizaci výuky a vzdělávání ţáků s mentálním postiţením. Další kapitolu 

věnuji komunikačním schopnostem ţáků, kde se stručně zmíním o systémech 

augmentativní a alternativní komunikace, která se vyuţívá především u ţáků s těţkým 

mentálním postiţením a se souběţným postiţením více vadami. V další kapitole se 

zaměřím na systém vzdělávání a výuku v základní škole speciální a poslední kapitola bude 

věnovaná metodám čtení, především analyticko-syntetické metodě, globální metodě a 

sociálnímu čtení. 

Praktická část bude zaměřena na výuku čtení v základních školách speciálních. 

Výzkum bude realizován ve dvou školách, které vzdělávají ţáky se středně těţkým a 

těţkým mentálním postiţením.  

V praktické části budu nejprve zjišťovat kolik ţáků ve škole je schopno číst, jaké 

metody se u jednotlivých ţáků ve výuce čtení pouţívají a jak se mezi sebou jednotlivé 

metody kombinují. Budu se snaţit také zachytit různé postoje učitelů k jednotlivým 

metodám čtení. Poté si podle zjištěných informací vyberu na kaţdé škole jednu třídu, ve 

které budu trávit několik dní, pozorovat ţáky při práci a individuálně s nimi pracovat. Na 

základě toho pak popíši průběh výuky čtení u ţáků se středně těţkým a těţkým mentálním 

postiţením, jejich čtecí dovednosti a práci s jednotlivými metodami a pomůckami.  

Vše budu zjišťovat pomocí rozhovorů, pozorování, individuální práce s ţáky a 

analýzy dokumentů. 

 . 
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Teoretická část 

1. Žák se středně těžkým a těžkým mentálním postižením 
 

1.1 Vymezení mentální retardace 

Termín mentální retardace znamená opoţděnost rozumového vývoje a je odvozen 

z latinského slova mentis – mysl, rozum a retardatio – zdrţet, zaostávat, opoţďovat. Definic 

mentální retardace je celá řada, uvádím zde pouze dvě z nich a to od známých autorek, 

které se zabývají mentální retardací a vzděláváním ţáků s touto problematikou. 

Definice podle Švarcové (2006, s. 28): „Za mentálně retardované se povaţují takoví 

jedinci (děti, mládeţ i dospělý), u nichţ dochází k zaostávání vývoje rozumových 

schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám 

v adaptačním chování“. 

Definice podle Pipekové (2006, s. 269): „Mentální retardace je vývojová porucha 

integrace psychických funkcí postihující jedince ve všech sloţkách jeho osobnosti – 

duševní, tělesné i sociální. Nejvýraznějším rysem je trvale porušená poznávací schopnost, 

která se projevuje nejnápadněji především v procesu učení. Mentální retardace je stav 

charakterizovaný celkovým sníţením intelektových schopností (schopnost myslet a 

přizpůsobovat se svému okolí), k němuţ dochází v průběhu vývoje jedince. Jde o stav 

trvalý, který je buď vrozený, nebo časně získaný (do 2 let ţivota dítěte)“. 

Za mentálně postiţené se nepovaţují osoby, u kterých došlo k zaostávání vývoje 

rozumových schopností z jiných důvodů, neţ je poškození mozku, a jejichţ psychické 

procesy probíhají normálním způsobem. Tento stav připomínající mentální retardaci se 

označuje jako pseudooligofrenie a je způsoben vlivem vnějšího prostředí.  

Patří sem:  

 Děti výchovně zanedbané 

 Děti i dospělí se závaţnými emočními poruchami 

 Děti se závaţným smyslovým postiţením, které není včas rozpoznáno 

 Děti pocházející ze sociokulturně znevýhodněného prostření 

 

1.2 Klasifikace mentální retardace 

V současné době se pro klasifikaci mentální retardace pouţívá 10. revize 

Mezinárodní klasifikace nemocí, která byla vydaná světovou zdravotnickou organizací 

(WHO) v roce 1992 v Ţenevě. Hlavním hlediskem této klasifikace je stanovení 
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inteligenčního kvocientu. Podle této klasifikace se mentální retardace dělí do šesti 

základních kategorií (Pipeková 2006, s. 271): 

1) F 70 Lehká mentální retardace IQ 69 -50 

2) F 71 Středně těţká mentální retardace IQ 49 – 35 

3) F 72 Těţká mentální retardace IQ 34 – 20 

4) F 73 Hluboká mentální retardace IQ 19 a níţe 

5) F 78 Jiná mentální retardace  

Stanovení MR je nesnadné pro 

přidruţené senzorické, somatické 

postiţení, těţké poruchy chování, pro 

autismus 

6) F 79 Nespecifikovaná mentální retardace 

Stanovení MR je nesnadné pro 

přidruţené senzorické, somatické 

postiţení, těţké poruchy chování, pro 

autismus 

 

1.2.1 Středně těžká mentální retardace 

Ţáci se středně těţkou mentální retardací mají výrazně opoţděn rozvoj chápání a 

uţívání řeči a i jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou dosti omezené, stejně jako 

schopnost starat se sami o sebe. Ve škole jsou jejich pokroky dosti limitované, ale někteří 

ţáci jsou schopni osvojit si základy čtení, psaní a počítání. V dospělosti jsou schopni 

vykonávat jednoduchou manuální práci, ale pouze se zajištěním odborného dohledu. 

Samostatný ţivot je u nich téměř nemoţný.  

Klinický obraz jedinců se středně těţkým mentálním postiţením (Pipeková 2006, s. 272): 

 Výrazné opoţdění myšlení a řeči, které přetrvává aţ do dospělosti 

 Řeč je velmi jednoduchá, slovník obsahově chudý, vyskytují se časté agramatismy, 

tvoří jednoduché věty a spojení, někdy pouze nonverbální komunikace 

 Slabá schopnost kombinace a usuzování 

 Nízká koncentrace pozornosti, výrazně opoţděný rozvoj chápání 

 Vývoj jemné a hrubé motoriky zpomalen, celková neobratnost, nekoordinovanost 

pohybů, samostatnost v sebeobsluze je mnohdy pouze částečná 

 Emociální labilita, časté nepřiměřené afektivní reakce 
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 Neschopnost většinou úspěšně a samostatně řešit náročnější situace, ale někteří se 

dokáţou vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti 

 Častý výskyt epilepsie, autismu a dalších neurologických a tělesných potíţí, 

somatické vady jsou méně časté 

 

1.2.2 Těžká mentální retardace  

Těţká mentální retardace je v mnohém podobná středně těţké mentální retardaci, ale 

sníţená úroveň schopností je v této skupině mnohem výraznější. Většina jedinců trpí 

značným stupněm poruchy motoriky nebo jinými přidruţenými vadami. 

Klinický obraz jedinců s těţkým mentálním postiţením (Pipeková 2006, s. 273): 

 Výrazné opoţdění psychomotorického vývoje jiţ v předškolním věku 

 Značná pohybová neobratnost, dlouhodobé osvojování koordinace pohybů, časté 

stereotypní automatické pohyby, výrazné porušení motoriky 

 Časté somatické vady a příznaky celkového poškození CNS 

 Schopnost osvojení základních hygienických návyků a prvků sebeobsluhy (někteří 

však nejsou schopni udrţet tělesnou čistotu ani v dospělosti) 

 Značné omezení psychických procesů a poruchy pozornosti 

 Minimální rozvoj komunikačních schopností, řeč je jednoduchá, omezena na 

jednoduchá slova nebo se nevytvoří vůbec  

 Výrazné narušení sociální sféry, nestálost nálad a impulzivita 

 Schopnost rozpoznat blízké osoby 

 Potřeba celoţivotní péče 

I kdyţ moţnosti výchovy a vzdělávání jsou značně omezené včasná systematická a 

dostatečně kvalifikovaná rehabilitační, výchovná a vzdělávací péče můţe výrazně přispět 

k rozvoji motoriky, rozumových schopností, komunikačních dovedností, samostatnosti a 

celkovému zlepšení kvality ţivota. Vzdělávání probíhá podle odpovídajícího vzdělávacího 

programu v základní škole speciální, nejčastěji v rehabilitační třídě, která je zaměřena 

především na rozvoj smyslů a sebeobsluhy.  

1.3 Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací 

Celkové poškození neuropsychického vývoje osob s mentálním postiţením s sebou 

přináší řadu zvláštností v jednotlivých stránkách jejich osobnosti. Dotýká se procesů 

poznávání, zasahuje sféru emocionální a volní, ovlivňuje adaptabilitu i chování jedince a 
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projevuje se i ve zvláštnostech motoriky. Při vzdělávání ţáků s mentálním postiţením je 

velmi důleţité přizpůsobit výuku těmto zvláštnostem a to především v oblasti kognitivních 

procesů, které ovlivňují ţákovu schopnost osvojit si potřebné vědomosti a dovednosti.  

1.3.1 Zvláštnosti kognitivních procesů 

Vnímání 

„Vnímání je poznávání přítomnosti, rozvíjí se v interakci s rozvojem dalších 

poznávacích procesů a umoţňuje základní orientaci v prostředí. Je ve značné míře 

ovlivňováno úrovní rozumových schopností“ (Bartoňová, Bazalová, Pipeková 2007, s. 22).  

„Vnímání neboli percepci lze definovat jako organizaci a interpretaci senzorických 

informací. Je to proces, jehoţ výsledkem jsou vjemy, které se mnohdy značně liší od 

neúplných údajů zaznamenaných našimi smysly. Tok senzorických informací putuje do 

mozku, který je dále třídí a zpracovává“ (Plháková 2007, s. 129). 

U dětí s poškozenou nervovou soustavou se počitky a vjemy vytvářejí pomalu a 

s velkým mnoţstvím zvláštností a nedostatků. Opoţděná a omezená schopnost vnímání, 

charakteristická pro děti s mentálním postiţením, má velký vliv na celý další průběh jejich 

psychického vývoje. Nedokonalé počitky a vjemy jsou základními příčinami, které brzdí a 

zpomalují rozvoj vyšších psychických procesů, zejména myšlení.  

Zvláštnosti percepce mentálně retardovaných, které uvádí Rubištejnová (In Valenta, 

Krejčířová 1997, s. 31): 

 Zpomalený a sníţený rozsah zrakového vnímání – při vnímání 

obrazu dítě není schopno pochopit perspektivu 

 Nediferencovanost počitků a vjemů – tvarů, předmětů, barev, 

zvláště silně porušena je diskriminace figury a pozadí 

 Inaktivita vnímání – dítě s mentální retardací není schopné 

prohlédnout si materiál podrobně, vnímat všechny detaily 

 Nedostatečné prostorové vnímání 

 Sníţená citlivost hmatových vjemů 

 Nedostatečný proces analýzy v korové části proprioceptivního 

analyzátoru vede ke špatné koordinaci pohybu 

 Opoţděná diferenciace fonémů a jejich zkreslení, které mají za 

následek opoţdění vývoje řeči 

 Nedokonalé vnímání času a prostoru 
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Tyto nedostatky se však dají vyrovnávat a kompenzovat systematickou výchovou a 

kvalifikovaným speciálním vzděláváním. Jestliţe se však s dítětem nepracuje a nejsou mu 

poskytnuty potřebné podněty pro rozvoj vnímání, dochází ke zpomalování rozvoje myšlení 

a tím se ještě více prohlubuje mentální retardace. 

Řeč 

U dětí s mentální retardací se sluchové rozlišování i vyslovování slov a vět vytváří 

později neţ u dětí zdravých, coţ je způsobeno pomalu se utvářejícími a nepevnými spoji 

v oblasti sluchového analyzátoru. Nedostatky fonematického sluchu se prohlubují také 

zpomaleným tempem vývoje artikulace. Nedostatečné sluchové vnímání brzdí 

zdokonalování výslovnosti a nepřesnost výslovnosti ztěţuje zlepšení kvality sluchových 

vjemů.  

„Slovní zásoba u dětí s mentální retardací v mladším školním věku je mnohem menší, 

neţ u vrstevníků. Rozdíl je také mezi aktivní a pasivní slovní zásobou. Aktivní slovní zásoba 

je neobyčejně chudá. Velmi málo pouţívají přídavných jmen, sloves a spojek. Mluvnická 

stavba řeči je značně nedokonalá. Děti hojně pouţívají zájmen, místo aby jmenovaly 

jednající osoby. Nápadné je porušení gramatické shody ve větách“ (Bartoňová, Bazalová, 

Pipeková 2007, s. 23) 

U dětí s těţkým stupněm mentálního postiţení zůstává slovní zásoba i v době školní 

docházky velmi chudá. Řečový projev bývá jednoduchý, agramatický a nápadný špatnou 

artikulací, která bývá způsobena nedostatky v motorické koordinaci mluvidel nebo 

zhoršenou sluchovou diferenciací. Většinou se naučí pouze několik špatně artikulovaných 

slovních výrazů, které stereotypně opakují, nebo se u nich řeč nerozvine vůbec. 

Myšlení 

„Myšlení v širokém slova smyslu lze definovat jako proces zpracování a vyuţívání 

informací. Myšlení úzce souvisí s inteligencí, coţ je poznávací schopnost, jeţ určuje úroveň 

a kvalitu myšlení daného jedince“ (Plháková 2007, s. 262). 

Myšlení dětí s mentální retardací se utváří v podmínkách neplnohodnotného 

smyslového poznávání, nedostatečného rozvoje řeči a omezené praktické činnosti. 

Vyznačuje se velkou konkrétností a slabou schopností zobecňování. V důsledku toho si 

děti špatně osvojují pravidla a obecné pojmy. Dokáţou se je mechanicky naučit, ale nejsou 

schopny je v praxi účelně aplikovat, protoţe nechápou rozdíly mezi různými situacemi. 

Myšlení je chudé a neproduktivní. Dalšími zvláštnostmi jsou výkyvy v pozornosti, neustále 
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kolísající tonus, neschopnost soustředěně promýšlet otázky, neschopnost pouţít jiţ 

osvojených rozumových operací v případě potřeby a neschopnost srovnávat své myšlenky 

a činy s poţadavky objektivní reality. Myšlení je charakteristické značnou stereotypností, 

rigiditou a ulpíváním na určitém způsobu řešení, které je jakousi obranou před subjektivně 

nesrozumitelnými, novými a neznámými podněty, které jim jsou nepříjemné a mohou 

vyvolávat různé obavy. Jejich postoj k problémům bývá pasivní, ale někdy mohou 

reagovat i agresivně. Tato agresivita bývá často projevem zoufalství v situaci, které 

nerozumí a nedovedou ji řešit. 

Paměť 

„V nejširším slova smyslu lze paměť definovat jako schopnost zaznamenávat ţivotní 

zkušenosti“ (Plháková 2007, s. 193). Díky paměti si dítě uchovává minulou zkušenost, 

získává nové vědomosti a dovednosti a vytváří si vztahy k ostatním lidem a určité způsoby 

chování. Děti s mentální retardací si osvojují vše nové velmi pomalu, proto je třeba dbát na 

neustálé opakování. 

„Příčina pomalého a špatného osvojování nových vědomostí a dovedností je 

především ve vlastnostech nervových procesů. Slabost spojovací funkce mozkové kůry 

podmiňuje malý rozsah a pomalé tempo vytváření nových spojů a také jejich pevnost“ 

(Rubištejnová 1973, s. 162). 

Pro děti s mentální retardací je charakteristické, ţe se nedovedou cílevědomě učit a 

to především proto, ţe jim chybí jednak volní vlastnosti, ale také rozumové schopnosti 

potřebné k organizaci procesu poznávání a organizaci času. Osvojené poznatky si často 

nedovedou vybavovat v jiných souvislostech, neţ si je osvojily. Nepamatují si abstraktní 

slovní výklady, které zpravidla nechápou, proto je zapotřebí verbální přístup zaměnit nebo 

doplňovat multisenzoriálním přístupem zaloţeným na komplexním smyslovém vnímání. 

Rozvíjení a cvičení paměti vyţaduje nejen kvalifikovaný speciálně pedagogický přístup, 

ale i mimořádnou míru trpělivosti potřebnou k neustálému opakování učiva. 

1.3.2 Zvláštnosti volních vlastností 

„Vůle je naučenou autoregulační schopností, která usměrňuje jednání člověka 

takovým způsobem, který je povaţován za účelný či nutný, ale není spojen s dosaţením 

libosti, a proto by zde nestačila emoční regulace“ (Vágnerová 2004, s. 70). 
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Děti s mentální retardací vykazují nedostatek iniciativy a neschopnost řídit své 

jednání v souladu se vzdálenějšími cíli, coţ úzce souvisí s rozmanitými projevy jejich 

nezralé osobnosti. Podstatou této nezralosti je nedostatečný rozvoj a hierarchizace 

duchovních potřeb, kdy dítě nechápe smysl toho, co se od něho poţaduje, protoţe to 

nekoresponduje s jeho vlastními uvědomovanými či pociťovanými momentálními 

potřebami. Při své činnosti se dítě řídí nejbliţšími a nejjednoduššími motivy, protoţe 

vzdálenější a sloţitější motivy nechápe. Velmi časté je u těchto dětí buď sníţení volních 

kompetencí, nebo úplné chybění volních kompetencí. Bez volního úsilí však nemůţe dítě 

splnit ani ten nejjednodušší úkol, proto je důleţité tuto sloţku rozvíjet, coţ vyţaduje 

mnoho trpělivosti a pedagogických zkušeností. 

1.3.3 Zvláštnosti emocionální sféry 

 „Emoce lze definovat jako schopnost reagovat na různé podněty proţitkem libosti a 

nelibosti s vnějšími projevy. Funkce emocí je základní orientace a regulace směřující 

k adaptaci na dané podmínky“ (Bartoňová, Bazalová, Pipeková 2007, s. 26). 

Citový vývoj má úzkou souvislost s vývojem osobnosti jedince, který se dotýká 

povahy, temperamentu, sociální přizpůsobivosti, schopností a procesu učení. U dětí 

s mentální retardací bývají city nedostatečně diferencované, opoţděné a neadekvátní svou 

dynamikou. Obtíţně se u nich utvářejí tzv. vyšší city. Proţitky mívají primitivnější a 

protikladné. Jemné odstíny proţívání pro ně téměř neexistují a častěji se u nich vyskytují 

chorobné citové projevy.  

U některých dětí můţe nastat tzv. emoční deprivace, která velmi často souvisí 

s umístěním do ústavní péče, ale která můţe vzniknout i zanedbáváním, zhoršením ţivotní 

úrovně rodiny nebo v důsledku senzorické, sociální a kulturní deprivace. 

1.3.4 Zvláštnosti v chování  

Podmínkou hodnocení určitého chování je schopnost porozumět obecně platným 

hodnotám a normám a pochopit jejich podstatu. Děti s mentální retardací často nechápou 

tato pravidla a jejich chování se řídí především emocionálními impulsy, proto je nutné u 

nich vytvářet správné návyky chování a to především neustálým opakováním a 

vysvětlováním. 

Schopnost sebeovládání u nich není dostatečně rozvinuta. Jejich chování často 

podléhá afektivním reakcím, které nedovedou přijatelným způsobem ovládat a které 
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mohou být signálem nadměrné zátěţe a projevem neschopnosti reagovat zralejším 

způsobem. Nepřiměřené, afektivní a někdy agresivní projevy, mohou být pouze obranou 

v situaci, které nerozumí a kterou nejsou schopni zvládnout. Některé nápadnosti v chování, 

které mohou přetrvávat i delší dobu, lze rovněţ povaţovat za obranné reakce, které mívají 

kompenzační význam. Nahrazují nebo vyrovnávají subjektivně nepřiměřený přísun 

stimulace. V období adolescence se někdy u dětí s mentální retardací zvyšuje sklon 

k agresivnímu jednání, coţ je způsobeno především jejich nedostatečným ovládáním i 

neschopností odhadnout vlastní fyzickou sílu a moţné negativní následky svého jednání.  

2. Komunikační schopnosti žáků se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením 

Komunikační schopnosti ţáků se středně těţkým a těţkým mentálním postiţením 

bývají často velmi omezeny. Ţáci mívají značné potíţe s porozumění, ale i s adekvátním 

verbálním vyjádřením. Verbální projev bývá velmi chudý, vyjadřují se převáţně 

v jednoduchých větách a pouţívají jen konkrétní pojmy. Výběr pojmů a stabilních slovních 

spojení bývá značně stereotypní. U závaţnějších postiţení bývají běţné také perseverace a 

echolálie. Sloţitější věty a slovní spojení nejsou schopni tito ţáci pochopit. Nejvhodnější 

variantou pro dorozumění je stručná a jednoduše formulovaná konkrétní informace. 

Někteří ţáci s těţkým mentálním postiţením mívají natolik narušeny komunikační 

schopnosti, ţe nejsou schopni pouţívat běţné verbální metody komunikace, proto se pro ně 

hledají a vytvářejí náhradní metody, které by napomohly rozvoji jejich komunikačních 

dovedností nebo nahradily mluvenou řeč. Tyto metody se označují souhrnným názvem 

augmentativní a alternativní komunikace. 

2.1 Augmentativní a alternativní komunikace 

„Termín augmentativní komunikace se pouţívá pro komunikační systémy, které 

nějakým způsobem podporují nedostatečně rozvinuté komunikační dovednosti a rozšiřují 

mluvenou řeč. Uţívají se v případech, kdy mluvená řeč je málo rozvinutá a obtíţně 

srozumitelná. Označení alternativní komunikace se vztahuje na systémy, které mají plně 

nahradit mluvenou řeč, která se buď nevyvinula, nebo zanikla“ (Švarcová 2006, s. 119). 

Cílem augmentativní a alternativní komunikace je umoţnit lidem se závaţnými 

komunikačními poruchami účinně se dorozumívat a to v takovém rozsahu, aby se mohli 

maximálně zapojit do společnosti.  
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Výběr komunikačního systému, či jejich kombinaci, je vţdy nutné posuzovat 

individuálně vzhledem k moţnostem dítěte a ve vztahu k předpokládanému vývoji.  

2.1.1 Komunikační systémy 

Znak do řeči 

 Komunikační systém znak do řeči, byl vytvořený dánským speciálním pedagogem L. 

Nygardem ve speciální škole v Aarhusu. U nás tento systém převzala a adaptovala na 

potřeby našeho školství L. Kubová. (Kubová 1996, s. 15). 

 Znak do řeči je kompenzační prostředek pro lidi s mentálním a řečovým postiţením. 

Pouţití znaků napomáhá komunikaci zaloţené na přirozené řeči, gestikulaci a mimice. 

Není to samostatný jazyk, protoţe nemá ţádná vlastní pravidla. Znakují se pouze slova, 

která mají pro pochopení věty důleţitý význam nebo které je obtíţné jinak vyjádřit. Vše je 

doprovázeno gramaticky správnou řečí. S rozšiřováním slovní zásoby mluvené řeči se 

znakování omezuje. 

Komunikační systém Makaton 

 „Makaton je jazykový program, který poskytuje základní prostředky komunikace a 

podněcuje, jak rozvoj mluvené řeči, tak i porozumění pojmům u dětí a dospělých 

s komunikačními problémy“ (Kubová 1996, s. 15).  

 Makaton byl nejdříve pouţíván u dětí s mentálním postiţením a autismem, které 

nekomunikovaly mluvenou řečí a špatně ji rozuměly. Později se však tento systém začal 

vyuţívat pro potřeby komunikace i u osob s dalšími typy postiţení. Makaton uţívá znaky 

doplněné mluvenou řečí a symboly. Znaky Makaton mají svůj původ ve znakovém jazyce 

neslyšících. Neţ se u dítěte začne pouţívat tento komunikační systém, je nutné, aby si ho 

nejprve osvojili všichni, kdo přicházejí s dítětem do styku. Především rodiče, učitelé a 

pomocný personál ve škole. 

Komunikační systém Bliss 

 Komunikační systém Bliss pouţívá místo slov velice jednoduché obrázky. Původně 

byl určen pro nemluvící osoby s tělesným postiţením a později se jeho pouţívání rozšířilo i 

na péči o osoby s mentálním postiţením, vícenásobným postiţením a s řečovým postiţením 

(Kubová 1996, s. 18). 

 Výuka se nejdříve zaměřuje na jednotlivé symboly vyjadřující jednoduché a známé 

předměty a snadné činnosti. Později se dítě můţe naučit spojovat tyto symboly do struktur 
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připomínající věty. Postupně se přidávávají další symboly podle úspěšnosti dítěte. O 

úspěchu ale můţeme hovořit aţ tehdy, kdyţ dítě chápe zprostředkování přenosu myšlenek. 

Jednotlivé symboly a symbolové prvky je moţné vzájemně kombinovat a docílit tak 

úplného a rozsáhlého komunikačního systému, který je přizpůsoben potřebám dítěte. 

Mnoho symbolů je piktografické povahy, aby se výuka zjednodušila. 

 Děti s těţšími formami mentálního postiţení si většinou osvojí pouze pár základních 

symbolů a to především piktografické podoby, které jim slouţí pro základní komunikaci a 

orientaci v prostředí. Osvojování abstraktních pojmů jim vzhledem k jejich rozumovým 

schopnostem činí často potíţe.  

Komunikační systém s obrazovými komunikačními symboly - PIKTOGRAMY 

Piktogramy patří k nejuţívanějším metodám alternativní komunikace u dětí s těţkým 

mentálním postiţením, protoţe jsou mnohem konkrétnější a snadněji zapamatovatelné 

oproti předchozím systémům. Piktogramy usnadňují dítěti orientaci v běţném ţivotě, učí je 

samostatnosti a vyrovnat se s prostředím, ve kterém ţijí. Pomocí piktogramů mohou děti 

svému okolí sdělit své pocity a potřeby a stávají se aktivními ve vzdělávacím procesu. 

Pouţívání piktogramů je vţdy doplněno mluvenou řečí a případně i znaky. 

Výuka komunikace pomocí piktogramů se zaměřuje nejdříve na jednoduché a známe 

předměty a činnosti. Většinou se začíná s obrázky rodiny a věcí, které dítě obklopují. 

Teprve později, kdyţ má dítě osvojeny určité základní piktogramy, můţe obrázky spojovat 

do struktury připomínající věty. Ke snadnějšímu zapamatování je vhodné umístit symboly 

ve třídě (škole) na nástěnku, nábytek a další zařízení třídy (Kubová 1996, s. 28).  

Vyuţití obrázků je velice rozmanité. Důleţité je postupovat pomalu a nepřidávat 

další symboly, dokud si dítě dostatečně neosvojí ty současné. Těţiště práce není totiţ 

v učení dalších a dalších symbolů, ale v praktickém vyuţití jiţ naučených symbolů. 

Důleţitá je také spolupráce s rodinou a vhodná motivace dítěte. 

2.1.2 Komunikační pomůcky  

Kromě komunikačních systémů slouţí k rozvoji komunikace a řeči i nejrůznější 

soubory komunikačních pomůcek. Tyto pomůcky můţeme rozdělit na netechnické a 

technické (Kubová 1996, s. 29). 

Mezi netechnické pomůcky patří různé hmatatelné předměty, které se pouţívají 

zpravidla k dorozumění s osobami s hlubším mentálním postiţením. Dále sem patří 

fotografie, symboly, písmena a jednotlivá slova nebo slovní spojení, která se většinou na 
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základě individuálních potřeb a moţností dítěte sestavují do tzv. komunikačních tabulek, 

které mají různá provedení. Je velice důleţité dobře promyslet výběr slovní zásoby, aby 

tabulka správně slouţila k tomu účelu, k jakému byla vytvořena. 

Mezi technické pomůcky patří pomůcky bez hlasového výstup (např. hračky 

ovládané spínačem, komunikační hodiny) a pomůcky s hlasovým výstupem například 

tabulky s obrázky nebo symboly, u kterých po stisknutí zazní určité sdělení, vzkaz, 

pozdrav, přání, potřeby. Mohou to být ale i různé nahrávky od členů rodiny apod. Je zde 

spousta moţností, vţdy záleţí na schopnostech dítěte. V dnešní době patří mezi nejvíce 

vyuţívanou pomůcku počítač, který poskytuje celou řadu moţností a programů pro rozvoj 

komunikace. 

3. Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením  

Ţáci se středně těţkým a těţkým mentálním postiţením se v období povinné školní 

docházky vzdělávají v základní škole speciální, kde je výuka přizpůsobena jejich 

rozumovým schopnostem i specifickým potřebám.  

3.1 Základní škola speciální 

„Vzdělávání v základní škole speciální navazuje na výchovu v rodině a na předškolní 

vzdělávání v mateřské škole nebo přípravném stupni základní školy speciální. Základní 

škola speciální se liší od běţných základních škol svými organizačními formami vzdělávání 

a obsahovým zaměřením výuky“ (Bartoňová, Bazalová, Pipeková 2007, s. 71).  

 Vzdělávání v základní škole speciální je přizpůsobeno ţákům se středně těţkým a 

těţkým mentálním postiţením a jejich psychologickým zvláštnostem, které se projevují 

především v nedostatečné úrovni koncentrace pozornosti, sníţené úrovni kognitivních 

procesů a nízké úrovni rozvoje volních vlastností. Tyto psychologické zvláštnosti často 

zpomalují a brzdí vzdělávání ţáků, proto je velmi důleţité pro úspěšnou spolupráci ţáka 

především vhodně motivovat a navázat s ním dobrý citový vztah, který je prvním krokem 

k úspěchu. To vyţaduje nejen velkou trpělivost, ale i značnou pedagogickou tvořivost. 

 Cílem vzdělávání v základních školách speciálních je rozvíjet psychické i fyzické 

schopnosti a předpoklady ţáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, 

které jim umoţní, aby se v maximální moţné míře mohli zapojit do společenského ţivota a 

byli co nejméně závislí na péči dalších osob.  
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 Vzdělávání v základní škole speciální vychází z Rámcového vzdělávacího programu 

základní školy speciální a je členěno na 1. a 2. stupeň. Povinná školní docházka je 

prodlouţena oproti běţným základním školám o jeden rok na deset let. Rámcový 

vzdělávací program obsahuje dva díly:  

 První je zaměřen na vzdělávání ţáků se středně 

 těţkým mentálním postiţeným. Druhý na 

vzdělávání ţáků s těţkým mentálním postiţením 

a souběţným postiţením více vadami, dříve 

nazýváno rehabilitačním programem. 

Specifické principy RVP ZŠS (www.msmt.cz): 

- Respektuje opoţdění psychomotorického vývoje ţáků se středně těţkým a těţkým 

mentálním postiţením, jejich fyzické a pracovní moţnosti a předpoklady. 

- Vymezuje podmínky pro speciální vzdělávání ţáků s různým stupněm mentálního 

postiţení 

- Umoţňuje vyuţití podpůrných opatření zohledňujících speciální vzdělávací potřeby ţáků 

- Stanovuje cíle vzdělávání ţáků se středně těţkým mentálním postiţením, těţkým 

mentálním postiţením a souběţným postiţením více vadami 

- Specifikuje úroveň klíčových kompetencí 

- Vymezuje vzdělávací obsah 

- Zařazuje průřezová témata jako součást vzdělávání 

- Podporuje přípravu na společenské uplatnění 

- Stanovuje základní vzdělávací úroveň, kterou musí škola respektovat ve svém školním 

vzdělávacím programu 

 Součástí RVP ZŠS jsou vzdělávací oblasti člověk a komunikace, člověk a jeho svět, 

umění a kultura, člověk a zdraví, člověk a svět práce, ze kterých vycházejí jednotlivé 

předměty a jejich zaměření. Učení je redukováno na osvojení základních dovedností 

v jednotlivých vzdělávacích oblastech.  

Učební osnovu tvoří předměty:  

 čtení, psaní, řečová výchova, matematika, informatika, prvouka, člověk a společnost, 

přírodověda, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, péče o zdraví, 

pracovní výchova, disponibilní časová dotace a předměty speciálně pedagogické péče, 

kde si náplň hodiny určuje podle potřeby učitel. 

http://www.msmt.cz/
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 Obsah jednotlivých předmětů se vzájemně překrývá a doplňuje, proto i počet hodin 

věnovaný jednotlivým předmětům je pouze orientační, stejně jako délka vyučovacích 

hodin, kterou vzhledem k výuce na základních školách speciálních nelze přesně dodrţet. 

Vše záleţí na situaci ve třídě, na stavu pozornosti, na fyzické a psychické únavě ţáků, na 

jejich momentálním zájmu o daný předmět apod. Organizace výuky je vţdy velmi 

individuální a je přizpůsobena konkrétním schopnostem a moţnostem ţáků.  

 Prospěch ţáka se v jednotlivých předmětech hodnotí slovní formou a má vyjádřit 

míru zvládnutí očekávaných výstupů a získaných klíčových kompetencí. Hodnocení má 

být vţdy formulováno tak, aby ţáka i rodiče povzbudilo a motivovalo k další práci. 

 Součástí základní školy speciální bývá přípravný stupeň a rehabilitační třídy, které 

jsou určeny především pro ţáky s těţkým mentálním postiţením a souběţným postiţením 

více vadami. 

3.1.1 Přípravný stupeň základní školy speciální  

Přípravný stupeň poskytuje přípravu na vzdělávání ţákům s těţkým mentálním 

postiţením, souběţným postiţením více vadami nebo autismem, kteří zatím z důvodů 

závaţnosti svého postiţení nejsou schopni zvládat základní školu speciální, ale u kterých 

jsou patrné určité předpoklady rozvoje rozumových schopností. Do přípravného stupně lze 

zařadit dítě od věku pěti let nebo dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní 

docházky na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře se 

souhlasem zákonného zástupce. Délka přípravy na vzdělávání je jeden aţ tři roky. 

Přípravný stupeň se nezapočítává do povinné školní docházky, proto je po dohodě moţné 

dobu vyučování zkrátit a přizpůsobit individuálním potřebám ţáka. Cílem je v maximální 

moţné míře rozvinout osobnost ţáka a připravit jej na další vzdělávání na základní škole 

speciální. 

 Vzdělávání v přípravném stupni vychází ze Vzdělávacího programu přípravného 

stupně základní školy speciální. Při naplňování učebních osnov je nutné, aby pedagog ve 

všech předmětech přihlíţet k individuálním schopnostem ţáka, a učivo přizpůsoboval jeho 

konkrétním moţnostem, vzhledem k různé hloubce mentálního postiţení a časté kombinaci 

s poruchami autistického spektra.  

 V přípravném stupni se u ţáků podporuje především komunikace s okolím, 

samostatnost v sebeobsluze a vytváření základních pracovních a hygienických návyků.  
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Předměty učební osnovy a jejich cíle (RVP ZŠS):  

- Dítě a jeho svět – předmět je zaloţen na praktických činnostech a dovednostech, které 

ţáci nejčastěji vyuţívají v běţném ţivotě, posiluje schopnost logického myšlení a 

prostorové představivosti 

- Dítě a jeho psychika – cílem předmětu je podporovat duševní pohodu, psychickou 

zdatnost a odolnost dítěte, rozvíjet jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy, city, 

vůli a sebepojetí, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a 

povzbuzovat ho v dalším rozvoji, poznávání a učení 

- Dítě a ten druhý – cílem je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či 

dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci  

- Dítě a společnost – cílem je uvedení dítěte do společenství ostatních lidí a jeho 

seznámení s pravidly souţití s ostatními a osvojení potřebných dovedností, návyků a 

postojů 

- Dítě a svět – cílem je zaloţit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění 

 Hodnocení ţáků přípravného stupně základní školy speciální provádí učitel slovně 

tak, aby kladně motivoval ţáka i jeho rodiče k další práci a vyzvedl dovednosti, které ţák 

zvládl.  

3.1.2 Rehabilitační třídy základní školy speciální 

„V rehabilitačních třídách základní školy speciální se vzdělávají ţáci s velmi 

závaţným mentálním postiţením, které jim znemoţňuje vzdělávání na úrovni praktické 

základní i speciální základní školy, ale umoţňuje jim, aby si v přizpůsobených podmínkách 

a za odborného speciálně-pedagogického vedení osvojili některé elementární vědomosti, 

dovednosti a návyky, které jim umoţní získat alespoň určitou míru soběstačnosti, pomohou 

jim najít vhodnou formu komunikace s jejich okolím a budou napomáhat rozvoji jejich 

motoriky“ (Švarcová 2006, s. 87). 

Ţáci v rehabilitační třídě se vzdělávají podle Rámcového vzdělávacího programu 

základní školy speciální pro vzdělávání ţáků s těţkým mentálním postiţením a souběţným 

postiţením více vadami.  

Při naplňování cílů výuky je nutno vţdy přihlíţet k individuálním schopnostem ţáka 

a učivo přizpůsobovat jeho moţnostem. Důraz je kladen především na maximální rozvoj 

komunikace a vytváření návyků a dovedností samostatnosti a sebeobsluhy. 
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Předměty učební osnovy a jejich zaměření (RVP ZŠS):  

- rozumová výchova – předmět je zaměřen na rozvíjení poznávacích schopností, 

logického myšlení a paměti 

- smyslová výchova – předmět je zaměřen na rozvíjení zrakového, sluchového, 

hmatového, čichového a chuťového vnímání a rozvoj prostorové a směrové orientace  

- řečová výchova – předmět je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, podporuje 

tvorbu a rozvoj slovní zásoby pomocí předmětů, znaků, fotografií a obrázků nebo 

pomocí augmentativní a alternativní komunikace 

- hudební výchova – předmět je zaměřen na vytváření kladného vztahu k hudbě, rozvoj 

sluchu, motoriky, řečových dovedností a zlepšování koncentrace pozornosti 

- výtvarná výchova – předmět je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, rozvoj tvořivých 

schopností a dovedností a estetické cítění 

- pohybová výchova – předmět je zaměřen na rozvoj motoriky a koordinace pohybu a 

poloh 

- pracovní výchova – předmět je zaměřen na nácvik dovedností, které přispějí 

k soběstačnosti ţáků a umoţní jim přípravu na vykonávání jednoduchých pracovních 

činností 

Výchovně vzdělávací činnost v rehabilitační třídě zajišťují dva aţ tři pedagogičtí 

pracovníci podle stupně závaţnosti postiţení. Počet ţáků ve třídě je stanoven na čtyři aţ 

šest ţáků. Aby výuka byla úspěšná a odpovídala poţadavkům vzdělávacího programu a 

individuálním potřebám ţáků, je zapotřebí, aby třída byla nejen materiálně a prostorově 

vybavena, ale aby měla i místnost pro individuální práci s ţáky ke cvičení, relaxaci a 

odpočinku. Při výuce se vyuţívají alternativní formy komunikace jako je komunikační 

systém Makaton, piktogramy, sociální čtení a jiné.  

Prospěch ţáků se ve všech předmětech hodnotí slovně, převáţně pochvalou a 

povzbuzením, aby byli motivováni k další práci. K hodnocení lze pouţít všech dostupných 

prostředků, které budou ţákům srozumitelné, např. obrázky, razítka, případně i drobné 

odměny – sladkosti, ovoce apod. 

Po ukončení povinné školní docházky mají ţáci moţnost pokračovat ve studiu v 

praktické škole jednoleté nebo dvouleté, která bývá často součástí základní školy speciální. 

Po ukončení praktické školy mají dále moţnost navštěvovat večerní školy, které jsou 

jednou z forem celoţivotního vzdělávání pro osoby s mentálním postiţením. 
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4. Metody čtení 

Dějiny metodiky čtení prošly nelehkým vývojem. Celé generace učitelů se pokoušely 

najít optimální metodu ve výuce čtení a usnadnit tak práci sobě i ţákům. Některé metody 

vycházejí z jazyka ústního, jiné z písemného. Některé učí psaní a čtení souběţně, jiné učí 

čtení prostřednictvím psaní, u dalších je psaní posunuto do doby, kdy ţák umí číst.  

V historii metod prvopočátečního čtení se nejčastěji setkáváme s dělením na dvě 

základní skupiny: 

a) Metody syntetické – vycházejí z prvků, které jsou spojovány v celky 

– postupně se spojují písmena do slabik a slov 

b) Metody analytické – vycházejí z celků a vedou k poznávání 

jednotlivých prvků – slova se postupně rozkládají na slabiky a 

jednotlivá písmena 

 

4.1 Metody syntetické  

Zastánci syntetických metod vycházeli z přesvědčení, ţe čtení je pochod syntetický a 

ţe nejlépe se ţák naučí číst tak, ţe ho nejdříve naučíme jednotlivé hlásky a jejich grafické 

značky (písmena). Za základ čtení se tedy povaţovalo poznávání písmen a skládání hlásek 

v akustický celek slov. Vrchol čtenářské dovednosti však nespočívá v rychlém a 

bezpečném pronikání k obsahu textu, ale v samotném mechanismu procesu čtení.  

Mezi syntetické metody patří (Santlerová 1995): 

 Metoda písmenková (slabikovací)    -  Metoda normálních slabik  

 Metoda hláskovací      -  Metoda fonetická 

 Metoda skriptologická     -  Metoda Petráková 

 Metoda mnemotechnická – skriptologická  - Slabiková metoda souhlásková 

 Metoda náslovných hlásek     - Metoda genetická 

 Metoda fonomimická (normálních hlásek)  

Dnes se z těchto metod pouţívá a to jen na některých školách metoda genetická, 

která je rovněţ nazývána také jako Koţíškova nebo zapisovací. Je vyvrcholením 

syntetických metod a jakýmsi přechodem k metodě globální. Její význam spočívá v tom, 

ţe učí od samého počátku nácviku čtení rozumovému.  

„Většina pedagogů je ale toho názoru, ţe syntetické metody svým logicko-

didaktickým systémem kladou na ţáky velké nároky“ (Santlerová 1995, s. 15). 
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4.2 Metody analytické 

Zastánci analytických metod vycházeli z přesvědčení, ţe nejsprávnějším postupem je 

přecházet k analýze slov v písmena od grafického obrazu celého slova ihned, jakmile se 

s ním ţák seznámí.  

Mezi analytické metody se řadí (Santlerová 1995): 

 Metoda Jacototova  

 Metoda normálních slov 

 Metoda globální 

V dnešní době se ve výuce čtení nejčastěji pouţívá analyticko-syntetická metoda, 

která je u nás nejrozšířenější.  

5. Metody čtení používané u žáků s mentálním postižením 

U ţáků s mentálním postiţením se ve výuce čtení pouţívá:  

 analyticko-syntetická metoda 

 alternativní metoda čtení s vyuţitím globální metody  

 sociální čtení 

Analyticko-syntetická metoda čtení se pouţívá především u ţáků s lehčím stupněm 

mentálního postiţení, jelikoţ její uplatnění u ţáků s těţším stupněm mentálního postiţení 

je často problematické. Mnozí z nich se touto metodou buď číst vůbec nenaučí, nebo vůbec 

nerozumí tomu, co čtou. Výuku provází neúspěch a tudíţ i nechuť k učení. Proto se u ţáků 

s těţším stupněm mentálního postiţení častěji pouţívá alternativní metoda čtení s vyuţitím 

globální metody, která je pro ţáky vzhledem k jejich zvláštnostem ve vnímání 

srozumitelnější, protoţe umoţňuje ţákovi číst okamţitě celé slovo a vnímat konkrétní 

význam slova. Tato metoda můţe slouţit pouze jako přechodná na určitou dobu neţ bude 

ţák připraven naučit se číst analyticko-syntetickou metodou nebo jako trvalá a jediná 

moţná metoda výuky čtení. Pokud ţák není schopen naučit se číst ani pomocí globální 

metody, pouţívá se sociální čtení, které slouţí především k orientaci v okolí a které učí 

ţáka vyuţívat naučené vědomosti a dovednosti v praktickém ţivotě.  

5.1 Metoda analyticko-syntetická 

Analyticko-syntetická metoda je v českých zemích nejrozšířenější metodou 

pouţívanou ve výuce čtení. Do roku 1951 se dělila o místo s jinými metodami, ale od roku 
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1951 do roku 1989 to byla jediná oficiální a povolená metoda výuky počátečního čtení a 

psaní. Je nazývána téţ jako hlásková nebo zvuková, ale nejvhodnějším označením je 

slabikovací. Je zaloţena na zásadě, ţe správně můţeme číst jen tehdy, kdyţ pochopíme 

hláskovou stavbu slov. Za tvůrce této metody je povaţován J. V. Svoboda. Tuto metodu 

řadíme spíše mezi metody syntetické, neboť jádrem je práce se slabikami, ale jelikoţ 

pracuje i s prvky celých vět je částečně i analytická.  

Někteří autoři vytýkají metodě analyticko-syntetické, ţe předčasně eliminuje 

jednotlivé prvky řeči a náročným způsobem vytváří počátky čtení v nevhodném stadiu 

myšlenkového vývoje. Jiní autoři naopak uvádějí, ţe je tato metoda vzhledem ke struktuře 

českého jazyka pro ţáky nejpřijatelnější. Mnoholetý boj mezi zastánci metod syntetických 

a analytických ve výuce čtení a psaní nikdy nedošel k závěru, ţe by jeden postup byl 

jednoznačně efektivnější neţ druhý.  

 „V dnešní době se vychází především z tzv. typologického přístupu, který 

předpokládá, ţe některému ţáku bude v počátcích čtení vyhovovat více metoda syntetická, 

jinému analytická či analyticko-syntetická“ (Křivánek, Wildová 1998, s. 17).  

Systém vyučování počátečnímu čtení metodou analyticko-syntetickou byl podrobně a 

poprvé zpracován na přelomu 50. a 60. let kolektivem autorů pod vedením J. Hřebejkové a 

po dlouhá léta byl zdokonalován (Santlerová 1995, s. 22). 

Výuka čtení analyticko-syntetickou metodou je rozvrţena do tří hlavních etap: 

Etapa jazykové přípravy ţáků na čtení 

Dříve se pro tuto etapu pouţíval název „předslabikářové období“. Délka trvání této 

etapy je různá, závisí především na individuálních schopnostech a dovednostech ţáka, ale 

průměrně trvá zhruba pět týdnů. Příprava na výuku čtení probíhá hravou formou, kdy se 

rozvíjejí duševní procesy nezbytné pro učení čtení. Ţáci se učí pracovat se zvukovým 

materiálem slova a osvojují si první zásobu písmen. Provádějí se přípravná cvičení 

k pochopení syntézy slabiky z hlásek, analýzy slabiky na hlásky a k dělení slov na slabiky. 

Pouţívají se učebnice typu „Ţivé abecedy“, které obsahují cvičení pro přípravu čtení 

(Křivánek, Wildová 1998, s. 45). 

Na úspěšném zvládnutí nácviku počátečního čtení se významně podílí úroveň 

jazykového vyjadřování dítěte, proto by učitel měl jiţ od počátku školní docházky pečovat 

o jazykový rozvoj kaţdého ţáka. Měl by záměrně a přirozenými metodami rozšiřovat 
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slovní zásobu ţáka, jelikoţ dostatečná šíře slovní zásoby je nezbytná pro budoucí čtení 

s porozuměním. Dále by měl ţáka naučit klást otázky, poslouchat, co říká učitel a ostatní 

spoluţáci, uvědomovat si svůj jazykový projev, jeho rozdíly apod.  

Pro úspěšné zvládnutí výuky je potřeba rozvíjet také poznávací procesy ţáků 

různými druhy cvičení na zrakové a sluchové vnímání, paměť, myšlení a pozornost. Je 

důleţité předkládat ţákům zajímavé činnosti a vhodně je motivovat. Pro správné a plynulé 

čtení je nutné, aby se ţák naučil správně dýchat, proto by měl učitel zařadit do výuky i 

různá cvičení na výcvik nádechu a výdechu. Cvičení na správnou výslovnost, kde je třeba 

procvičovat především pohyby jazyka, dolní čelisti a rtů např. říkankami a tzv. 

jazykolamy. Dále se v této etapě ţáci učí poznávat první hlásky a písmena a to nejprve na 

začátku slov, pak na konci a nakonec uprostřed slova. Vše by mělo opět probíhat formou 

hry. Pro některé ţáky je obtíţné čtení a později hlavně psaní slov s dlouhými 

samohláskami, proto je nutné u ţáků krátké a dlouhé samohlásky procvičovat různými 

herními činnostmi. Cvičí se analýza a syntéza slabik z naučených hlásek. Ţáci se učí 

slabiku co nejdříve vyslovovat, aby se nevytvořil návyk artikulace jednotlivých hlásek. 

Dbá se na to, aby ţáci nevyslovovali hlásky šeptem a teprve potom nahlas, tím se brání tzv. 

dvojímu čtení. 

Etapa slabičně-analytického způsobu čtení 

V této etapě začínají ţáci číst ze Slabikáře. Stále se rozšiřuje fonematický sluch a 

cvičí se analýza a syntéza slov. Na základě těchto procesů se ţáci učí určovat počet a 

pořadí slabik ve slově a hlásek ve slabice, čímţ se předchází záměně a přehazování 

písmen, jak tomu bývá často u metody globální. Ţáci si postupně automatizují písmena 

abecedy (Santlerová 1995, s. 21). 

Tato etapa se dělí na následující fáze (Křivánek, Wildová 1998, s. 50-55): 

a) Čtení slabik otevřených 

b) Čtení slov sloţených z otevřených slabik 

c) Čtení slov se samohláskou ve funkci slabiky na začátku slova 

d) Čtení slabik zavřených a slov jednoslabičných (víceslabičných) tvořených zavřenou 

slabikou 

e) Čtení vět 

f) Čtení slov s dvojhláskou (au, ou) 

g) Čtení slov se skupinou dvou souhlásek na začátku a uvnitř slova 
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h) Čtení slov se slabikotvorným r, l 

i) Čtení slov se skupinami di, ti, ni 

j) Čtení slov se skupinami dě, tě, ně 

k) Čtení slov se skupinami bě, pě, vě, mě 

l) Čtení slov s, ď, ť, ň 

 

Etapa plynulého čtení slov 

V této etapě, které se také někdy říká poslabikářové období se technika ţáků 

postupně plně automatizuje od syntézy hlásek-písmen ve slabiky k syntéze slabik ve slova. 

Slova mají v této etapě ţáci číst na konci prvního ročníku jiţ plynule a s porozuměním a 

správně odpovídat na otázky týkající se porozumění obsahu přečteného textu. Důraz se 

klade také na správný přízvuk a intonaci (Santlerová 1995, s. 21).  

Učitel by měl ve výuce pouţívat nejen učebnice určené pro procvičování čtení, ale i 

vlastní materiály na procvičení určitých skupin slov a větných celků nebo různé knihy pro 

děti. Neměl by zapomínat ani na rozvoj slabších čtenářů, kde by měl ţáky podporovat ve 

čtení a vhodně je motivovat. Motivace podstatně ovlivňuje skutečnost, s jakým zájmem 

budou ţáci číst, na druhé straně však není vhodné, aby byla neúčelně dlouhá a na vlastní 

práci s textem nezbylo dostatek času.  

Od počátku by měl učitel u ţáků rozvíjet čtenářský zájem a vést je k vnímání čtení 

jako prostředku získávání informací, utváření vlastních názorů a postojů, jako moţnost 

dorozumívání se, jako zdroj zábavy a způsobu trávení volného času. Čtení by se mělo stát 

pro ţáka zábavou a radostí, při které postupně zdokonaluje vlastní čtenářský proces.  

Rozvoj čtenářského procesu by měl učitel rozvíjet tím nejlepším způsobem. 

Správným výběrem metod individuální práce a volby knih pro čtení. Od počátku by měl 

podporovat všechny aktivity, které vedou ke čtení souvislých textů a knih např. 

vystřihováním úryvků z časopisů a následné čtení ve třídě, nosit do školy oblíbené kníţky 

a povídat si o nich. Učitel by také neměl zapomínat na to, ţe důleţitou motivaci 

představuje i rozhovor se ţáky o tom, co je zajímá nejen z toho, co četli, ale i co viděli 

v televizi, ve filmu, na videu, v divadle atd.  

5.2 Alternativní výuka čtení s využitím globální metoda 

„Globální metoda čtení vychází ze skutečnosti, ţe vnímání dítěte s mentální retardací 

je charakteristické svým zaměřením více na celky neţ na detaily, proto základem globální 
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metody je postup od celku k jednotlivým částem. Na počátku výuky tak stojí slovo doplněné 

zobrazením konkrétního pojmu a teprve později je slovo analyzováno na písmena. Metoda 

dává ţákovi moţnost číst okamţitě celá slova a vnímat jejich konkrétní význam. Tím se 

odlišuje od postupu analyticko-syntetické metody, kde na počátku výuky jsou písmena a 

slabiky, které konkrétní význam nemají“ (Hemzáčková, Pištová 1998). 

Výuka čtení pomocí globální metody, ale zároveň usiluje o zachování určité 

návaznosti na metodu analyticko-syntetickou. Globální metoda můţe být pouţita buď 

k překlenutí doby, kdy je ţák ve výuce čtení neúspěšný, nebo se můţe stát základem 

sociálního čtení. Jejím hlavním cílem je stimulace rozvoje zrakového vnímání, verbálního 

myšlení, záměrné pozornosti a komunikativních dovedností.  

Učební pomůckou ve výuce čtení je soubor obrázků se slovy z nejrůznějších oblastí, 

které ţáka obklopují, sestavený do tematických celků. Kaţdý obrázek je v trojím provedení 

slouţící k další manipulaci (Hemzáčková, Pištová 1998):  

 První je určen k vytváření leporel z řady různých obrázků. Slouţí jako 

předloha a trvalá kontrola.  

 Druhým je volný obrázek, od kterého je slovo později odstřiţeno. Je 

určen k další manipulaci a k vlastnímu čtení.  

 Třetí, doplňující obrázek je určen  k rozstřiţení na dvě i více částí 

podle uváţení vyučujícího a s ohledem na schopnosti ţáka. Obrázek 

pak slouţí jako jednoduchá skládanka k procvičování skládání celku 

z částí a naopak.  

Pomůcky na výuku si ale vytváří kaţdý učitel sám podle individuálních potřeb ţáků. 

Hemzáčková a Pištová (1998) doporučují pouţívat hůlkové, jednoduché písmo, aby ho 

bylo moţno napodobovat obtahováním, modelováním, skládáním z tyčinek apod.  Pro 

zdůraznění reality označit předměty a nábytek ve třídě obrázky, vyuţít fotografie členů 

rodiny, učitelek a spoluţáků se jmény apod. 

S výukou čtení pomocí globální metody by se mělo začít aţ tehdy, má-li ţák určitou 

aktivní slovní zásobu. Pasivní slovní zásoba ale není překáţkou, pokud je ţák schopen 

rozlišovat obrázky a rozumí jejich obsahu.  

Osvojování čtení pomocí globální metody má tři fáze. Někteří ţáci dojdou pouze do 

první, jiní se naučí pomocí této metody úspěšně číst. Vţdy je to velmi individuální.  
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Přípravná etapa 

Do značné míry se shoduje s přípravnou fází metody analyticko-syntetické.  V této 

etapě je důleţité motivovat ţáka a vzbuzovat u něho zájem o čtení např. hlasitým 

předčítáním krátkých textů, společným prohlíţením kníţek s obrázky, tištěným textem 

apod. Vţdy je nutná spolupráce s rodiči.  

a) Diferenciační cvičení zrakového vnímání 

Jsou důleţitou součástí přípravy na čtení. Ţák se učí vnímat rozdíly, které pak 

uplatňuje při srovnávání slov jako celku a jejich analýze na písmena. Cílem cvičení 

je osvojení pojmů stejný – jiný.  

Postup (Hemzáčková, Pištová 1998):  

1. Rozlišování a přiřazování stejných skutečných předmětů ve dvojicích (předmět – 

předmět) 

2. Rozlišování a přiřazování obrázků ke skutečným předmětům (předmět – obrázek)  

3. Tvoření dvojic stejných obrázků (obrázek – obrázek)  
 

Tato cvičení lze kombinovat s tříděním podle velikosti, tvaru a barvy. 

 

b) Porozumění a zapamatování pojmu 

Postup (Hemzáčková, Pištová 1998): 

1. Vybírání, vyhledávání obrázků na slovní pokyn – kdy ţák jiţ spojuje název 

(slyšené slovo) s obrázkem (učitel říká název, ţák vyhledává obrázek) 

2. Pojmenovávání – ţák vyhledává obrázek na slovní pokyn a pak sám pojmenovává 

(učitel vyhledá obrázek, ţák říká název)  
 

Slova s obrázky se předkládají ţákovi v malém počtu. Rychlost zapamatování se 

zvyšuje pomocí „bezchybného učení“ – fyzickým vedením ruky, pochvalou, 

povzbuzováním apod. Nové pojmy se zařazují teprve tehdy, pokud ţák předchozí 

vybírá, případně pojmenovává bez potíţí. Manipulací se skládankou se fixuje slovo 

do paměti a podporuje se rozvoj zrakového vnímání. Slovo se skládá z písmen, která 

k předloţenému obrázku předem učitel vybere. Pouţívají se písmena (plastická, 

látková, dřevěná, tvarovaná z moduritu apod.) pro zapojení dalších smyslů a vyuţívá 

se schopností ţáka k napodobení písmene obtahováním a modelováním. V této etapě 

není nutné, aby ţák jednotlivá písmena znal. Cílem práce je cvičení a rozvoj 

zrakového vnímání, skládání celku z částí.  
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Etapa vlastního čtení  

S etapou vlastního čtení se začíná ve chvíli, kdy je natištěné slovo odděleno od 

volného obrázku. 

Postup (Hemzáčková, Pištová 1998): 

1. Slovo k obrázku přiřazuje učitel a také jej čte  

2. Učitel slovo přiřazuje a ţák čte  

3. Ţák přiřazuje slovo k obrázku a sám čte  

4. Různé způsoby práce se slovy a obrázky  

Ţák by měl mít moţnost přesvědčit se, ţe přiřadil slovo správně např. 

prostřednictvím vytvořených leporel, které učitel můţe umístit na magnetickou tabuli, nebo 

do prostoru třídy. Učitel stále učí ţáka napodobovat písmena, skládat je do slov a 

upozorňuje ho, ţe slovo je z písmen sloţeno. Zařazuje do výuky cvičení rozvíjející 

fonematický sluch.  

 

Etapa dalšího čtení a procvičování 

Čtení s vyuţitím globální metody můţe učitel u ţáka procvičovat různými způsoby.  
 

 Můţe pouţít situační obrázky, kdy na slovní pokyn ţák ukazuje jednotlivosti, učitel 

přiřazuje slovo, ţák čte. Po nácviku přiřazuje ţák sám a sám čte.  

 Písmena A – I můţe pouţít jako spojku mezi dva obrázky. Po procvičení obrázek 

nahradí slovem a ţák tvoří jednoduché věty: MÁMA A TÁTA. PES I KOČKA.  

 Předkládá ţákovi 1 obrázek a 2-3 slova, nebo 2-3 obrázky a 1 slovo – ţák vybírá 

příslušný obrázek.  

 Můţe pouţít dvojice, trojice, později sloupce natištěných slov, která jiţ ţák zná i 

slova dosud neznámá – ţák ukazuje a přiřazuje k známému slovu obrázek, případně 

kartičku se stejným slovem.  

 Tvořit věty: KOČKA PIJE. KOČKA PIJE MLÉKO. TETA VAŘÍ MASO. TO JE 

HUSA. MÁMA MÁ KOLÁČ.  

 Pro vyspělejší čtenáře můţe sestavovat krátké texty o dvou i třech větách a 

kombinovat je s obrázky. TO JE PETR A TÁTA. PETR ČTE. TÁTA MYJE AUTO. 

Tato metoda se dá kombinovat s vyuţitím piktogramů a znaku do řeči. Zapojení více 

smyslového vnímání pomáhá ke zvládání čtení i ţákům jinak neúspěšným. V některých 
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případech je moţné pomocí rozkladu slov na hlásky, hláskováním a vyuţitím genetické 

metody pokračovat v dalším rozvíjení čtenářských dovedností.  

První čtení s vyuţitím globální metody se u ţáků pouţívá dlouhodobě a postupuje 

se velmi pomalu podle individuálních schopností ţáka. V průběhu výuky učitel postupně 

rozpoznává, který ţák bude schopný pokračovat ve výuce čtení analyticko-syntetickou 

metodou a který zůstane pouze u sociálního čtení jako komunikačního prostředku. 

5.3 Sociální čtení 

„Sociální čtení je chápáno jako poznávání, interpretace a přiměřené reagování na 

zrakové znamení a symboly, piktogramy, slova a skupiny slov, které se často objevují 

v okolním prostředí nebo v širším kontextu, aniţ by byly vyuţívány čtecí technické 

dovednosti“ (Kubová 1996, s. 33).  

Zastánci tohoto způsobu učení vycházejí ze zkušenosti, ţe tzv. klasické školní 

dovednosti mohou být pro ţáky s těţším stupněm mentálního postiţení prakticky obtíţně 

vyuţitelné, protoţe se stává, ţe i kdyţ si ţáci ve speciální škole dobře osvojí technické 

čtení, tuto dovednost v kaţdodenním ţivotě nedokáţou vyuţít.  

Sociální čtení se zaměřuje na ty aspekty orientace v okolním světě, které jsou 

bezprostředně vyuţitelné, a proto umoţňuje ţákům všechno, co se učí, si hned vyzkoušet 

v komunikaci se svým okolím, coţ přináší mimo jiné i motivační efekt. 

Sociální čtení je moţno rozdělit do tří základních kategorií (Kubová 1996, s. 34): 

1. kategorie: soubory obrázků 

2. kategorie: piktogramy 

3. kategorie: slova a skupiny slov 

Při učení sociálnímu čtení je nutno vyuţívat individuální přístup k jednotlivým 

ţákům a respektovat jejich zájmy a potřeby. Vţdy se sleduje, co je pro dítě funkční a podle 

toho se vybírá nejen soubor slov, ale také situace, v níţ se ţák učí. Např. má-li k dispozici 

automat na nápoje, učí se obsluhovat tento automat a zároveň se učí pojmům čaj, káva, 

kakao, cukr, mléko, limonáda apod. Přímému učení by ale mělo vţdy předcházet, a také po 

něm následovat, učení těmto pojmům ve třídě. Obě etapy by zároveň měli být doprovázeny 

texty, piktogramy nebo obrázky. 
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Pokud ţáci mají moţnost provádět drobné nákupy, můţe je učitel na tuto činnost 

připravit pomocí sociálního čtení v několika etapách (Švarcová 2006, s. 116): 

1. Rozpoznávání různých druhů obalů, které si děti mohou přinést z domova 

2. Hra na nakupování ve třídě 

3. Vyhledávání zboţí podle obalů v obchodě 

4. Pokus o samostatné nakupování v samoobsluze (po předchozí domluvě 

s prodavačkou) 

Velmi vhodným tématem je také časová orientace, protoţe se jedná o aktivitu, která 

se opakuje kaţdý den a zahrnuje hodně pojmů, piktogramů a kreseb, jeţ si můţe ţák 

osvojit. Patří sem datum, názvy dní, měsíců, kresby a piktogramy zvláštních událostí (roční 

období, svátky, narozeniny a další oslavy, symboly počasí apod.) Různé znaky mohou být 

zařazeny i přímo do denního programu (rozvrhu hodin) tak, ţe ţákům poskytují přehled o 

organizaci dne a učí je orientaci v časovém rozvrhu. 

Vţitým a všeobecně ve společnosti uţívaným druhem piktogramů jsou dopravní 

značky a dopravní symboly. Pro jejich osvojení je dobré vyjít se ţáky z areálu školy do 

běţného prostředí, kde jsou uţívány. Připravit je různými činnostmi a způsoby ve výuce na 

jízdu dopravními prostředky tak, aby pro ně byla méně obtíţná a naučit je přecházet ulici 

v přirozeném prostředí, ale v podmínkách, kde nebude ohroţena jejich bezpečnost. 

Jedním z hlavních důvodů pro zahájení výuky sociálního čtení je skutečnost, ţe ţák 

po několika letech školní docházky ještě stále nemá ţádné nebo má jen velmi nízké čtecí 

dovednosti. Věkový limit je vţdy velmi relativní. Je nesnadné stanovit věkovou hranici, 

kdy by se mělo přestat s výukou „technického čtení“. Hlavním měřítkem musí být 

vývojová prognóza schopností ţáka a jeho potřeb, ale záleţí i na dalších faktorech. Není 

ţádný váţný důvod k tomu, aby se u ţáků, u nichţ bylo započato s nácvikem sociálního 

čtení, ukončila výuka běţného čtení.  

Mezi ţáky, kteří mají problémy s normálním čtením, patří (Kubová 1996, s. 35): 

1) ţáci, kteří patrně nikdy nebudou číst – ţáci s těţkým postiţením a se specifickými 

problémy ve vnímání písmen (někteří ţáci rehabilitačních tříd) 

2) ţáci s mnoha problémy ve čtení – poznávají písmena a často zvládnou čtení slabik 

nebo i slov, ale nezvládnou čtení textu s porozuměním – pro tyto ţáky, můţe být 

sociální čtení paralelkou k normálnímu čtení, jejich čtecí dovednosti bývají oporou 

při učení se kategoriím, které zvládají mnohem rychleji neţ ţáci v první skupině 
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3) funkční čtenáři – často mají potíţe s procesem učení čtení, ale jsou neustále 

schopni rozvíjet jeho úroveň, tato čtecí úroveň jim nabízí větší šanci společenského 

uplatnění, tyto ţáky můţeme učit některým částem sociálního čtení, které budou 

moci vyuţít v orientaci ve svém okolí 

Funkci a význam sociálního čtení je moţno shrnout do několika bodů (Švarcová 2006, s. 

118): 

 sociální čtení je adaptační program pomoci postiţeným s rozličnými moţnostmi 

aplikace pro různé lidi, kteří však nemají zásadní problémy v dorozumění 

 sociální učení pomáhá zapojit děti a mládeţ do aktivního ţivota, stimulovat jejich 

vlastní potřeby a poskytnout jim určitou míru nezávislosti 

 sociální čtení je zároveň cíl i prostředek, v němţ se musíme soustředit na takové 

čtení, které má pro osoby s postiţením smysl a je pro ně perspektivní 

 sociální čtení by mělo napomáhat rozvíjet slovní zásobu ţáků a obohacovat jejich 

aktivity 

 sociální čtení je vhodné, pokud je to moţné, učit ve spolupráci s rodinou a aplikovat 

je v ţivotě rodiny (vaření podle upravené kuchařské knihy apod.) 

 sociální čtení je vhodné procvičovat v prostředích, kde můţe být aplikováno (v 

obchodě, dopravě, zdravotnických zařízení apod.) 

Výhodou sociálního čtení je srozumitelnost pro veřejnost, jelikoţ vychází z obrázků, 

piktogramů a rozmanitých schematických zobrazení, uţívaných celou společností 

v kaţdodenním ţivotě – nevyţaduje nácvik ţádného nového komunikačního systému. 

Nevýhodou sociální metody čtení můţe být nepřesnost. Ţáci často význam slov spíše 

odhadují a ve svých odhadech se mohou snadno zmýlit. 
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Praktická část 

1. Zaměření a cíl výzkumu 

 Výzkum je zaměřený na vzdělávání ţáků se středně těţkým a těţkým mentálním 

postiţením v základní škole speciální, především na výuku čtení. Cílem práce je zjistit, jak 

jsou na tom jednotliví ţáci se čtením, jaké metody u nich učitelé při výuce čtení pouţívají a 

jak je organizovaná výuka.  

Výzkumné otázky: 

Kolik ţáku je schopno číst metodou analyticko-syntetickou?  

U kolika ţáků se pouţívá alternativní globální metoda čtení? 

Kolik ţáků zvládne pouze sociální čtení? 

Kolik ţáků nezvládne vůbec číst? 

Jak učitelé s ţáky pracují a jaké pouţívají pomůcky při výuce? 

2. Zdroje dat 

Hlavními metodami, které jsem pouţívala, byly: 

 Zúčastněné pozorování  

 Rozhovory s učiteli.  

 Analýza dokumentů  

V kaţdé třídě jsem strávila několik hodin a pozorovala jsem ţáky při práci. 

V průběhu nebo na konci hodiny jsem s učiteli vedla rozhovory o jednotlivých ţácích a 

jejich čtecích dovednostech a pomůckách. Prohlíţela jsem si slabikáře a učební pomůcky 

ţáků, fotila si potřebné materiály a měla jsem moţnost nahlédnout i do dokumentů 

některých ţáků a individuálně pracovala s vybranými ţáky. 

3. Časová organizace 

3.1 První škola 

První školu jsem začala navštěvovat v březnu minulého roku. Nejprve jsem do školy 

docházela zhruba měsíc dvakrát aţ třikrát týdně podle časových moţností. Během této 

doby jsem měla moţnost projít všechny třídy ve škole, podívat se, jak probíhá výuka 

v jednotlivých třídách a jak jsou na tom jednotliví ţáci se čtením. V některé třídě jsem 

strávila více času, v jiné méně, vţdy záleţelo na učiteli a jeho ochotě vést se mnou 

rozhovor o ţácích, ukázat mi pomůcky k jednotlivým metodám čtení a vysvětlit mi, jak 

s nimi ţáci pracují.  Pak jsem si vybrala jednu třídu, kde byly ve výuce zastoupeny všechny 
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tři metody čtení, které se u ţáků ve speciální škole pouţívají, a která byla i vzhledem ke 

stupni postiţení pro práci nejvhodnější a do této třídy jsem docházela po dobu dvou měsíců 

vţdy ve středu, protoţe tento den měli ţáci od 8.00 do 9.30 výuku čtení.  

3.2 Druhá škola 

V druhé škole jsem strávila podstatně méně času. Důvodem bylo, ţe jsem původně 

neplánovala navštěvovat dvě školy a ţe do školy, kterou jsem si vybrala jako druhou, jsem 

mohla začít chodit aţ v listopadu minulého roku. Další nevýhodou bylo, ţe se blíţily 

vánoce. Ţáci se připravovali na besídku, ve škole byla vánoční atmosféra, těšili se na 

prázdniny a jejich pozornost a schopnost soustředit se byla čím dál menší. V této škole 

byla organizace výuky trochu odlišná od té první. Čtení měli kaţdý den a práci během dne, 

měli rozdělenou na více úseků, takţe jsem do školy mohla docházet častěji v týdnu. 

Nevýhodou naopak bylo, ţe vzhledem k tomu, ţe výuka trvala jen krátkou dobu, jsem toho 

za den moc neviděla. Někteří učitelé byli ale velmi laskaví a uzpůsobili výuku mému 

pozorování. První dny jsem opět prošla všechny třídy, abych zjistila, jak zde probíhá 

výuka, jak na tom jsou ţáci se čtením a jaké pouţívají jednotliví učitelé metody a pomůcky 

na čtení. Potom jsem si vybrala jednu třídu, kde byly opět zastoupeny všechny tři metody 

čtení a tuto třídu jsem navštěvovala do vánoc a pak ještě několik dní v únoru. 

4. První základní škola speciální  

4.1 Charakteristika školy  

Školu navštěvují ţáci převáţně se středně těţkým a těţkým mentálním postiţením, 

ţáci se souběţným postiţením více vadami a ţáci s autismem. 

Ve škole je: 

 deset učeben, cvičná kuchyň, logopedická pracovna, počítačová učebna, 

herna, malá tělocvična, keramická dílna a jídelna. Součástí některých tříd 

jsou relaxační místnosti a je zde i speciálně pedagogické centrum.  

Povinná školní docházka je u všech ţáků prodlouţena o jeden rok, tedy na deset let. 

Je zde i přípravná třída, kterou ţáci mohou navštěvovat dva aţ tři roky před zahájením 

školní docházky. Tento přípravný stupeň se do povinné školní docházky nezapočítává. 

Učitelé a vychovatelé postupují při výuce podle principů strukturovaného vyučování a 

vyuţívají moderní výukové postupy a prostředky, včetně výpočetní techniky. V rámci 

integrace ţáků do společnosti je součástí výchovně vzdělávacího procesu i pracovní terapie 
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a aktivní účast na mnoha kulturních a sportovních akcích mimo školní areál. Výuka zde 

probíhá podle školního vzdělávacího programu pro vzdělávání ţáků v základní škole 

speciální.  Ţáci, kteří dokončí povinnou školní docházku, přecházejí většinou do Praktické 

školy jednoleté, která je také součástí této školy nebo do odborných učilišť. Nedílnou 

součástí školy je školní druţina, která zabezpečuje program pro děti v době před i po 

školním vyučování. 

4.2 Průběh výzkumu 

Abych mohla zhodnotit, jak na tom jsou ţáci ve škole se čtením, bylo zapotřebí 

nejprve projít všechny třídy a vést rozhovory s učiteli o jednotlivých ţácích. V kaţdé třídě 

jsem zjišťovala počet ţáků, jejich diagnózu, jaké metody čtení učitel u jednotlivých ţáků 

pouţívá, jaké pomůcky zařazuje do výuky, jak s nimi pracuje a fotila si získané materiály. 

Na základě toho, jsem si vybrala jednu třídu, kterou jsem pak navštěvovala delší dobu a 

kde jsem sledovala průběh výuky a individuálně pracovala s ţáky.  

4.2.1 Získané údaje z jednotlivých tříd  

Třída 1 

Přípravný stupeň 

V přípravném stupni se ţáci podporují především v komunikaci se svým okolím, 

v sebeobsluze a  vytváření základních pracovních a hygienických návyků. Snahou je 

v maximální moţné míře rozvinout osobnost ţáka a připravit jej na další vzdělávání na 

základní škole speciální. Třídu navštěvuje šest ţáků a ţádný se zatím neučí číst.  V této 

třídě jsem strávila pouze pár minut, vzhledem k tomu, ţe výuka čtení v přípravném stupni 

neprobíhá. 

Třída 2 

Rehabilitační třída 

V rehabilitační třídě rozvíjejí učitelé u ţáků především komunikaci, jejich smysly a 

sebeobsluhu. Třídu navštěvuje šest ţáků v pásmu středně těţké aţ těţké mentální retardace 

a přidruţenými vadami. Ţádný ţák není schopný číst vzhledem k jejich rozumovým 

schopnostem. Jeden ţák má individuální vzdělávací program – vzdělává se doma. 

 Pouze u jednoho ţáka, který je na tom z celé třídy nejlépe, se pouţívají prvky 

globální metody čtení. Dokáţe ale pouze přiřadit písmenka podle barev a sloţit ze 
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slabik své jméno. Netuší, co přiřazuje a skládá, dívá se jen na grafický celek (viz 

příloha). 

 Ţáci v této třídě převáţně nemluví, umí jen pár slov, která stereotypně opakují, ale 

nejsou schopni mluvit ve větách. Všichni ţáci chápou, co se jim říká, kdyţ se na ně mluví 

v jednoduchých větách. Ročník: 2, 4, 5, 6, 8. 

Třída 3 

 Tuto třídu navštěvuje šest ţáků. Pět ţáků se učí číst analyticko-syntetickou metodou. 

Tito ţáci mají diagnostikované horní pásmo středně těţké mentální retardace a jeden ţák, 

který má diagnostikováno dolní pásmo středně těţké mentální retardace, není schopen číst 

vůbec.  

 Paní učitelka u něho zkoušela globální metodu čtení, ale naučil se pouze 3 slova – 

máma, táta a svoje jméno. Měla spoustu pomůcek (fotky, kartičky s obrázky apod.), 

ale ţák nebyl schopný se další slova naučit (viz příloha). Dokáţe psát tiskacím i 

psacím písmem, ale vůbec nemá tušení, co píše.  

 U ţáků, kteří se učí číst analyticko-syntetickou metodou, jsou ve výuce individuální 

rozdíly. Všichni mají ale problém s porozuměním textu. Chybí jim schopnost abstraktního 

myšlení. Čtyři ţáci nejdříve slovo vyslabikují a teprve potom ho přečtou. Jeden ţák čte 

plynule, ale musí pouţívat čtecí okénko, jinak se ztrácí v textu. Pouţívají slabikáře pro 

zvláštní školu. U jednoho ţáka se paní učitelka domnívá, ţe ho špatně diagnostikovali. Je 

velmi šikovný. Tento rok uţ čte z druhého slabikáře. Myslí si, ţe původně mohl být i 

integrován do běţné základní školy. Ročník: 1, 2, 4, 5, 6. 

Třída 4 

 Tuto třídu navštěvuje také šest ţáků. Dva se učí číst analyticko-syntetickou metodou, 

ale mají problémy s porozuměním textu. U tří ţáků paní učitelka pouţívá globální metodu 

čtení a prvky sociálního čtení, u jednoho z nich s globální metodou teprve začíná. Jeden 

ţák nezvládne číst vůbec. Ţáci, kteří se učí číst globální metodou, nemluví.  

 U globální metody se ţáci nejprve učí rozlišovat barvy a tvary, pak k sobě přiřazovat 

stejné obrázky a slova, najít k obrázku správný název atd. (viz příloha). Někteří ţáci umí i 

abecedu, kterou si procvičují pomocí tabulek (viz příloha). Nejprve se učí písmena jen 

přiřazovat, poté hledat podle pokynů a nakonec přiřazovat k písmenům obrázky a slova, 

která na dané písmeno začínají. U sociálního čtení pouţívají učitelé především obrázky 
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s věcmi denní potřeby, potravinami, dopravními prostředky apod. (viz příloha). Jelikoţ 

ţáci nemluví, pracují s nimi tak, ţe jim pokládají různé otázky (např. čím si čistíš zuby, 

čím se myješ apod.) a oni hledají správný obrázek.  

 Ţáci jsou diagnostikováni v dolním pásmu středně těţké mentální retardace. Globální 

metodu pouţívají učitelé i u ţáků, kteří se učí číst analyticko-syntetickou metodou, protoţe 

mají potíţe s pochopením významu slov. Sociální čtení se pouţívá u všech ţáků. 

Třída 5 

 Tuto třídu navštěvuje šest ţáků, ale jeden z nich má individuální vzdělávací program 

a vzdělává se doma. Dva ţáci se učí číst analyticko-syntetickou metodou čtení a čtyři 

pomocí globální metody, dva z nich se ale nikdy nenaučí ani pomocí této metody číst, došli 

pouze do první fáze a dál uţ nepostoupí. Více o této třídě uvedu v další kapitole, kde 

popisuji schopnosti ţáků ve čtení a práci s jednotlivými pomůckami. 

Třída 6 

Tuto třídu navštěvuje pět ţáků. U třech ţáků pouţívá učitel analyticko-syntetickou 

metodu čtení a u dvou ţáků pouţívá globální metodu čtení. 

 U jednoho ţáka teprve s globální metodou začíná a u druhého ze začátku pouţíval 

analyticko-syntetickou metodu čtení, ale protoţe nikam nepostupoval, přešel u něho 

na globální metodu. Ţák má špatnou sluchovou diferenciaci.  

Protoţe mají skoro všichni ţáci, kteří se učí číst analyticko-syntetickou metodou, 

problémy s porozuměním textu a představou o čem čtou, pouţívá učitel i u těch ţáků, 

stejně jako jeho kolegové, prvky globální metody a sociální čtení. Chodí s ţáky často ven, 

aby viděli, jak věci vypadají ve skutečnosti a aby dokázali obrázek najít v praxi a propojili 

si ho se slovem.  

Ve třídě je pouze jeden učitel, protoţe zde nejsou ţáci, kteří mají přidruţený 

autismus. Ţáci mají diagnostikované horní pásmo středně těţké mentální retardace, kromě 

jednoho, který je v pásmu lehké mentální retardace – u něho se globální ani sociální 

metoda nepouţívá, čte s porozuměním. Třída: 4, 5, 6, 9, 10. 

Třída 7 

V této třídě je šest ţáků. Všichni se učí číst analyticko-syntetickou metodu. Ţáci jsou 

diagnostikováni v pásmu lehké aţ středně těţké mentální retardace. Je tu jen jedna paní 
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učitelka, protoţe tu také nejsou ţáci s autismem jako v předchozí třídě. Paní učitelka 

neměla zájem se mnou hovořit, takţe o této třídě více informací nemám.  

Třída 8 

V této třídě je šest ţáků. U dvou ţáků paní učitelka pouţívá analyticko-syntetickou 

metodu čtení, u jednoho začíná s globální metodou a tři ţáci nejsou schopni číst vůbec. 

Jeden ţák je v přípravném stupni, takţe ještě nečte, jeden nezvládne číst z důvodu stupně 

postiţení a třetí je autista, který nemá o čtení zájem.  

Ţáci, kteří čtou analyticko-syntetickou metodou čtení:  

1. Ţák - nejprve slovo vyhláskuje, pak vyslabikuje a teprve pak ho přečte. Má 

perfektní paměť, proto u něho paní učitelka nepreferuje slabikář, je tam 

hodně obrázků a on pak nečte to co má – dělá to problémy. 

2. Ţákyně – čte lépe, v rámci osnov, ale je často nemocná – má oslabenou 

imunitu. Paní učitelka se domnívá, ţe kdyby nebyla tolik nemocná, mohl by 

být postup rychlejší. 

 Pouze tito dva ţáci zvládají vzdělávací program pro základní školu speciální, ostatní 

mají individuální plán. 

Paní učitelka zastává názor, ţe sociální čtení je neúčinné a zbytečné, protoţe v praxi 

se názvy na věcech nevyskytují, proto s ním ani moc nepracuje. Své pomůcky mi 

neukázala, protoţe říkala, ţe je nemá dobře udělané.  

4.2.2 Zhodnocení získaných údajů z jednotlivých tříd 

Ze zjištěných údajů z jednotlivých tříd vyplývá, ţe ve škole je skoro polovina ţáků 

schopna číst analyticko-syntetickou metodou, ale většina z nich bez porozumění, proto se u 

nich pouţívají ještě prvky globální metody a sociální čtení. Jednotlivé metody se mezi 

sebou tedy vzájemně kombinují. Dalo by se říci, ţe učitelé u ţáka pouţívají jednu hlavní 

metodu a doplňují ji těmi ostatními. Samozřejmě, ţe kdyţ jsou ţáci schopni číst 

analyticko-syntetickou metodou s porozuměním, tak uţ se u nich ostatní metody 

nepouţívají, ale ţáků, kteří dovedou číst s porozuměním je v základní škole speciální 

velice málo.  

V tabulce je pro přehled zobrazeno, u kolika ţáků se pouţívá analyticko-syntetická 

metoda čtení, u kolika globální metoda čtení a kolik ţáků není schopno číst. V tabulce je 

zahrnuto i sociální čtení, ale samostatně sociální čtení učitelé u ţáků nepouţívají, vţdy o 
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něm hovoří ve spojení s globální metodou, proto u něho není uveden ţádný ţák. Slouţí 

spíše jako doplnění výuky čtení k ostatním metodám. 
 

 

Ze získaných údajů jsem také zjistila, ţe učitelé se liší v názorech na sociální čtení a 

kaţdý ho ve výuce jinak pouţívá a jinak s ním pracuje. Někteří učitelé ho chápou jako 

jedno z témat globální metody čtení. Další skupina se shoduje v názoru, ţe sociální čtení 

není součástí globální metody, ţe se s ním pracuje jiným způsobem a ţe se vyuţívá 

především k orientaci ţáka v prostředí. Tito učitelé chápou sociální čtení a také ho 

pouţívají tak, jak je popsáno v literatuře. Setkala jsem se dokonce i s názorem, ţe sociální 

čtení je zbytečné a ţe ţákům v praxi k ničemu není, coţ mě překvapilo. 

Pouţití metod a také práce s jednotlivými metodami je tedy velmi individuální a 

záleţí převáţně na učiteli, jak danou metodu ve výuce pouţije a jaké pomůcky si pro své 

ţáky vytvoří, jelikoţ na sociální čtení a globální metodu ţádné učebnice ani slabikáře 

nejsou. Záleţí tedy především na kreativitě učitelů a schopnostech ţáků. 

4.2.3 Vybraná třída pro pozorování výuky čtení 

Z výše uvedených tříd, jsem si nakonec vybrala z časových důvodů pouze jednu 

třídu, ve které jsem několik dní sledovala průběh výuky a práci s jednotlivými metodami. 

Zvolila jsem třídu, kde byly obsaţeny všechny tři metody čtení, abych viděla nejen 

provázanost jednotlivých metod, o které uţ jsem hovořila, ale také abych měla moţnost 

vidět, jak se s kaţdou metodou pracuje, jaké se pouţívají pomůcky na výuku k dané 

metodě a pozorovat rozdíly u ţáků a individuálně s některými pracovat.  

Ve třídě, kterou jsem si vybrala, je šest ţáků, ale jeden má individuální vzdělávací 

program a vzdělává se doma.  Ve škole je zřízeno speciálně pedagogické centrum, kam si 

maminka jezdí pro úkoly a kam se ţák dvakrát ročně dostavuje na přezkoušení. 

Individuální vzdělávací program má z důvodu, ţe maminka má problémy ţáka vzhledem 

k jeho diagnóze kaţdý den dopravovat do školy. Třídu tedy navštěvuje pouze pět ţáků. 

Metody čtení 
    

Třídy 
   

Celkem 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 analyticko-syntetická 
metoda čtení 

  
5 2 2 3 6 2 20 

globální metoda čtení 
   

3 4 2 
 

1 10 

sociální čtení 
         neschopnost číst 6 6 1 1 

   
3 17 

Celkem 6 6 6 6 6 5 6 6 47 
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Třída není uspořádaná jako na běţné základní škole. Je jakoby rozdělena na dvě 

části. Na jedné polovině jsou pracovní místa jednotlivých ţáků, která jsou od sebe 

vzájemně oddělena, aby se ţáci věnovali pouze své práci a vzájemně se nerušili. S kaţdým 

ţákem se totiţ pracuje individuálně. V druhé polovině třídy mají televizi, CD přehrávač, 

gauč, počítač apod. Tam tráví čas převáţně po přestávce, kdy spousta ţáků uţ není 

schopna se soustředit a program uţ bývá volnější. Intenzivně pracují pouze do 9:30, pak se 

jim dávají spíše různé zábavné pomůcky – hry, na kterých si procvičují učivo nebo mají 

předměty jako je tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova a pracovní 

výchova. Předmět čtení mají pouze ve středu dopoledne. V pondělí mají psaní, aby se po 

víkendu trochu rozhýbali, v úterý počty, ve čtvrtek předmět člověk a svět (dříve nazýváno 

věcné učení) a v pátek si program organizuje učitel – procvičují co je potřeba.  

 

Po víkendu je práce pomalá a trvá delší dobu, neţ si ţáci zase zvyknou na reţim dne. 

Nejaktivnější bývají v půlce týdne a pak jejich výkon zase klesá. Kdyţ jsou nějaké 

prázdniny, trvá také delší dobu, neţ se přizpůsobí školnímu prostředí. První den většinou 

bývá volnější. Ţáci sdělují učitelům, co zaţili, kde byli, co dělali atd. Stejně tak před 

různými svátky se s ţáky poslední týden hůře pracuje. Nedokáţou se soustředit na práci, 

neustále odbíhají k jiným tématům. Pozornost u ţáků s mentálním postiţením je velmi 

krátkodobá, proto musí být výuka organizovaná do určitých bloků tak, aby ţák udrţel 

dostatečnou pozornost ve výuce. Je potřeba často měnit činnosti, dopřát ţákům více 

přestávek na odpočinek a především ţáky vhodně motivovat k práci.  

 

Do třídy ţáci přicházejí v čase od 8 do 8:30 hodin. Po příchodu si kaţdý ţák sedne na 

své pracovní místo, paní učitelka mu připraví úkoly a pak s ním individuálně pracuje podle 

potřeby. Někteří ţáci zvládnou pracovat sami, stačí, kdyţ se jen práce zkontroluje, jiní ţáci 

potřebují, aby u nich učitel po celou dobu práce seděl a pomáhal jim, jinak by vůbec 

nevěděli, co mají dělat a věnovali by se jiným věcem. Ve třídě je paní učitelka, 

vychovatelka a ještě asistent ţáka, který potřebuje stálý dohled vzhledem k jeho diagnóze. 

4.2.3.1 Žáci, jejich schopnosti ve čtení a pomůcky na čtení 

Žák D 

 Diagnóza: lehká mentální retardace, masivní projevy afektivních nálad i agresí 

vůči sobě i okolí, ADHD, atypický autismus  

Tento ţák je v 8. ročníku, ale tuto školu navštěvuje teprve čtvrtým rokem. Přišel 

z běţné základní školy, kterou nezvládal především pro velké problémy s chováním. 
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Kdyby ţák neměl tak velké problémy s chováním, běţnou školu by s individuálním plánem 

a přístupem zvládl. 

S touto diagnózou by měl být spíše ve škole s poruchami chování. Vyţaduje 

náročnější péči a neustálý dohled. Čte dobře s porozuměním, ale číst nechce. Nebaví ho to. 

Často si vymýšlí, pouţívá vulgarismy nebo se dlouze a hlasitě směje, protoţe mu to, co čte, 

přijde směšné. Kníţky nečte vůbec. Jediné co ho baví číst, jsou kníţky o vlacích. Někdy je 

s ním těţká práce. Má specifické poruchy učení – dyslexii a dysgrafii. Často přeskakuje 

písmenka, zaměňuje jednotlivá písmenka atd.  

 

Ve výuce pracuje především s učebnicí „Zájmové čtení“, která je hodně doplněna 

obrázky, aby ţáka motivovala k práci. Texty jsou jednoduché a psané tak, aby je ţáci 

pochopili. Ţák si zde procvičuje nejen čtení, ale i psaní, protoţe v učebnici je hodně 

cvičení na doplňování vět, vybírání vhodných slov z nápovědy apod. (1. a 2. fotografie). 

Jelikoţ je na tom se čtením dobře, dostává od paní učitelky také různé pracovní listy na 

procvičování učiva, v kterých např. doplňuje slabiky, skládá slova ze slabik, spojuje slova 

se slabikami apod. (3. a 4. fotografie). Kdyţ má vše hotovo, můţe si dané obrázky 

vybarvit, coţ zase slouţí jako vhodná motivace. Pletou se mu hodně písmenka a tak mu 

paní učitelka dává různé texty a slova na opisování, vţdy zaměřené na dané písmenko (5 

fotografie). Jak můţeme vidět, dneska uţ by běţnou základní školu nezvládl, je hodně 

pozadu. 
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Žákyně M 
 

 Diagnóza: horní pásmo středně těţké mentální retardace 
 

Je také v 8. ročníku stejně jako předchozí ţák, ale rozdíly mezi nimi jsou dost veliké. 

Tato ţákyně zvládne číst analyticko-syntetickou metodou, ale má problémy 

s porozuměním, proto u ní paní učitelka pouţívá ještě prvky globální metody a sociální 

čtení. Pouţívá je také k motivaci a oţivení výuky. Pořád postupuje dál. Teď začíná s 

trojslabičnými slovy. Dělají jí problémy malá písmena, pletou se jí. Na procvičení u ní paní 

učitelka pouţívá globální metodu čtení, kde k sobě přiřazuje slova napsaná malými a 

velkými písmeny, ale zatím v tom není moc úspěšná (4. fotografie). Psát umí jen tiskacím 

písmem. Psacím písmem sice zvládne jednotlivá písmena napsat, ale uţ je nespojí 

dohromady. Čte z čítanky pro 2. ročník zvláštní školy, která je, jak můţeme vidět, hodně 

doplněna obrázky. Texty jsou jednoduché a někdy na konci doplněné otázkami nebo 

nějakým cvičením (1., 2. a 3. fotografie). Při čtení se jí musí pomáhat. Nejdříve přečte 

písmenka ve slově, poté je spojí do slabik a pak teprve přečte celé slovo. Musí se jí 

jednotlivá slova předčítat. Jeden odstavec čte třeba i hodinu, kdyţ se s ní probírají 

jednotlivé věty a diskutuje se o tom, co bylo v textu napsané. Čtení ji nebaví, často 

přemýšlí nad jinými věcmi a někdy je těţké ji vhodně motivovat k práci, proto se učivo 

obměňuje globální metodou a sociálním čtením. Nedávno dočetla „Náš slabikář“, který 

četla 1,5 roku. 
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Žák P 

 Diagnóza: dolní pásmo středně těţké mentální retardace 
 

Tento ţák má individuální vzdělávací program – vzdělává se doma. Má výbornou 

fotografickou paměť. Umí dobře číst globální metodou. Dvakrát za rok chodí na 

přezkoušení do speciálně pedagogického centra. Jelikoţ se vzdělává doma, neměla jsem 

moţnost vidět ţákovi pomůcky na výuku čtení ani zjistit více informací o jeho čtecích 

schopnostech. 

 

Žák M 

 Diagnóza: dolní pásmo středně těţké mentální retardace, epilepsie 
 

Je v posledním ročníku. Tento rok bude končit povinnou školní docházku, ale ţák i 

jeho rodiče mají zájem na této škole pokračovat dále v praktické škole jednoleté.  
 

Velice dobře pozná písmenka celé abecedy, ale není schopen číst analyticko-

syntetickou metodou. Zvládne pouze rozhláskovat krátké slovo po písmenkách, ale uţ 

nedokáţe sloţit jednotlivé hlásky do slabik. Vyslabikovat dokáţe pouze slova krátká a 

známá. Paní učitelka u něho pouţívá globální metodu čtení a sociální čtení. Globální 

metoda čtení mu jde velmi dobře, dokáţe přečíst spousta slov a neustále se jeho slovní 

zásoba rozšiřuje. Nová slova se přiřazují aţ tehdy, kdyţ si ţák dobře osvojí ta předchozí. 

Ţák v hodině hodně pracuje s různými tabulkami, kde je v kaţdém čtverečku jedno 

písmeno a dohromady ty písmenka tvoří slovo (1. a 2. fotografie). Ţák dostane tuto tabulku 

a k tomu písmenka, vţdy jich je více neţ v tabulce. Hledá správná písmenka a přikládá je 

do tabulky. Kdyţ všechna slova poskládá, snaţí se je s paní učitelku přečíst, to mu ale 

příliš nejde. Většinou zvládne přečíst jen jednoduchá, krátká a známá slova. Dále dostává 

různé obálky, ve kterých jsou obrázky a slova. Obálky jsou rozdělené podle tématu např. 
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rodina, ovoce, zelenina, nábytek, předměty denní potřeby apod. Jelikoţ tento ţák uţ 

zvládne druhou fázi globální metody, nedává se mu uţ obrázek spojený se slovem, ale 

dostává jen obrázky a slova, která uţ jsou od sebe oddělená (3. a 4. fotografie). Úkolem je, 

aby správně přiřadil slovo k obrázku a pak slovo přečetl. Obrázek spojený se slovem, se 

pouţívá jen u slov, která jsou pro něho nová, jakmile se slovo naučí přečíst, obrázek se od 

slova odstřihává. Dále u něho paní učitelka pouţívá různé kartičky se slabikami, aby si je 

neustále procvičoval a uměl přečíst velká i malá písmena (5. a 6. fotografie).  Také různé 

hry na procvičování velkých a malých písmen, rozlišování barev, tvarů, věcí apod. 

  

  

  
 

Žák D 

 Diagnóza: dolní pásmo středně těţké mentální retardace, autistické rysy 
 

Je v 7. ročníku. Vývoj ve čtení uţ nebude dál pokračovat. Tento ţák se nikdy nenaučí 

číst ani pomocí globální metody. Rozumí tomu, co se mu říká, ale nemluví. Zvládne pouze 

první fázi globální metody čtení a některé prvky sociálního čtení.  
 

Tohoto ţáka paní učitelka zkoušela naučit alespoň některá písmenka pomocí čítanky 

s obrázky (1. fotografie), ale nepovedlo se jí to. Ţák zvládne přiřadit různá slova 
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k obrázkům, ale u obrázku musí být vţdy dané slovo napsané, jakmile by se slovo od 

obrázku odstřihlo, nedokázal by ho přiřadit (2. fotografie). Přiřazuje totiţ slova pouze 

podle grafické podoby, nikoli podle významu. Paní učitelka mu dává vţdy více slov neţ je 

na papíře obrázků, z nich pak má vybrat to správné a přiřadit ho k obrázku.  Ze sociálního 

čtení ho paní učitelka učí např. některé piktogramy (3. a 4. fotografie). Při práci potřebuje 

dohled. 

    

  
 

Žák J 

 Diagnóza: dolní pásmo středně těţké mentální retardace, autismus 
 

Je ve 4. ročníku. Potřebuje neustálý dohled, z toho důvodu má svého osobního 

asistenta, který se mu v době výuky věnuje a individuálně s ním pracuje. Ţák nemluví, ale 

dobře rozumí tomu, co se mu říká. Se čtením je na tom úplně stejně jako předchozí ţák, 

nikdy se číst nenaučí. 

Zvládne pouze první fázi globální metody čtení a některé prvky sociálního čtení. 

Dělá mu problém, kdyţ má více kartiček neţ je na papíře obrázků. Potřebuje vidět, ţe mu 

obrázky (kartičky) ubývají. Pouţívají se u něho podobné pomůcky jako u předchozího 

ţáka. Dovede přiřazovat slabiky na sebe, to mu jde docela dobře, ale musí mít stejný počet 

slabik jako jich je na papíře (1. fotografie), jinak je zmatený a neví si rady. Pak zvládne 

přiřazovat např. piktogramy podle obrázků (2. fotografie). Dále dokáţe dobře rozlišit barvy 

a přiřadit k nim odpovídající obrázek (3. fotografie). Asistent s ním postupuje u globální 
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metody tak, ţe nejprve přiřadí obrázek, pak slovo, kde je malý obrázek a teprve na to slovo 

bez obrázku (5. a 6. fotografie). Kdyby dostal jen samotný obrázek a k tomu by měl 

přiřadit slovo, nezvládl by to. Ţák nemluví, učitel mu čte, co je na kartičce napsané, aby si 

slovo propojil s obrázkem. Potřebuje asistenci po celou dobu práce. Ve čtení uţ 

nepostupuje, procvičuje se s ním pouze to, co uţ umí, aby to nezapomněl. 

  

  

   

 

Toto je jen pár vybraných pomůcek, které ţáci ve výuce pouţívají, mají jich 

samozřejmě mnohem více, aby se práce mohla obměňovat a mohli si neustále procvičovat 

čtení různými způsoby. Důleţité je neustále opakovat naučené vědomosti a dovednosti, 

aby je ţáci nezapomněli, jelikoţ proces zapomínání je u nich velmi rychlý. 
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4.3 Celkové zhodnocení  
 

Školu jsem navštěvovala asi tři měsíce a během té doby jsem zjišťovala, jak jsou na 

tom ţáci se čtením a jak probíhá výuka. Zjistila jsem, ţe učitelé ve škole pouţívají tři 

metody čtení, které mezi sebou různě kombinují. Výuka probíhá velmi individuálně a i 

vývoj ve čtení je u ţáků velmi rozdílný. Kaţdý ţák postupuje různou rychlostí. Někteří 

ţáci postupují rychleji, jiní pomaleji a někteří ţáci si neosvojí čtení během školní docházky 

vůbec. U těchto ţáků se klade důraz především na rozvoj komunikačních dovedností a 

podporu tvorby a rozvoje slovní zásoby pomocí předmětů, znaků, fotografií a obrázků a rozvoj 

smyslů a sebeobsluhy. Jedná se o ţáky s těţkým mentálním postiţením a přidruţenými 

vadami, kteří jsou nejčastěji umístěni v rehabilitační třídě.  
 

To jak budou ţáci postupovat a jak se budou rozvíjet, nezáleţí jen na rozumových 

schopnostech ţáka, ale i na dalších faktorech, proto se nedá přesně říci, ţe ţák s určitým 

stupněm mentálního postiţení bude schopen číst danou metodou. Jsou ţáci, kteří i kdyţ 

mají vyšší předpoklady ke čtení neţ jejich spoluţáci, nikdy se číst nenaučí a naopak.  

 

Obecně by se ale dalo říci, podle toho co jsem zjistila, ţe ţáci s lehkou mentální 

retardací jsou většinou schopni číst analyticko-syntetickou metodou s porozuměním. Ţáci 

v horním pásmu středně těţké mentální retardace jsou schopni osvojit si čtení analyticko-

syntetickou metodou, ale protoţe mají potíţe s porozuměním, pouţívá se u nich ještě 

globální metoda čtení a prvky sociálního čtení. Ţáci v dolním pásmu středně těţké mentální 

retardace jsou schopni osvojit si čtení pouze pomocí globální metody, ale někteří dojdou 

jen do první fáze a dál uţ nepostoupí a ţáci s těţkou mentální retardací nejsou schopni číst.  
 

Osvojování čtecích dovedností je, jak uţ jsem řekla, velmi individuální. Někteří ţáci 

dojdou v analyticko-syntetické metodě pouze k osvojení několika písmen za deset let ve 

škole, jiní přečtou jeden aţ dva slabikáře. U globální metody si někteří ţáci osvojí 100-300 

slov jiní pouze 20 a někdo dojde jen do první fáze.  
 

Cílem práce ale není naučit ţáky číst tak, aby si jednou byli schopni přečíst knihu, 

ale především naučit ţáky alespoň určitý soubor slov, která potřebují pro orientaci 

v běţném ţivotě, aby si zvládli přečíst názvy potravin, věci denní potřeby, aby se uměli 

podepsat, vyhledat si potřebné informace apod. A hlavně hledat takové metody způsobu 

práce, které budou maximálně rozvíjet ţákův potenciál a v kterých bude ţák úspěšný. U 

ţáků, kteří uţ dále nepostupují, je důleţité neustále procvičovat naučené vědomosti a 

dovednosti, aby je ţáci nezapomněli, jelikoţ proces zapomínání je u nich velmi rychlý. 
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Ve vybrané třídě jsem měla moţnost strávit několik dní, pozorovat výuku a vést 

rozhovory s učiteli. Měla jsem moţnost podívat se na různé pomůcky, kterými se dá 

procvičovat čtení, vidět, co kaţdý ţák zvládne a dokonce nahlédnout do dokumentací ţáků. 

Nepovedlo se mi ale zjistit, jak ţáci během jednotlivých let postupovali, s jakými 

metodami u nich učitelé začínali, jestli vývoj postupoval rychle nebo pomalu a jak dlouho 

ţákům trvalo, neţ se naučili to, co dnes zvládnou a to z důvodu, ţe učitelé nemají tyto ţáky 

od začátku školní docházky, protoţe se během let ve třídách různě podle potřeby střídali.  

5 Druhá základní škola speciální  

5.1 Charakteristika školy 

Škola zajišťuje výchovu a vzdělávaní pro ţáky s mentálním postiţením v rozsahu 

lehkého aţ těţkého stupně mentální retardace, s diagnózou autismus, s poruchami 

psychomotorického vývoje a dalšími specifickými poruchami učení. Ţáci s  potřebou větší 

adaptace na školní výuku jsou zařazováni do přípravného stupně, ve kterém  je kladen 

důraz na smyslovou a rozumovou výchovu, komunikační dovednosti a sebeobsluhu.  

Jedná se o vilu z roku 1908, která přes své netypické uspořádání velmi dobře slouţí 

jako školní prostor jiţ od roku 1982. V budově je umístěno 6 tříd, které jsou vybaveny 

moderním školním nábytkem a základní počítačovou technikou. V podkroví jsou 2 

autistické třídy s malým počtem ţáků, herna a cvičná kuchyňka. V druhém podlaţí se 

nacházejí 2 třídy, tělocvična a kanceláře vedení školy. V prvním podlaţí je šatna ţáků, 

kancelář, 2 třídy, výdejna jídla a jídelna pro ţáky. V suterénu bylo umístěno do konce 

minulého školního roku pracoviště SPC Vertikála. U školy je velká zahrada, kterou ţáci 

vyuţívají kaţdý den o přestávce, při hodinách TV a při odpoledních volnočasových 

aktivitách. Starší ţáci pracují na zahradě v rámci pracovního vyučování. 

Škola má dále detašované třídy v areálu Dětského centra paprsek. Nacházejí se zde 

tři třídy, jídelna, kuchyň, herna, tělocvična, výtvarná dílna, kancelář a rehabilitační 

místnost. Třídy jsou vybaveny nábytkem vytvořeným na míru dle speciálních potřeb ţáků 

s těţkým zdravotním postiţením. Jedna třída je umístěna v prostorách stacionáře 

v sousední budově. Jedná se o dvě třídy autistické a dvě rehabilitační. Součástí školy je 

také praktická škola dvouletá, která byla otevřena 1. září 2010. Nedílnou součástí školy je 

školní druţina, která zajišťuje smysluplné trávení volného času před i po vyučování. 

 



 

- 50 - 

5.2 Průběh výzkumu 

Abych zjistila, jak jsou na tom ţáci ve škole se čtením a která třída bude pro 

pozorování výuky čtení a práce s jednotlivými metodami nejvhodnější, musela jsem 

nejprve opět projít všechny třídy. Neţ jsem ale začala procházet jednotlivé třídy, sledovat 

výuku a vést rozhovory s učiteli, měla jsem moţnost vést rozhovor se zástupkyní ředitelky, 

která mě seznámila s organizací výuky ve škole a poskytla mi základní informace o škole a 

jednotlivých třídách. Také mi řekla, jaké metody čtení se ve škole pouţívají, jak se s nimi 

pracuje a ukázala mi jejich pracovní postup při globální metodě, na kterou mají 

vypracovaný svůj „slabikář“ s různými druhy cvičení na procvičování čtení pomocí této 

metody. Kdyţ jsem prošla všechny třídy, vybrala jsem si opět jednu třídu, ve které byly 

zastoupeny všechny tři metody čtení a v té jsem sledovala několik dní průběh výuky. 

5.2.1 Získané údaje z jednotlivých tříd 

V hlavní budově školy, kterou jsem navštěvovala je 6 tříd + mají 4 třídy v jiné 

budově, ale tyto třídy jsem osobně nenavštívila, pouze jsem o nich hovořila se zástupkyní 

ředitelky, která mi o nich poskytla potřebné informace.  

Třídy jsou rozděleny podle schopností ţáků na dvě třídy autistické, třídu, kde se čtení 

vyučuje analyticko-syntetickou metodou, třídu, kde paní učitelka pouţívá převáţně 

globální metodu čtení a dvě třídy, kde učitelé pouţívají obě metody. Ve všech třídách se 

pracuje se sociálním čtením. 

Reţim dne 

Všichni ţáci se kaţdé ráno schází dole v jídelně, kde mají od 8.00 uvítání formou 

zpívání, které trvá do 8.15, poté si učitelé odvedou své ţáky do tříd a začíná výuka. 

V kaţdé třídě začínají učitelé s 15- ti minutovým povídáním o tom, kdo dnes přišel do 

školy, co je dnes za den, jaký je měsíc, počasí, roční období apod. Teprve poté začíná 

výuka čtení, psaní a počítání, kterou mají kaţdý den do 9.30. Pak následuje svačina a pobyt 

venku na zahradě, aby se ţáci proběhli a odpočinuli si. Po přestávce mívají předměty jako 

je výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova nebo pracovní výchova. 

Třída A 

V této třídě je 5 ţáků. Dva ţáci jsou schopni číst analyticko-syntetickou metodou, 

jeden z nich i s porozuměním. Dva ţáci se učí číst pomocí globální metody, jeden čte touto 

metodou velmi dobře, ale druhý zvládne pouze první fázi a dál uţ nikdy nepostoupí. Jeden 
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ţák není schopen číst vůbec. U všech ţáků pouţívá paní učitelka sociální čtení. Ţáci jsou 

ve věku 9-13 let. Více o této třídě uvedu v další kapitole, kde podrobněji uvádím 

schopnosti jednotlivých ţáků ve čtení. 

Třída B 

V této třídě je 8 ţáků. Paní učitelka je zastáncem analyticko-syntetické metody, proto 

u všech ţáků pouţívá pouze tuto metodu. Globální metodu příliš neuznává, myslí si, ţe jim 

v ţivotě k ničemu nebude. Třída je rozdělena na dvě poloviny: 
 

 ţáci, kteří zvládnou přečíst pouze některé slabiky a neumí malá písmena 

 ţáci, kteří jsou na tom se čtením velmi dobře a zvládnou číst s porozuměním 
 

U ţáků, kteří zvládnou přečíst pouze některé slabiky, pouţívá paní učitelka různá 

cvičení na procvičování. Hodně pracuje s obrázky a se slovy, kdy ţák např. přiřazuje 

k obrázku nebo slovu vţdy slabiku, kterou obsahuje apod. Některým ţákům pak pomáhá, 

kdyţ se jim nakreslí obrázek, který je s danou slabikou nebo písmenem spojený, kdyţ si 

nemůţou vzpomenout.  
 

Ţáci, kteří čtou s porozuměním, dostávají různé texty, které si mají nejdříve potichu 

přečíst a paní učitelka se jich potom ptá, na určité otázky k tomu textu, aby zjistila, zda 

ţáci rozumí tomu, co čtou.  
 

Všichni ţáci zatím postupují dopředu, i kdyţ někteří pomaleji neţ ostatní. Tři ţáci se 

ale nejspíše nikdy nenaučí číst dobře s porozuměním. V této třídě jsou ţáci od lehké aţ po 

středně těţkou mentální retardaci ve věku  11-17 let. 

Třída C 

Jedná se o autistickou třídu, kterou navštěvují 4 ţáci. Jsou zde dva učitelé. Všichni 

ţáci čtou pomocí globální metody, ale zvládnou přiřadit jen velmi málo slov, převáţně 

slova jako je táta, máma, jména spoluţáků, některá zvířata apod. nebo přiřazují písmenka 

na písmenka. Číst se nikdy nenaučí.  

Výuka je strukturovaná tak, aby ţáci věděli, co je daný den bude čekat. Ráno se 

seznámí s programem dne pomocí kartiček, které mají suchým zipem připevněny na tabuli, 

kdyţ danou činnost splní, odlepí kartičku, aby věděli, co bude následovat dál. Komunikace 

ţáků je minimální, proto mají všichni komunikační tabulky, které jim umoţňují vyjadřovat 

své potřeby a přání. Výuka je zde velmi specifická a uzpůsobená jejich potřebám. Všichni 

ţáci mají středně těţkou aţ těţkou mentální retardaci a přidruţený autismus. Věk 7-17 let. 
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Třída D 

V této třídě je 10 ţáků a dvě paní učitelky. Dříve byli tito ţáci rozděleni do dvou tříd, 

ale jelikoţ škole zrušili pracoviště, na kterém bývala jedna z nich, museli třídy spojit. Šest 

ţáků čte analyticko-syntetickou metodou, dva z nich i s porozuměním a čtyři ţáci pomocí 

globální metody. U ţáků, kteří mají potíţe s porozuměním, slouţí globální metoda jako 

doplněk výuky. Někdy to má ale i své nevýhody, ţáci si totiţ často domýšlí slova. U všech 

ţáků se pouţívá sociální čtení. Ve třídě jsou ţáci od lehké po středně těţkou mentální 

retardaci ve věku 12-18 let. 

Čtení analyticko-syntetickou metodou 

 Dva ţáci dokáţí přečíst s porozuměním pouze jednoslabičná slova. U víceslabičných 

slov vyuţívá paní učitelka podpory obrázků s globální metody. 

 Dva ţáci nejprve vyhláskují, pak vyslabikují a teprve potom přečtou celé slovo. Mají 

problémy s malými písmeny, učí se je pomocí globální metody (viz příloha). 

 Ţáci, kteří umí číst s porozuměním, dostávají různé texty, které si mají pro sebe přečíst 

a pod tím mají napsané otázky, na které mají odpovědět, aby bylo vidět, ţe danému 

textu rozumí. Tito ţáci vydrţí delší dobu pracovat samostatně (viz příloha). 

Čtení globální metodou 

 Ţáci skládají různé věty, např. máma peče, táta pije atd. Pro ulehčení mají oranţové 

(jména) a bílé papírky (slovesa), které si nejprve rozdělí podle barvy a pak skládají 

věty. Kdyţ to mají hotové, jednotlivé věty si s paní učitelkou přečtou (viz příloha). 

 Přiřazují k písmenkům obrázky podle začátečního písmena (viz příloha). 

 Jeden ţák nemluví, pracuje tak, ţe se mu dají různé kartičky dané tématiky a on 

přiřazuje slova k obrázkům. Dostává vţdy více slov neţ obrázků, aby je musel vyhledat 

mezi těmi ostatními a neměl to tak jednoduché (viz příloha). 

 Kaţdý ţák má svůj „slabikář“ ve kterém má všechna slova, která se během let naučil a 

vţdy, kdyţ nějaké slovo zapomene, můţe se do něho podívat. Vţdy tam mají kaţdé 

slovo znázorněno ve trojím provedení - nejprve slova s obrázkem, pak odstřiţené slovo 

od obrázku a nakonec pouze lístečky se slovy (viz příloha). 

 Tyto „slabikáře“ si berou ţáci domů na procvičování. 

 Nová slova se vybírají podle daných témat potřebných pro výuku. 

 Velmi těţká jsou pro ţáky slova, „bylo“, „bude“, neumí si pod tím nic představit, dělá 

jim to potíţe.  
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 Dva ţáci zvládají čtení pomocí globální metody velmi dobře, dva postupují zatím 

pomaleji. 

Třída E 

Ve třídě je 7 ţáků ve věku 6 -11 let. Jsou tu nejmladší ţáci a paní učitelka u všech 

pouţívá globální metodu čtení v kombinaci s analyticko-syntetickou metodou. U jedné 

ţákyně teprve začíná. Zatím umí některé slabiky a písmeno M, ale postupuje velmi 

pomalu. Paní učitelka se snaţí, aby to, co ţáci čtou, uměli i napsat, takţe hned po čtení 

následuje psaní. Jelikoţ ţáci sami písmena napsat nezvládnou, pomáhá jim tím, ţe 

jednotlivá písmena na řádku vytečkuje a oni je pak spojují. Toto zvládají všichni ţáci a 

někteří časem začnou psát i bez teček.  
 

Pracovní stoly jsou zde rozmístěny stejně jako v běţné základní škole. Paní učitelka 

pracuje s kaţdým ţákem individuálně podle jeho individuálního plánu, ale snaţí se i o to, 

aby mohla pracovat se všemi najednou, coţ není jednoduché vzhledem k tomu, ţe je na 

tom kaţdý ţák s rozumovými schopnostmi a dovednostmi jinak. Často pracuje s velkými 

tabulkami, na kterých jsou velká písmena. Ţáci mají nejen přečíst písmeno, ale i říkat 

různé příklady slov, která začínají na toto písmeno, nebo jim řekne slovo a oni mají říci, 

zda je písmeno uprostřed, na začátku nebo na konci. Výuku střídá zhruba po dvaceti 

minutách, déle ţáci neudrţí pozornost. Do přestávky mají vţdy čtení, psaní a počty. Pro 

práci vyuţívá slabikáře pro zvláštní školy, ale musí přepisovat všechna malá písmena na 

velká, jelikoţ ţáci malá písmena neumí. Ţáci mají diagnostikovanou středně těţkou 

mentální retardaci. 

Třída F 

Tato třída je také autistická a organizace výuky je zde velmi podobná, jako ve třídě 

C. Výuka je strukturovaná tak, aby byla pro ţáky srozumitelná a přehledná a celková práce 

je velmi specifická podle potřeb ţáků. Ve třídě jsou 4 ţáci a dva učitelé. Jeden ţák je 

schopen číst analyticko-syntetickou metodou, ale někdy má problémy s porozuměním. 

Naučil se to sám, ještě neţ přišel do školy. Ostatní čtou pomocí globální metody, ale umí 

jen pár slov, která denně pouţívají a zhruba 3 písmenka. Dva ţáci mluví a dva ne. Jeden 

pouţívá komunikační tabulku Voks, u druhého to zkoušely rok, ale nešlo to. 

Kdyţ ţáci ráno přijdou do třídy, pozdraví se a posadí se před kobercovou tabuli. 

Spočítají kolik je ve třídě holek a kluků a přiřadí kartičky se jmény ke svým fotkám. 

Řeknou si jaký je den, měsíc a roční období a pak se seznámí s reţimem dne. Takto 
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probíhá kaţdé ráno. Celou dobu pracují pomocí globální metody, přiřazují k obrázkům 

slova. Jsou tu ţáci se středně těţkou mentální retardací a přidruţeným autismem ve věku 8-

12 let. 

Třída G, H 

Jedná se také o autistické třídy, které jsou určeny ţákům mladšího školního věku (6-

10 let). Slouţí jako příprava na další vzdělávání v základní škole speciální. Tyto třídy 

navštěvují ţáci s autismem a dalšími vývojovými pervazivními poruchami v kombinaci 

s mentálním postiţením, epilepsií či smyslovými vadami. Výuku zde zajišťují dva 

pedagogové. Ţáci čtou pomocí globální metody. Výuka v autistických třídách probíhá dle 

zásad strukturovaného vyučování, které je pro tyto ţáky přehledné a srozumitelné. 

Třída R1, R2 

Jedná se o rehabilitační třídy, které navštěvují ţáci s těţkým mentálním postiţením 

v kombinaci s DMO, smyslovými vadami, epilepsií ve věku 8-18 let. Výchovu a 

vzdělávání zde zajišťuje speciální pedagog a dva vychovatelé. Ţáci v rehabilitační třídě 

nejsou, vzhledem k jejich rozumovým schopnostem, schopni číst. Výuka je zaměřena 

především na rozvoj komunikace, rozvíjení smyslů pomocí různých stimulací a 

sebeobsluhy. 

5.2.2 Zhodnocení získaných údajů z jednotlivých tříd 
 

 

Ze zjištěných údajů z jednotlivých tříd vyplývá, ţe učitelé u ţáků pouţívají nejvíce 

globální metodu čtení. Vţdy se ale snaţí kombinovat ji s analyticko-syntetickou metodou, 

pokud má ţák předpoklady, ţe by postupem času mohl začít touto metodou číst. Globální 

metoda slouţí také jako doplněk výuky k analyticko-syntetické metodě u ţáků, kteří nejsou 

schopni číst s porozuměním. Umoţňuje ţákům pochopit smysl slov. Pouţívá se motivačně 

a i jako usnadnění pro procvičování oblastí, které ţákům nejdou např. práce se slabikami, 

malými a velkými písmeny atd. Globální metoda představuje práci se slovy a rozvíjí 

pasivní slovní zásobu. Ţáky často baví více neţ analyticko-syntetická metoda. Někteří ţáci, 

ale nejsou schopni osvojit si čtení ani pomocí globální metody. Často dojdou pouze do 

první fáze a dál uţ nepostoupí. Jedná se o ţáky především z rehabilitačních tříd, kteří mají 

těţké mentální postiţení v kombinaci s dalšími poruchami a některé ţáky z 

tříd autistických. Další skupinou jsou ţáci, kteří se naučí pouze pár základních slov, která 

neustále procvičují. Zařazování nových slov je u nich velmi pomalé a často neúspěšné.  
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V tabulce je pro přehled zobrazeno, jaké metody se u ţáků v jednotlivých třídách 

pouţívají. Jelikoţ se mezi sebou jednotlivé metody kombinují, uváděla jsem do tabulky 

vţdy pouze hlavní metodu, kterou se ţák učí číst. V tabulce je zahnuto i sociální čtení, ale 

vzhledem k tomu, ţe ho učitelé pouţívají jako doplněk výuky skoro u všech ţáků, 

neuváděla jsem u něho ţádného ţáka.  

Metody čtení 

     

Třídy 

 

 
 

  

Celkem 

 
A B C D E F G H R1 R2 

 analyticko-syntetická 
metoda čtení 2 8 

 
6 

 
1 

    
17 

globální metoda čtení 2 
 

4 4 7 3 5 5 
  

30 

sociální čtení 
           neschopnost číst 1 

       
6 6 13 

Celkem 5 8 4 10 7 4 5 5 6 6 60 

 
 

Z rozhovorů jsem zjistila, ţe ke globální metodě čtení, přivedli učitele sami ţáci. 

Učitelé se snaţili vymyslet způsob výuky čtení, který by byl pro ţáky co nejjednodušší a 

nejsrozumitelnější a tím přišli na alternativní způsob výuky pomocí globální metody. 

Globální metoda čtení, která se vyuţívá u ţáků ve speciálních školách, je ale zaloţena na 

jiných principech neţ propagoval ve 30. letech V. Příhoda. Je uzpůsobena jednotlivým 

potřebám a schopnostem ţáků a u kaţdého ţáka se s ní pracuje velmi individuálně.  
 

Jak uţ jsem se zmínila, škola si vypracovala svůj „slabikář“ pro práci s globální 

metodou, který obsahuje různá cvičení v daných oblastech. 
 

Postup: 

 Nejprve je důleţité naučit ţáky jména jejich i spoluţáků. Jakmile umí pár jmen, 

učí se základní slovesa, aby mohli začít tvořit jednoduché věty, např. Jana pije, 

jí, má, atd. Dále se učí třídění kluk x holka, velká x malá písmena atd. Pak se 

zařazují další oblasti a témata – podstatná jména, barvy, třídění podle 

nadřazenosti, podřazenosti atd.  

 Je důleţité, aby ţáci měli vţdy určitou nabídku slov, sami by je nevymysleli. Je 

pro ně jasnější a srozumitelnější, kdyţ jsou jednotlivá slova v rámečku. Mohou si 

jednotlivé rámečky vybarvit, např. podle stejných znaků apod.  

 

Vţdy ale záleţí na učiteli, co si pro ţáky připraví a jak bude s jednotlivými ţáky 

pracovat. Globální metoda totiţ vychází především ze schopností ţáků a podle nich učitel 

připravuje jednotlivé pomůcky. 
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5.2.3 Vybraná třída pro pozorování výuky čtení 
 

Pro podrobnější popis výuky a práce s jednotlivými metodami a pomůckami jsem si 

vybrala třídu A. Tuto třídu jsem si zvolila proto, ţe jsou zde ţáci, kteří se učí číst 

analyticko-syntetickou metodou i globální metodou čtení a výuka je doplněna sociálním 

čtením. Umoţnilo mi to opět pozorovat práci se všemi metodami čtení ve výuce.  
 

Ve třídě je 5 ţáků se středně těţkým a těţkým mentálním postiţením ve věku 9-13 

let, jedna učitelka a asistentka.  

 

Pracovní místa jednotlivých ţáků ve třídě jsou od sebe oddělena tak, aby se 

vzájemně nerozptylovali, jelikoţ kaţdý ţák pracuje individuálně. Kdyţ ţáci ráno přijdou 

do třídy, kaţdý si vezme svou ţidli od pracovního stolu a sednou si do krouţku před 

kobercovou tabuli. Na ní mají suchým zipem přilepené kartičky, s kterými kaţdé ráno 

pracují asi 15 minut. Na kartičkách mají fotografie jednotlivých ţáků, paní učitelky a 

asistentky, datum, měsíc, čísla, roční období apod.  
 

Výuka začíná tím, ţe si postupně kaţdý ţák vybere na tabuli kartičku se jménem 

svého spoluţáka nebo paní učitelky, nalepí ho na tabuli ke správné fotce a pozdraví ho (ji) 

podáním ruky a podíváním se mu do očí. Kdyţ se všichni pozdraví a přilepí správně 

kartičky ke svým fotografiím, řeknou si, kolik ţáků chybí a kolik jich je dnes tedy ve třídě. 

Poté si řeknou co je za den, jaký je datum, rok, roční období.  Po celou dobu pracují 

s kartičkami formou globální metody, vţdy mají obrázek a u toho slovo.  
 

Dále následuje rozhovor na dané téma, které si paní učitelka zvolí nebo se ptá na 

základní otázky jako např.: 

o Kdo tě přivezl do školy?? 

o Čím jsi přijel do školy?? 

o Jel jsi pomalu nebo rychle?? 

o Co se stane, kdyţ se dá sníh do tepla?? 

o Je venku zima nebo teplo?? 

o Jaké je roční období?? 
 

Ţákům tyto základní otázky dělají často velké potíţe, pomáhá jim, kdyţ jim dá paní 

učitelka na výběr např. mamka nebo taťka. Věci, které se dají ukázat názorně, si hned 

zkouší, např. kdyţ nevědí, co se stane se sněhem, kdyţ se dá do tepla, tak jdou ven, 

naberou sníh a nechají ho ve třídě, dokud neroztaje. Ale i kdyţ to ţáci vidí názorně, za 
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týden uţ to polovina třídy zase neví, proto se musí vše neustále opakovat a k tomu slouţí 

právě toto povídání před hodinou.  
 

Poté následuje čtení, psaní a počty. Po přestávce někdy ještě chvíli dodělávají to, co 

nestihli ráno a pak mají volnější výuku, protoţe spousta ţáků uţ není schopna se tolik 

soustředit. Mívají předměty jako je výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova. 

Výuka je strukturovaná do krátkých úseků, často se mění činnosti, aby ţáci udrţeli 

pozornost. 
 

Výuka čtení trvá zhruba dvacet minut. Paní učitelka připraví kaţdému ţákovi jeho 

pomůcky na čtení, vysvětlí mu postup práce a poté se individuálně věnuje jednotlivým 

ţákům podle potřeby. Někteří ţáci pracují i na počítači v programu, kde mají různá cvičení 

na procvičení čtení.  

 

5.2.3.1 Žáci, jejich schopnosti ve čtení a pomůcky na čtení 

 

Žák B 

 Diagnóza: středně těţká mentální retardace, atypický autismu 
 

Je ve 3. třídě, ale školu navštěvuje jiţ pátým rokem, dva roky byl v přípravném 

stupni. Učí se číst analyticko-syntetickou metodou, ale postupuje velmi pomalu. Uţ 1,5 

roku čte ze slabikáře pro pomocnou školu I. díl, ale je teprve na 36 stránce. Neţ začal číst 

ze slabikáře, dlouhou dobu se připravoval na čtení. V této fázi přípravy se učil vyvozovat 

jednotlivé hlásky a chápat symbol písmene pro hlásku, rozlišovat hlásky ve slovech, na 

začátku, na konci, určit první hlásku svého jména, poznat písmeno svého jména, přiřazovat 

k sobě stejná písmena, skládat jednoduchá slova apod. U ţáků v běţné základní škole trvá 

tato fáze zhruba měsíc, tento ţák se tyto věci učil asi jeden rok. Neţ začal ţák číst ze 

slabikáře, učil se také pomocí Lincových čtecích tabulek a dalších podpůrných cvičení 

rozlišovat pravolevou orientaci, orientovat se na stránce, najít stejné obrázky, rozlišovat 

detaily, figuru a pozdí, rozlišovat počet slov ve větě, rozklad a sloţení slova atd. 

 

Tohoto ţáka je důleţité především vhodně a neustále motivovat. Čtení ho moc 

nebaví a často se nesoustředí na práci. Paní učitelka s ním čte třikrát týdně, přibliţně 15 

minut, podle toho jak dlouho ţák vydrţí věnovat čtení pozornost. Umí přečíst pouze velká 

písmena, takţe paní učitelka musí všechna malá písmena ve slabikáři přelepovat. Na 

procvičování malých písmen u něho pouţívá paní učitelka globální metodu, ale postupuje 

velmi pomalu a zatím není moc úspěšný. V současné době se učí souhlásku M. Nejprve 
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přečte slabiky a pak je teprve spojí dohromady. Pouţívá čtecí okénko, protoţe má 

problémy s orientací na stránce a ztrácí se v textu. Některé samohlásky mu dělají stále 

potíţe. Také mu dělá problém rozkazovací věta, často zapomíná zdůraznit. Po kaţdé větě 

se musí povzbuzovat k práci. Paní učitelka často pouţívá různé hádanky na procvičení, 

barevné kartičky se slabikami apod. Umí přečíst samohlásky A, E, I, O, U a souhlásku M. 

Y zatím neumí.  
 

   

 

Žák D 

 Diagnóza: středně těţká mentální retardace, atypický autismus 
 

Je také ve 3 třídě. Začínal číst ve stejnou dobu jako předchozí ţák, ale oproti němu je 

na tom mnohem lépe. Rozdíly mezi nimi jsou veliké. Tento ţák čte také ze slabikáře pro 

pomocnou školu 1 díl, ale dnes uţ je na 90 straně. Zvládne přečíst malá písmena a dobře se 

orientuje na stránce a v textu. Má narušenou řeč, takţe špatně vyslovuje některé hlásky, ale 

jinak mu čtení nedělá problémy. Čte s porozuměním. Má ale velké problémy s udrţením 

pozornosti. Vydrţí pouze u toho, co ho baví. Nemá zájem přijímat nové informace. 

Motivace je u něho hodně důleţitá, často nechce pracovat. Rád pracuje na počítači, kde 

mají několik programů na výuku čtení.  
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Žák L 

 Diagnóza: středně těţká mentální retardace 
 

Je v 6. třídě. Umí velmi dobře číst globální metodou. Má svůj sešit, kde má všechna 

slova, která se během let naučil, kdyţ nějaké slovo zapomene, můţe se do něho podívat. 

Kaţdé slovo v něm má znázorněné ve všech fázích globální metody, nejprve s obrázkem, 

pak obrázek bez slova, musí ho sám přiřadit a nakonec tam má jen samotná slova (2. 

fotografie). Tím se jednotlivá slova učí. Jakmile se slovo naučí, začne si ho procvičovat 

v různých cvičeních, které mu paní učitelka připraví. Momentálně se učí malá a velká 

písmena. Procvičuje si je různými způsoby, např. dostane tabulku s velkými písmeny, 

vedle kterých je suchý zip a na ten má přilepit malé písmeno (1. fotografie). Jelikoţ tohle 

uţ docela dobře zvládá, dává mu paní učitelka i jednoduché věty. Dostane několik vět 

napsaných velkými a malými písmeny a jeho úkolem je seřadit věty do dvou sloupečků 

tak, aby v jednom byly věty psané malými a v druhém velkými písmeny (3. fotografie). 

Poté má jednotlivé věty přečíst. Nová slova si osvojuje pomaleji, ale neustále postupuje 

dopředu. Čtení pomocí globální metody ho velmi baví, proto není problém ţáka k práci 

motivovat. Sešit, ve kterém má jednotlivá slova, si nosí ţák domů, aby si je mohl 

procvičovat i s rodiči. 
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Žák V 

 Diagnóza: středně těţká mentální retardace 
 

Je v 5. třídě. Paní učitelka u něho zkoušela globální metodu čtení, ale došel pouze do 

první fáze. Zvládne přiřadit slovo pouze podle vzoru, jakmile vzor chybí, slovo nepřiřadí. 

Slova přiřazuje podle podoby grafického celku nebo obrázku. Přečte pouze základní slova, 

jako je táta, máma, své jméno a jména spoluţáků. Udrţí pozornost jen velmi krátkou domu 

3-5 min. Je u něho důleţité často střídat činnosti a vhodně ho motivovat. 

 

   

 

Žák J 

 Diagnóza: středně těţká aţ těţká mentální retardace, autismus 
 

Je v 6. třídě. Má svoji osobní asistentu, která se mu věnuje a individuálně s ním 

pracuje. Ţák nemluví, ale dobře rozumí tomu, co se mu říká. Někdy nečekaně odpoví na 

otázku, ale to se stává jen málo kdy. Má velké problémy s jemnou i hrubou motorikou. 

Potřebuje neustálý dohled. Ţák není schopen vzhledem k diagnóze číst ani pomocí globální 

metody a ani pomocí sociálního čtení. Myslím si, ţe ţák by měl být zařazen do 

rehabilitační třídy, kde mají speciální pomůcky na výuku. 

 

5.3 Celkové zhodnocení  
 

Z celkového pozorování jsem zjistila, ţe výuka je v kaţdé třídě kromě autistických a 

rehabilitačních tříd, které jsou umístěny mimo hlavní budovu a které mají jinou strukturu 

dne vzhledem k zvláštnostem a schopnostem ţáků, organizačně stejná. Všichni ţáci mají 

stejný reţim dne, pracují v krátkých časových úsecích a učitelé často střídají činnosti, 

protoţe se ţáci nevydrţí delší dobu soustředit na jednu oblast. Je také důleţité ţáky vhodně 

motivovat při práci, aby udrţeli pozornost. To se samozřejmě netýká všech ţáků. Někteří 

ţáci pracují rádi a vydrţí pracovat i delší dobu sami. Vše záleţí na individuálních 

zvláštnostech ţáka. V kaţdé třídě pracují učitelé se ţáky individuálně, ale vţdy se snaţí 

zařazovat do výuky takové činnosti, které mohou procvičovat se ţáky společně.  
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Jak uţ jsem se zmínila, učitelé pracují nejvíce s globální metodou čtení, na kterou 

mají vypracovanou svoji metodiku. Jsou ţáci, kteří si přesto, ţe byli v analyticko-

syntetické metodě neúspěšní, dobře osvojili čtení pomocí této metody, proto je důleţité 

vţdy, kdyţ ţákovi nejde čtení analyticko-syntetickou metodou, zkusit u něho globální 

metodu. Tato metoda je totiţ pro ţáky se středně těţkou mentální retardací mnohem 

srozumitelnější a jednoduší. Jde především o hru se slovy a to spousta ţáků láká mnohem 

více neţ slabikáře. Vţdy je ale důleţité kombinovat ji s analyticko-syntetickou metodou a 

navazovat na ni. Někteří učitelé, jako třeba paní učitelka z třídy B, která je zastáncem 

analyticko-syntetické metody si myslí, ţe globální metoda čtení není v ţivotě příliš 

uţitečná a proto jí ve výuce nepouţívá a snaţí se všechny ţáky naučit číst analyticko-

syntetickou metodou. Některým ţákům se čtení pomocí této metody ale příliš nedaří, jsou 

neúspěšní a postupují velmi pomalu, jedna ţákyně se nejspíše ani nikdy touto metodou číst 

nenaučí, proto zůstává otázkou, zda by nebylo lepší u ní zkusit globální metodu čtení. 

Globální metoda čtení sice umoţňuje ţákům osvojit si pouze omezenou zásobu slov, ale 

pro mnoho ţáků je mnohem srozumitelnější a zábavnější neţ analyticko-syntetická 

metoda, proto by se měla u ţáka, který neprospívá vyzkoušet nebo alespoň kombinovat.  

 

Ve vybrané třídě pouţívala paní učitelka všechny tři metody, takţe jsem mohla vidět, 

v čem má jaká metoda výhody a nevýhody. Analyticko-syntetická metoda učí ţáky číst 

nejprve jednotlivá písmena a teprve potom z nich skládat slova, coţ je pro ţáky s těţším 

stupněm mentálního postiţením obtíţené, protoţe si pod písmenkem nedokáţou nic 

představit a často nechápou smysl slov a nerozumí textu. Na druhou stranu jim ale 

umoţňuje osvojit si větší zásobu slov. Globální metoda naopak učí ţáky vnímat nejprve 

celé slovo a teprve potom rozlišovat jednotlivá písmena, coţ je pro ţáka s mentálním 

postiţeným srozumitelnější. Ţák si je ale schopen osvojit pouze slova, která se naučí 

pomocí obrázků, jakmile obrázek nevidí, často zapomene, co dané slovo znamená a dokáţe 

přečíst pouze slova, která zná, jelikoţ nezná abecedu. Má zafixovaný pouze určitý soubor 

slov, který denně pouţívá. Sociální metoda pomáhá ţákovi orientovat se v prostředí a čase 

a učí ţáky jak naučené vědomosti a dovednosti vyuţívat v praktickém ţivotě. Týká se 

témat, jako je nakupování, orientace v čase, organizace dne, dopravních značek apod. Jak 

můţeme vidět, kaţdá metoda je pro ţáka uţitečná a přináší mu různé moţnosti vyuţití, 

proto je důleţité tyto metody mezi sebou kombinovat a snaţit se ţákovi umoţnit, co 

nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem osvojovat si čtecí dovednosti. 
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Diskuze 

Cílem mé práce bylo zjistit, jak jsou na tom jednotliví ţáci v základních školách 

speciálních, které jsem navštěvovala několik měsíců se čtením. Kolik ţáků je schopno číst 

analyticko-syntetickou metodou, globální metodou a pomocí sociálního čtení. Jak se 

s metodami pracuje, jaké učitelé pouţívají pomůcky a jak je výuka organizovaná. Všechna 

tato zjištění, jsem uţ uvedla v předchozích kapitolách, proto se zde nechci znova opakovat 

a zaměřím se především na zhodnocení celkové práce v jednotlivých školách a pokusím se 

vyzdvihnout podstatná zjištění a nedostatky. 

 

Obě školy, které jsem si pro svůj výzkum vybrala, vzdělávají ţáky se středně těţkým 

a těţkým mentálním postiţením, vychází při výuce z individuálních potřeb svých ţáků a 

přizpůsobují systém vzdělávání jejich rozumovým schopnostem. Organizace výuky je 

v obou školách velice podobná, stejně jako práce s jednotlivými metodami. Učitelé ve 

všech třídách pracují se ţáky individuálně, ale zároveň se snaţí, pokud je to moţné, 

organizovat výuku tak, aby mohli některé činnosti vykonávat společně se všemi ţáky. 

Organizace výuky se liší pouze v tom, ţe v jedné škole mají výuku čtení kaţdý den a 

v druhé pouze jednou týdně. 

 

Ve výuce čtení pouţívají učitelé všechny tři metody, které mezi sebou různě 

kombinují. V tabulkách jsem uváděla, kolik ţáků na kaţdé škole je schopno číst danou 

metodou. Ve skutečnosti se to takto ale nedá přesně znázornit, protoţe ţáci se neučí číst 

pouze jednou metodou, ale vţdy se pouţívají pro doplnění i prvky z metod jiných. 

V tabulkách je znázorněna vţdy pouze hlaví metoda, kterou se daný ţák učí číst. Kaţdá 

metoda umoţňuje ţákovi osvojit si jiné potřebné vědomosti a dovednosti, a proto se mezi 

sebou jednotlivé metody kombinují. Jak uţ jsem se zmiňovala kaţdá metoda má své 

výhody a nevýhody, proto je důleţité výuku zorganizovat tak, aby ţákovi umoţnila 

maximální rozvoj v dané oblasti. Učitel by měl neustále zkoušet nové způsoby práce, 

zaujmout ţáka a vhodně ho motivovat. I kdyţ se ţák momentálně učí číst analyticko-

syntetickou metodou, neznamená to, ţe se touto metodou číst naučí, za měsíc, rok můţe 

přejít na globální metodu, kdyţ nebude postupovat dopředu anebo naopak. U ţáka, který se 

učí číst globální metodou, můţe učitel po čase přejít na analyticko-syntetickou metodu, 

kdyţ usoudí, ţe by ji ţák byl schopen zvládnout, proto je důleţité neustále hledat vhodný 

způsob výuky pro daného ţáka. Je důleţité najít takový způsob práce, ve kterém bude ţák 

úspěšný, coţ je důleţité nejen pro ţáka, ale i pro jeho rodiče. Kaţdý ţák má ale někde svou 

hranici, do které dojde a dál uţ nepostupuje.  
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Pomůcky na výuku pomocí globální metody si kaţdý učitel vytváří sám, podle 

schopností svých ţáků. Všichni učitelé ale pracují s pomůckami na globální metodu velmi 

podobně. Vychází z postupu podle kníţky „První čtení“. Ve druhé škole si vytvořili 

dokonce i svůj „slabikář“, ze kterého mohou učitelé čerpat.  U sociálního čtení pouţívají 

učitelé různé pomůcky podle toho, jak ho chápou. Učitelé, kteří chápou sociální čtení jako 

součást globální metody, s ním pracují stejně jako s globální metodou. Oproti tomu učitelé, 

kteří chápou sociální čtení tak, jak je popisováno v literatuře, pracují s pomůckami odlišně. 

Učí ţáky jak nakupovat, poznat základní potraviny, hodnotu peněz, pouţívat a poznat věci 

denní potřeby a jejich vyuţití, učí je značky, přecházet přes ulici apod. Někteří učitelé 

chodí s ţáky i ven a učí je věci pouţívat v praxi. Sociální čtení můţe být vyuţito ve výuce 

různě, proto záleţí jen na učiteli, jak se rozhodne s ním pracovat a jaké pomůcky pro to 

zvolí. Nikde není přesně popsáno, jak by se mělo ve výuce pouţívat i kdyţ se o něm 

někteří autoři zmiňují ve svých publikacích.  

 

Práce je zaměřena především na základní zmapování vzdělávání ţáků v základních 

školách speciálních. Průběh výuky čtení v jednotlivých třídách i ve vybrané třídě je popsán 

jen velmi stručně. Pro podrobnější popis výuky a zachycení postupu ţáků ve čtení, by bylo 

potřeba ve třídě strávit více času, individuálně pracovat s jedním nebo dvěma ţáky a více 

se zaměřit na postup čtení pomocí jednotlivých metod a to především u sociálního čtení. 
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Závěr 

Před svou první návštěvou v základní škole speciální, jsem měla jen minimální 

povědomí o tom, jak zde probíhá výuka čtení. Domnívala jsem se, ţe většina ţáků není 

vůbec schopna číst, nebo ţe se u nich pouţívají jen alternativní metody čtení, proto mě 

příjemně překvapilo, kolik ţáků je schopno naučit se alespoň částečně číst analyticko-

syntetickou metodou. Také jsem se poprvé setkala s globální metodou čtení a zjistila, jak 

se pracuje se sociálním čtením v praxi.   

Jedním z cílů práce bylo zjistit, kolik ţáků je schopno číst analyticko-syntetickou 

metodou, kolik globální metodou a u kolika ţáků se ve výuce pouţívá sociální čtení. Kdyţ 

jsem s výzkumem začínala, myslela jsem si, ţe se kaţdý ţák učí číst pouze jednou 

metodou, postupem času jsem ale zjistila, ţe se u ţáků nepouţívá jen jedna metoda čtení, 

ale navzájem se mezi sebou kombinují. Po zjištění této skutečnosti jsem se zajímala o to, 

proč učitelé pouţívají globální metodu a prvky sociálního čtení i u ţáků, kteří jsou schopni 

číst analyticko-syntetickou metodou. Při individuální práci s ţáky jsem ale zjistila, ţe 

převáţná většina z nich nerozumí tomu, co čte a ţe globální metoda jim umoţňuje 

pochopit smysl slov a sociální čtení je zase učí propojit si získané vědomosti s běţným 

ţivotem. Jak se ukázalo, kaţdá metoda má své výhody a nevýhody, proto je důleţité je ve 

výuce kombinovat. Také jsem zjistila, ţe schopnosti ve čtení neodpovídají stupni postiţení 

- u kaţdého ţáka je to individuální. Jejich schopnosti ve čtení tedy nezáleţí pouze na 

rozumových schopnostech, ale i na dalších faktorech a přidruţených poruchách. 

Ţáků, kteří jsou schopni číst s porozuměním je ve speciálních školách velmi málo a 

většinou jsou schopni pochopit jen jednoduché texty, především z literatury pro děti. 

Učitelé se tedy snaţí naučit ţáky především praktické vyuţití čtení. V posledních ročnících 

se snaţí naučit je zejména vyhledávat informace na internetu, v denním tisku a časopisech. 

Přečíst si jednoduché návody a recepty. Snaţí se i o to, aby to, co umí přečíst, uměli i 

napsat. Někteří ţáci toho ale nejsou schopni, jiní umí zase napsat vše, ale nevědí, co píší.  

Metodika výuky čtení je v bakalářské práci popsána jen částečně, vzhledem k tomu, 

ţe bylo zapotřebí projít nejprve všechny třídy, abych mohla zmapovat, jak jsou na tom 

jednotliví ţáci ve škole se čtením a jaká metoda čtení se u nich ve výuce pouţívá a teprve 

poté si vybrat vhodnou třídu a v té sledovat průběh výuky čtení a práci s jednotlivými 

metodami. Tato práce by se dala povaţovat za takový předvýzkum k hlubšímu a 

podrobnějšímu prozkoumání výuky čtení v základních školách speciálních. 



 

- 65 - 

Literatura 

BARTOŇOVÁ M., BAZALOVÁ B., PIPEKOVÁ J.: Psychopedie: texty k distančnímu 

vzdělávání, Brno: Paido, 2007, ISBN 978-80-7315-161-4 

ČERNÁ M. a kol.: Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postiţením, 

Praha: Karolinum, 2008, ISBN 978-80-246-1565-3 

HEMZÁČKOVÁ K., PIŠTOVÁ J.: První čtení: Učební pomůcka pro alternativní výuku 

čtení s vyuţitím globální metody, Praha: Nakladatelství Parta, 1998, ISBN 80-85989-31-X 

KŘIVÁNEK Z., WILDOVÁ R.: Didaktika prvopočátečního čtení a psaní, Praha: 

Univerzita Karlova, 1998, ISBN 80-86039-55-2 

KUBOVÁ L.: Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těţce zdravotně postiţených 

dětí, Praha: Tech-Market, 1996  

KUBOVÁ L.: Piktogramy: Metodická příručka, Praha: Tech-Market, 1997, ISBN 80-

68114-00-7 

KUBOVÁ L. a kol.: Znak do řeči, Praha: Tech-Market, 1999, ISBN 80-86114-23-6 

PIPEKOVÁ J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno: Paido, 2006, ISBN 80-7315-120-0 

PLHÁKOVÁ A.: Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia, 2007, ISBN 978-80-

200-1499-3 

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ (dostupné 

[online] na WWW: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma) 

RUBIŠTĚJNOVÁ S. J.: Psychologie mentálně zaostalého ţáka, Praha: SPN 1973,  

SANTLEROVÁ K.: Metody ve výuce čtení a psaní, Brno: Paido, 1995 ISBN 80-85931-05-

2 

ŠVARCOVÁ I.: Mentální retardace, Praha: Portál, 2006, ISBN 80-7367-060-7 

ŠVARCOVÁ I.: Komplexní systém vzdělávání dětí, mládeţe a dospělých s těţkým 

mentálním postiţením, Praha: Septima, 1995, ISBN 80-85801-54-X 

VÁGNEROVÁ M, Valentová L.: Psychologický vývoj dítěte a jeho variabilita, Praha: 

Karolinum, 1991, ISBN 80-7066-384-7 



 

- 66 - 

VÁGNEROVÁ M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha: Portál, 2004, ISBN 

80-7178-802-3 

VALENTA M., KREJČÍŘOVÁ O.: Psychopedie: kapitoly z didaktiky mentálně 

retardovaných, Olomouc: Netopejr 1997, ISBN 80-902057-9-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


