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Anotace
Představuji přiblížení problematiky péče o dítě s poruchou učení a oblast speciální
edukce, výchovy člověka s mentálním handicapem. Práce obsahuje autentické záznamy
z vyšetření mého syna Jakuba a následné znázornění jeho vývoje. Nahlédnutí do spektra
mnou vyrobených výtvarných pomůcek, které umožnily přistupovat k učení snazší
formou. Průřez posledních tří let péče o Jakuba, včetně autentických výtvarných prací,
jako problém integrace do sociálních vztahů ve společnosti a jejich zkvalitňování.
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1. Úvod
Specifické poruchy učení, specifické vývojové poruchy školních dovedností,
dyslexie, poruchy aktivity a pozornosti, LMD, ADD… Některé z těchto pojmů jsou
novější, jiné starší, dala by se jich vyjmenovat celá řada. Každé vědní odvětví si vytváří
své vlastní a všichni dohromady se snaží dohodnout, které je výstižnější. Tolik o jazyce
neurologů, psychologů, psychiatrů, speciálních pedagogů a jiných „ogů“. Jazyk rodičů a
laiků by byl patrně poněkud odlišný. Nejspíš by řekli: „To dítě je jako z hadích
ocásků…Zlobič, neposlucha…“, nebo: „Nemá hlavu na matiku… Je nedbalé. Leze to
z něj jako z chlupatý deky…“. A ti říznější by shrnuli: „ Je to neschopný blbec a patří
do polepšovny“.
Ač to tak možná na první pohled nevypadá, obě skupiny se vyjadřují ke stejné
problematice, hovoří o stejném dítěti. Je to dítě jako ostatní, alespoň do určité doby.
Jako „jiné“ je většinou označeno ve chvíli, kdy má ukázat jak je chytré, šikovné, jak
umí být hodné. Ukáže se, že mu některé věci prostě nejdou. Nedokáže číst, psát, počítat,
soustředit se atd. tak, jako druhé děti. Ať se snaží sebevíc, nejde to. Nepomáhají
pohlavky, a ani pětky a černé puntíky nejsou dost velkou motivací.
Pokud tyto děti mají štěstí, a narazí na své životní cestě na osvícené, informované a
trpělivé pedagogy a mají zralé a moudré rodiče a vychovatele, mají jen o něco těžší
dětství a vyrostou z nich dospělé osoby schopné žít normální život bez neuróz a jiných
patologií. V opačném případě pro ně bude dětství peklem na které budou neradi
vzpomínat, propadnou drogám či alkoholu, dostanou se do konfliktu se zákonem, nebo,
v lepším případě, budou „jen“ dělat práci hluboko pod svými schopnostmi, budou
neurotičtí a budou obtížně navazovat vztahy.
Naštěstí je současný stav péče o děti s postiženími poměrně optimistický.
Veřejnost i pedagogové jsou celkem dobře informování a šance dětí se zvyšují s každou
novou knihou, článkem, s každým otevřeným a rozumným pedagogem. Také díky
dobrému legislativnímu ošetření a poměrně propracovanému systému pomoci mají
postižené děti velkou šanci se svým handicapem pracovat, vyrovnat se s ním a vyrůst ve
zdravé jedince.
Ve své práci se nemohu zabývat problematikou v celé její šíři – nemám pro tak
tematicky obsáhlé pojednání prostor a hlavně potřebnou kvalifikaci a zkušenosti.
Rozhodla jsem se tedy pro průřez mým osobním životem, respektive osobním životem
syna Jakuba, u kterého byli diagnostikovány Specifické poruchy učení. Budu se stručně
věnovat poruchám učení (dále SPU), a to konkrétně poruše čtení, psaní a počítání,
neboť jsou v populaci nejrozšířenější a nejznámější. Cílem je shrnutí základních
poznatků, které vedli ke zlepšení vývoje mého syna Jakuba.
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2. Zjištění SPU a diagnostika u syna Jakuba
Syn Jakub nastoupil do první třídy povinné školní docházky ve věku 6. let.
Absolvoval přijímací zápis povinné školní docházky, který obsahoval například
rozlišování barev, tvarů, říkání říkadel atd. Při zápise byla posouzena Jakubova
vyspělost a rozhodnuto, že je syn Jakub schopen přijetí do prvního ročníku ZŠ.
Pouze bylo doporučeno navštěvovat v rámci výuky hodiny logopedie z důvodu
vylepšení Jakubovi mluvy.
Z počátku u Jakuba nebyli znát nějaké problémy, zvládal jako jeho ostatní
vrstevníci uvolňovací cviky pro psaní. Zlepšovalo se i mluvení, díky hodinám
logopedické výuky a samozřejmě logopedického cvičení mluvení doma. První
problémy se začaly objevovat až s prvním psaním písmen a číslic. Jakub začal
některá písmena i čísla psát zrcadlově. Špatně rozlišoval pravou a levou stranu. Při
konzultacích s třídní učitelkou syna jsem se dozvěděla, že Jakub projevuje ve výuce
snahu, rád se učí ale začal vykazovat schodovité přijímání vědomostí. V praxi se to
projevovalo tak, že Jakub učinil určitý pokrok pak se jakoby zastavil a když už to
vypadalo, že ke zlepšení nedojde najednou se opět opakoval pokrok. Tak to
pokračovalo po celý první ročník. Na konci prvního ročníku bylo zjištěno, že přes
veškeré úsilí Jakub není schopen zvládat učivo prvního ročníku v celém rozsahu.
Podíl na nezvládnutí učiva měl bohužel i faktor časté nemocnosti a přes veškeré
snahy doučit se zameškané učivo doma, nestačil látku pochopit a vstřebat. Uměl
nazpaměť celou abecedu, ale nedokázal při čtení slabikovat. Číslice znal, uměl je
napsat, ale nedokázal je sčítat ve větších souvislostech. Stával se plačtivým, špatně
snášel neúspěch, opět se mu začalo zhoršovat mluvení. Po poradě a na doporučení
třídní učitelky Jakub absolvoval vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně.
Autentický nález z Pedagogicko-psychologické poradny přikládám.
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2.1.

Dělení SPU, diagnostika

Pro dělení SPU používám informace z Mezinárodní klasifikace nemocí-10,2000,
pro jejich přehlednost a celosvětově danou platnost. Pro diagnostická kriteria jsem
čerpala z publikace Olgy Zelinkové ( Mertin, Zelinková.: Diagnostická kriteria pro
SPU, 1993 in Zelinková, O.: Poruchy učení,Portál, 1998, str.24-26), především pro její
speciálně pedagogické zaměření. Cituji:“Diagnostika je východiskem výchovně
vzdělávacího procesu vůbec a reedukace především. Jejím cílem je stanovení úrovně
vědomostí a dovedností, charakteristika poznávacích procesů, sociálních vztahů,
osobnostních charakteristik a dalších faktorů, které se podílejí na školním
neúspěchu“(Zelinková,O.: Poruchy učení Portál, 1998). Ačkoli metodik pro diagnostiku
existuje řada (člení se především podle místa kde je prováděna – školní hodnocení,
anamnéza, EEG, testy, vyšetření psychologické, eventuálně psychiatrické atd.), použiji
pro práci nejstručnější formu sdružující v zásadě většinu výše uvedených.

2.2.Charakteristické znaky dyslexie, diagnostika
Charakteristika (MKN-10,2000): Hlavním rysem je specifické výrazné narušení vývoje
dovedností ve čtení. Může být postiženo chápání čteného textu, schopnost poznávat
čtená slova, čtení nahlas a výkon při úkolech vyžadujících čtení.
Chyby, vyskytující se při čtení nahlas:
a) vynechávání, nahrazování, překrucování nebo přidávání slov nebo částí slov,
b) pomalé čtení,
c) chybné začátky, dlouhé pomlky, „ztráta místa“ v textu, nepřesné slovní obraty,
d) převracení slov ve větách nebo písmen ve slovech.
Chyby v chápání čteného textu:
e) neschopnost vzpomenout si na čtená fakta,
f) neschopnost učinit závěry či dedukce ze čteného textu,
g) při odpovědi na otázky o přečtené povídce používání spíše všeobecných znalostí jako
pozadí pro informace, než informací z dané povídky. (MKN-10, 2000).
Diagnostika(Mertin, Zelinková in Zelinková,1998):
1. IQ větší nebo rovno 90,
2. ČQ větší nebo rovno 90 (kde ČQ je čtenářský kvocient),
3. rozdíl mezi IQ a ČQ je minimálně 20 bodů,
4. trvale podprůměrné výsledky ve čtení,
5. negativní nález v oblasti zraku, sluchu, nevýznamné absence ve škole, adekvátní
podmínky ve škole,
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6. rezistence vůči běžným pedagogickým opatřením školy.
Pokud jsou splněna všechna kriteria, lze přidělit diagnózu dyslexie. Pokud není splněno
jedno kriterium, lze kompenzovat dvěma z následujících kriterií:
- prokázaná dyslexie u rodičů nebo sourozenců,
- LMD,
- poruchy v oblasti psaní,
- snížené výsledky v percepčních zkouškách (např. zrakové a sluchové vnímání),
- výrazně opožděný vývoj řeči, specifická porucha řeči.

2.3. Charakteristické znaky dysgrafie, diagnostika
Charakteristika(MKN-10,2000):
Dysgrafie je to porucha, jejímž hlavním rysem je specifické a výrazné narušení vývoje
dovednosti psaní bez anamnézy specifické poruchy čtení. Je narušena schopnost jak
ústního vyjadřování, tak správného psaní slov. Nepatří sem děti, jejichž jediným
problémem je rukopis. Výkon dítěte při psaní je signifikantně pod úrovní očekávanou
pro výkon dítěte daného věku, pod jeho celkovou inteligencí a zapojením ve škole.
Diagnostika (Mertin, Zelinková in Zelinková, 1998):
1. trvale podprůměrné výukové výsledky v písemných projevech (zvládání tvarů
písmen, problémy v diktátech),
2. specifické chyby ve školních pracích event. v poradenském diktátu,
3. IQ větší než 90,
4. negativní nález v oblasti zraku, sluchu, nevýznamné absence ve škole,
5. rezistence vůči běžným pedagogickým opatřením školy.
Pokud dítě splňuje všechna kriteria, lze přidělit diagnózu specifická porucha v oblasti
psaní. Pokud jedno kritérium chybí, lze kompenzovat dvěma y následujících kriterií:
- prokázaná dysortografie nebo dysgrafie u sourozenců nebo rodičů,
- LMD,
- poruchy v oblasti čtení,
- snížené výsledky v percepčních zkouškách,
- výrazně opožděný vývoj řeči,
- nápadné problémy s jemnou motorikou,
- vývojová dyspraxie (porucha praktických dovedností).

2.4. Charakteristiky dyskalkulie, diagnostika
Charakteristika (MKN-10,2000):
Tato porucha zahrnuje specifické postižení schopnosti počítat. Týká se ovládání
základních početních úkonů, sčítání, odčítání, násobení a dělení (spíše než
-8-

abstraktnějších metematických dovedností). Výkon dítěte je signifikantně pod úrovní
očekávanou v daném věku pro celkovou inteligenci a zapojení ve škole. Zdá se, že na
rozdíl od mnoha dětí s poruchami čtení, mívají děti s poruchami počítání sluchově
percepční a verbální dovednosti v normě, zatímco vizuálně prostorové vizuálně
percepční dovednosti mívají narušeny. Potíže s početním výkonem jsou různé, ale
mohou zahrnovat neschopnost pochopit určité matematické pojmy, termíny nebo znaky,
nerozpoznávání numerických symbolů, obtíže při vykonávání standardních početních
úkonů, obtížné chápání čísel uvažovaného početního problému, potíž správně seřadit
čísla nebo během výpočtů správně dosadit desetinné čárky nebo symboly výpočtů,
špatnou prostorovou organizaci aritmetických výpočtů a neschopnost naučit se
uspokojivě násobilku.
Diagnostika (Mertin, Zelinková in Zelinková, 1998):
1. IQ větší než 90,
2. výsledky v matematice se trvale pohybují pod úrovní daného ročníku (o 1 rok a více),
3. při kvalitativním hodnocení výkonu v matematice se setkáváme s problémy v těchto
oblastech – chápání pojmu číslo, umisťování čísel na číselné ose, matematické
manipulace s předměty nebo čísly, orientace v prostoru, pozice čísla v číslici,
4. negativní nález v oblasti zraku, sluchu, nevýznamné absence,
5. rezistence vůči běžným pedagogickým opatřením školy.

4. Specifika péče o děti s SPU
4.1.Specifika péče v domácím prostředí
V základních potřebách se postižené děti nijak neliší od dětí normálních. Krom
uspokojení potřeb biologických potřebují lásku, podporu, jistotu, prostor a hranice. Jen
snad od všeho o trošku víc, asi o tolik, o kolik je jejich cesta životem těžší.
Děti s poruchami jsou ve školním a sociálním prostředí často stresovány
v důsledku nezdarů a selhání, měli by proto mít především možnost o tom všem doma
otevřeně mluvit, bez strachu z kritiky či odmítnutí. Vzhledem k celkové větší zátěži
budou na tyto projevy citlivější, podobně jako budou hůř nést neshody v rodině, které
ohrožují jeho jistotu. Výchova bude náročnější na čas (s dětmi je třeba více pracovat,
docházet do poradny apod.), na trpělivost (vzhledem k často přidruženým poruchám ve
smyslu hyperaktivity a ADD bude tato dovednost pro rodiče jedna z nejdůležitějších),
na důslednost (hranice a řád) a v neposlední řadě i na finance, neboť ne všechny
nápravné pomůcky a nezbytnosti (počítač, kalkulačka..) jsou hrazeny v plné výši a
některé pomocné terapeutické metody jako EEG-biofeedback vůbec ne.
Jako nejdůležitější se ukazují následující zásady:
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- Vytvořit dítěti prostor a poskytnou klidné prostření pro učení.
- Vytvořit dítěti prostor a poskytnou klidné prostření pro učení.
- Zadávat úkoly v menších celcích, vysvětlit co se od něho očekává.
- Dostatek prostoru a času pro odreagování, dostatek pohybu i odpočinku.
- Nepřenášet na děti očekávání spojená s jeho výkonem.
- Vytvořit jasnou strukturu práce a odpočinku, dbát na její dodržování.
- Nešetřit pochvalami (mnoho dětí si do života nese významně snížené sebehodnocení
jako důsledek nadměrné kritiky v dětství), klást důraz na to, co se daří než naopak.
- Důkladně se seznámit s problematikou, spolupracovat se školou a specializovanými
poradnami.
V současné době je naštěstí na trhu dostatek publikací pro laiky, za kterých může
rodina dětí čerpat. Já se přikláním k názoru, že vzhledem k rozšířenosti poruch by se
rodiče alespoň v základu měli o problematice informovat už v nejranějších fázích
vývoje dítěte, aby včas dokázali rozeznat odchýlení od běžného vývoje a dítě dostalo
péči kterou potřebuje dřív, než dojde k jeho zbytečnému stresování a neurotizaci.

4.1.1. Specifika péče ve školním prostření
Specifika péče ve škole se budou lišit podle typu školy či školky, kterou dítě
navštěvuje. Budou jiné ve speciálních zařízeních, přímo zaměřených na vzdělávání dětí
s poruchami a v běžné škole, kde je dítě zařazeno mezi spolužáky bez potíží a liší se jen
přístup pedagoga. Obecně zásady práce vycházejí ze specifik dětí jako je zvýšená
potřeba pohybu a odpočinku, pomalejší výkon v určitých oblastech, deficit ve
schopnosti soustředění, potřeba speciálních pomůcek, snížené sebehodnocení atd.
Pravidla péče jsou zakotvena v Metodickém pokynu ke vzdělávání žáků se specifickými
poruchami učení a chování, MŠMT, č.j.:13 711/2001-24.

4. Možnosti a metody nápravy SPU
Nápravě a reedukaci ADD a SPU je věnováno v literatuře mnoho místa. Je to
rozsáhlé téma. Zvládnutí technik je jedním ze základní požadavků pro práci s dětmi
s poruchami a na pedagogy i poradenské pracovníky jsou jistě v tomto směru kladeny
vysoké nároky. Stejnou měrou se také kladou nároky na rodiče, jejichž hlavním zájmem
by mělo být zvládnutí technik tak, aby mohli dítěti pomoci s problémy, které jim
přinášejí jejich poruchy, kvalitním vývojem osobnosti a možnosti snáze zvládat
nástrahy učení. Metodika vychází se specifických potřeb dětí a je vypracována na
základě důkladné diagnostiky.
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Podle mého názoru, je důkladná diagnostika a zhodnocení stavu dítěte jednou
z nejdůležitějších částí výchovného procesu postižených dětí.

4.1.Náprava a reedukace dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie
Náprava poruch je dlouhodobým procesem a sestává především z použití
reedukačních metod a kompenzačních pomůcek.
Kompenzační pomůcky jsou dnes již běžně dostupné a po udělení diagnózy mohou být
částečně nebo úplně hrazeny. Pro děti se všemi poruchami může být velkým
pomocníkem počítač. V dnešní době mají děti k této technice obecně dobrý vztah a
nečiní jim větší potíže se s PC skamarádit. Pro jednotlivé poruchy se dále používá např.
– dyslektické tabulky, čtecí okénko, označená záložka (u dyslexie); - dyslektické
tabulky, speciální podložky pro sklon písma (dysgrafie); - kalkulačka, matematické
tabulky (dyskalkulie); atd.
Obecné postupy pro reedukaci :
- mít na paměti, že dítě u kterého se začíná s reedukací má často negativní zkušenosti
a zážitky z předchozího učení – je dobré začínat s činnostmi ve kterých se mu daří a
až po pozitivním zpevnění zařazovat činnosti které mu činí obtíže
- před vlastní výuku zařadit cvičení na rozvoj percepce, řeči, pravolevé orientace,
soustředění apod.
Vlastní reedukační postupy se liší podle typu poruchy. Metodika je důkladně
propracovaná.
Jednotlivé reedukační postupy pro SPU lze nalézt v knize Olgy Zelinkové: Poruchy
učení; a metody pro nápravu ADD v knize Gordona Serfontaina: Potíže dětí s učením a
chováním.
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4.1.1. Mnou vytvářené pomůcky pro Jakubovu nápravu
Jak už jsem v této práci poznamenala všechny děti jsou individualisté, proto někdy
nestačí pomůcky, které jsou momentálně na trhu. Cvičením podle pokynů Pedagogickopsychologické poradny jsem zjistila, že ne všechny pomůcky Jakubovi vyhovují tak,
aby je sám používal. U Jakuba bylo potřeba probudit zájem na základě hmatu a hlavně
barev. Zjistila jsem, že si daleko lépe pamatuje matematickou tabulku díky většímu
barevnému rozlišení políček v řadách po deseti. Problém s rozpoznáváním písmen P, b,
d jsme odstranili vystřižením velkého písmene P (nejlépe z tvrdého kartonu krabice) a
jeho následném obarvení, aby ho syn Jakub vnímal.
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Tyto vyrobené pomůcky synovi Jakubovi usnadnili nejen učení v prvním
ročníku, při rozeznávání stran vlevo - vpravo, menší - větší, ale také při sčítání
- odčítání, tvoření množin a názorné ukázky podmnožin. Ve druhé třídě ZŠ nám tyto
pomůcky usnadnily příchod násobilky. Zejména vytvořená mřížka na piškvorky
pomohla Jakubovi se znázorněním slova kolikrát. Barvy a rozmanitost materiálu
pomohly Jakubovi v lepším soustředění a uložením určitých principů do paměti.

4.1.2. Výhody nových pomůcek
Výhody takto vyrobených pomůcek jsou: jednoduchá výroba, snadné a dostupné
pořízení materiálu, výrobek je udělán a přizpůsoben dítěti dle jeho aktuálních potřeb –
doslova na míru, finanční dostupnost s malými náklady. Pokud do výroby pomůcek
zapojíte své dítě nejen, že si tuto výrobu zpříjemníte smíchem, ale také dítěti umožníte
svou seberealizaci. S takovými pomůckami dítě lépe spolupracuje, protože si pomocí při
výrobě vytváří citové pouto k pomůckám a tak záměrně neničí výrobek, který by za
jiných okolností bralo jako nutné zlo.

4.1.3. Doplňkové metody
Existuje celá řada doplňkových metod. Jejich volba závisí na charakteru
postižení a možnostech dítěte a rodiny. Většina jich je však univerzálních a lze je použít
pro všechny typy poruch. Například :
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Cvičení – zařazení vhodných cvičení (jako např. jóga) podporuje vývoj a úpravu
motoriky, učení se práci s vlastní energií, soustředění a sebeovládání. Obzvlášť se
doporučuje pokud je přidružena ADD a hyperaktivita.
Nácvik relaxace – uvolnění či naopak stažení velmi ovlivňuje výkon.
Dietní režim – složení stravy ovlivňuje celou řadu pochodů v člověku, dietní chyby jsou
uváděny mezi příčinami rozvoje ADD a SPU.
EEG-biofeedback – metoda importovaná k nám PhDr. Jiřím Tylem. Snímání
elektrických signálů z mozku pomocí EEG a následné jejich zobrazení na monitoru PC
ve formě PC hry dává člověku zpětnou vazbu o jeho mozkové aktivitě. Učí se tak
ovlivňovat a harmonizovat činnost vlastního mozku. Výzkumy ukazují na možnost
významného ovlivnění především pozornosti, i když názory na její účinnost se značně
liší, možná také proto, že je u nás ještě nepříliš rozšířená.
Psychoterapie – psychoterapeutická práce jak s dítětem samotným, tak s jeho rodiči,
napomáhá zvládnutí kolizních situací a snažšímu vyrovnání se s problémem. U nás je
nestorem této práce např. Zdeněk Matějček.

5. Opětovné nastoupení syna Jakuba do 1. Ročníku ZŠ
Předpokladem úspěšného začlenění syna Jakuba do nového kolektivu, tak aby
se necítil jiný, nebo dokonce méněcenný, bylo zvládnutí psychické pohody přes léto.
Tento pocit jsem u syna Jakuba motivovala těšením se na nové kamarády a na novou
paní učitelku Košátkovou, která je odborník právě na děti s SPU. Jakub měl tu výhodu,
že paní učitelku Košátkovou znal z předchozího školního roku. Povzbuzován a
podporován celou rodinou nastoupil Jakub 1. Září 2007 znovu do 1. ročníku ZŠ. Díky
zasedacímu pořádku ve třídě a paní učitelce Košátkové, Jakub našel ve třídě nové
kamarády a bez problémů se zapojil do nového kolektivu. Navázáním nových přátelství
a zároveň pokračováním těch předchozí syn Jakub získal sebedůvěru a bez problémů, či
traumat přijal fakt, že sice opakuje ročník, ale je to pro jeho lepší vnímání učení.
Vzhledem k tomu, že Jakub znal průběh ročníku z předchozího roku neměl obavy, které
mohou mít jiné děti při nástupu do prvních tříd. Během září jsme se synem Jakubem
prošli domluveným vyšetřením v Pedagogicko-psychologické poradně. Zde jsme se
seznámili s paní doktorkou Wolfovou, která si okamžitě získala synovi sympatie svým
klidným a usměvavým přivýtáním. Díky svému příjemnému, dokonale profesionálnímu
přístupu se paní doktorce Wolfové podařilo Jakuba vyšetřit a diagnostikovat bez
jakýchkoli problémů. Záznamy kontrolních vyšetření během celého školního roku
přikládám.
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Následovalo vyšetření v listopadu.
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Další vyšetření v březnu 2008
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Vyšetření červen 2008
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5.1.1. Důležitost fyzického cvičení

Mezi předpoklady zdárného vývoje dítěte také patří fyzické cvičení. V rámci

zachování rovnováhy vývoje Jakuba jsme během předepsaných cviků na rozvoj
intelektu také fyzicky cvičili. Tělesná námaha pomáhala Jakubovi k odreagování a
zapojení jiných smyslů, také formovala a zlepšovala jeho motorické schopnosti.
Názorná ukázka uvolňujících cviků:
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5.1.2.Tělesná výchova
Čtyři základní druhy TV:
- Tělesná výchova výběrová – určená mimořádně nadaným jedincům, uskutečňuje
se ve výběrových třídách a školách
- Normální tělesná výchova – výchovně-vzdělávací záležitost
- Zdravotní výchova – určena žákům škol, kteří mají trvale či přechodně změněný
zdravotní stav
- Léčebná tělesná výchova – záležitostí zdravotnickou, rehabilitační a
fyziologickou
Na speciálních školách využíváme především formu normální a zdravotní
- Reedukační cíle:
- Eliminování některých zvláštností osobnostní struktury žáků s MP
- Rozvoj poznávacích schopností – vnímání, paměť, obrazotvornost, aj.
- Utváření časoprostorových představ – odhad vzdálenosti, rychlosti, aj.
- Pochopení vztahů promítajících se do celkově anticipace
- Kompenzační cíle:
- Rozvoj určitých vlastností v oblasti mravní, emocionální, volní, motivační
- Příprava k praktické činnosti žáků
- Rehabilitační cíle:
- Rekreační a relaxační úkoly TV, zdravotní úkoly TV
- Zlepšení sociální adaptability jedinců s MP
- Tv může hrát roli i při diagnostikování dítěte
- Funkce TV:
- Vzdělávací a rozvojová
- Kompenzační a zdravotně-preventivní
- Socializační
- Informační
- Propagační
- Ochrannou
Organizace tělesné výchovy
- Doporučuje se parabolický průběh vyučovací jednotky – na začátku zahřátí, posléze
část expoziční a herní, dále dechová cvičení a rytmická cvičení zaměřená na správné
držení těla
- Další formy pohybových aktivit: lyžařské kurzy, plavecké kurzy, sportovní hry pro
mládež, turistické aktivity
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Zdravotní tělesná výchova (ZTV)
- Sem jsou žáci doporučováni na doporučení lékaře
- Cíle ZTV – zlepšit či odstranit následující typy zdravotního oslabení či postižení:
- Oslabení podpůrně pohybového systému – poruchy fce svalových skupin, poruchy
páteře, aj.
- Oslabení vnitřních orgánů – oslabení dýchací soustavy, endokrinního systému aj.
- Oslabení smyslových a nervových systémů – oslabení zraku, sluchu,
neuropsychická onemocnění aj.
Obsah předmětu tělesná výchova
- 1. Etapa – 1. - 3.roč. – důraz na spontánní pohybové činnosti, hry, zdravotně
relaxační činnosti, podíl hudby a rytmizace, důležitá motivace
- 2. Etapa – 4. – 6.roč. – obsahově zaměřena na sportovní hry a další pohybové
aktivity (gymnastika, plavání, turistika aj.), učíme děti pravidlům a porážce i
vítězství
- 3. Etapa – 7. – 9.roč. – realizace pohybových aktivit a sportů v ucelené podobě,
vedení žáků k samostatnosti
Tématické bloky Tv na ZŠ praktické
- Základní poznatky z tělesné výchovy a sportu, hygiena, bezpečnost,
- Cvičení – průpravná, kondiční, kompenzační, relaxační, vyrovnávací
- Gymnastika
- Úpony
- Atletika
- Pohybové hry
- Sportovní hry
- Plavání
- Turistika a pobyt v přírodě
- Bruslení
- Lyžování
- Další aktivity podle podmínek školy a zájmu žáků
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6. Porovnání vývoje syna Jakuba během obou 1. ročníků ZŠ
Výtvarné schopnosti syna Jakuba při prvním nástupu do 1. ročníku
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Výtvarné schopnosti syna Jakuba po opakovaném nástupu do 1. ročníku
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Na výtvarných pracích syna Jakuba je nejlépe znát pokrok a zrání, jehož dosáhl
díky odbornému a velice profesionálnímu vedení paní doktorkou Wolfovou, které
zahrnovalo nejen syna Jakuba, ale také mne. Stejnou měrou k tomuto pokroku přispěla
odborná a laskavá péče třídní paní učitelky Košátkové, díky jejímž znalostem a
pochopením problematiky SPU a její vytrvalé spolupráci i kotaktu s paní doktorkou
Wolfovou, mohl syn Jakub dosáhnout těchto úspěchů.
I přes nepopiratelné zlepšení v oblastech vývoje syna Jakuba nás stále čekala
další cvičení. Při opakování prvního ročníku musel syn Jakub po napsání domácích úloh
také minimálně hodinu až dvě (odvíjelo se dle známek únavy syna Jakuba) provádět
pod mým vedením předepsané cviky. Vzhledem k tomu, že jsem samoživitelka a
chodím do zaměstnání, probíhaly ve všední den úkoly až později odpoledne. Nemusím
příliš zdůrazňovat, že to bylo zejména pro syna Jakuba, ale také pro mne značně
vyčerpávající. V těchto chvílích nám nejvíce pomohli vytvořené pomůcky a má snaha
převedení potřebných cviků spíše do formy her. Pro syna Jakuba bylo toto pojetí lépe
vstřebatelné. Při vyditelné únavě jsem zapojovala také uvolňující cvičení, které
umožnilo uvolnění i odpočinek syna Jakuba a po sléze bezproblémový návrat
k předepsaným cvičením.
Dalším důležitým aspektem a nikoli zanedbatelný, při zvládání náprav
specifických poruch učení je rodič, který musí být dítětem oporou a pevným záchytným
bodem. Sama z vlastní zkušenoti vím jak je pro rodiče těžké přijmout fakt, že jejich
zdravé, veselé a vcelku šťastné dítě může mít velký problém ve formě specifických
poruch učení. Nejprve jsem při prvních příznacích doufala, že jsou to jen malé výkyvy,
které se nám podaří odstranit větším věnováním a péčí při domácích úlohách. Bohužel
ani tato námaha neměla výraznější účinek a tak bylo školou a Jakubovou třídní
učitelkou doporučena návštěva a odborné vyšetření v Pedagogicko-psychologické
poradně. Samozřejmě jsem asi jako většina rodičů v této situaci tajně doufala v nějakou
lehčí poruchu, která nebude příliš závažným problémem. Zkrátka podvědomě jsem měla
strach, že nemusí být vše tak jednoduché jak se sama sabe snažím přesvědčit , ale
odmíta jsem si tento pocit byť jen připustit. O to větší šok mě čekal při hodnotícím
rozhovoru s paní M. Ps. Chromečkovou, která Jakuba odborně vyšetřila a
diagnostikovala. Pamatuji si jak jsem během jednoho okamžiku prožila hned několik
silných negativních emocí. První z emocí byl šok – „co to ta paní doktorka říká“,
následovala nedůvěra – „to přeci nemůže mluvit o mém synovi“, pozvolna během
hovoru a ukázce výsledku vyšetření a průběžného vysvětlování co a jak vyšetření
prokázalo se začala vkrádat lítost – „proč zrovna Jakub“, ke konci rozhovoru jsem
prožívala, přes veškeré ujišťování paní doktorky o tom – „ že i takovéto kombinované
specifické poruchy učení se dají zvládat díky odborné pomoci“, panickou hrůzu
spojenou s velkým strachem – „jak opakování prvního ročníku zvládne syn
Jakub?“(který je od přírody spíše introvert) „ a jak zvládnu tuto situaci já – dokážu
synovi opravdu pomoc?“, ale největší obavy po odeznění prvních emocí zůstali z toho
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jak celou tuto situaci zvládneme. Dnes s mými osobnímy zkušenostmi se na toto téma
dokáži podívat s nadhledem, ale v té době mi opravdu připadalo, že se zhroutil svět.
Dodnes si vzpomínám jak jsem jela z tohoto vyšetření MHD společně s Jakubem
domů, snažila jsem se tvářit statečně, abych ho příliš nevylekala. Celou cestu jsem si
v hlavě promítala vše co jsem pochopila z vysvětlování paní doktorky a najednou
odněkut přišla myšlenka, že jsou na tom někteří lidé mnohem hůř například když jsou
nevyléčitelně nemocní, což naštěstí není Jakubův případ. Tato myšlenka mne velice
uklidnila a já jsem si uvědomila pravdu, že není nic důležitějšího než spokojený život
mých dětí, kde místo litování se můžu svou energii věnovat na pomoc Jakubovi, aby
takový život vedl. Pro mě jako pro matku bylo takové zjištění jako impuls. Věřte mi
nejvíce svému dítěti pomůžete, pokud si uvědomíte, že v případě zjištěných
specifických poruch učení není důvod panikařit. Na prvním místě musí být pro vás vaše
dítě a jeho budoucí šťastný a spokojený život. Jakmile jsem tuto myšlenku vzala za
svou byl svět zase v pořádku, s tím, že jsem se dostala do psychické pohody, která je při
vedení mého syna Jakuba velice důležitá. Dnes je pro mne nejdůležitější, být synovi
dobrou oporou. Vůbec není důležité jestli z mého syna vyroste atomový vědec nebo
zručný truhlář, podstatné je, že má šanci rozhodnout se sám čím bude chtít v živitě být,
bez strachu z neúspěchu i hrůzy z učení. A jak pravdivě podotkla paní doktorka
Wolfová během jednoho vyšetření – „i Einstein byl dyslektic a učíme se z jeho výpočtů
dodnes“.
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6. Průběh vývoje syna Jakuba ve 2. ročník ZŠ

Nástup syna Jakuba do druhého ročníku proběhl bez problémů, v duchu těšení
Jakuba na kamarády a paní učitelku Košátkovou. Přes léto jsme pravidelně opakovali
předepsané nápravné cviky a tak ani představa učení i úkolů nedokázala zkazit Jakubovi
radost. Další radostná a velice nápomocná změna byla pro Jakuba přidělní asistenta. Za
tuto obrovskou změnu velice vděčíme paní učitelce Košátkové, její předvídavosti a
neúnavnému prosazování asistenta, kterého doporučila v zájmu dobrého vývoje a
zvládnutí obtížnějšího učiva také paní doktorka Wolfová. Práce asistenta se synem ve
škole ulehčila Jakubovi také život doma, pravidelné nápravné cviky nyní synovi stačily
procvičovat pouze jednu hodinu denně, aniž by přestal dělat pokroky. Vzhledem
individuální péči začal Jakub lépe chápat pro něj jinak dost obtížné učivo. Asistent se
plně tempem výkladu látky přizpůsobil Jakubovi a procvičoval se synem novou látku
tak dlouho až si byl jist, že Jakub obsah učiva zná a chápe ho. Jakubovi také velice
pomohl třídní kolektiv, kdy děti přijali přítomnost asistenta ve třídě jako běžnou věc,
která má pomoci jejich kamarádovi. Velkou zásluhu, že děti přijali asistenta pro Jakuba
jako běžnou věc, má paní učitelka Košátková, která dětem vysvětlila proč Jakub
takovouto pomoc potřebuje a že není ostuda nebo něco zvláštního pomoci když má
někdo nějaký problém. Díky tomuto skvělému přístupu Jakub získal větší sebedůvěru,
která ho posilovala v zájmu o učení. Další změna v tomto ročníku nastala v říjnu mým
nástupem studia Bc. na univerzitě Karlově, katedry Magdaleny Dobromili Rettigové,
studiem specielní pedagogiky obor vychovatel. Již v prvním ročníku jsem se dozvěděla
spoustu informací, které mi pomohli pochopit a objasnit některé abnormality ve vývoji
syna Jakuba. Nejvíce pomocných rad jsem začala čerpat z přednášek a doporučené
literatury, protože teprve návodem na základě studia jsem obdržela důležité informace
ke kterým obyčejný rodič nemá přístup z důvodu neznalosti pramenů odborné literatury.
Pevně věřím, že studium tohoto oboru mi pomohlo vyvarovat se různých omylů a
nedopatření, které přináší výchova dítěte se specifickými poruchami učení, také
nesrovnatelně obohatilo mé vědomosti a znalosti tohoto opravdu dnes značně populačně
rozšířeného problému.
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7. 1. Popis vývoje Jakuba pomocí autentických záznamů vyšetření
z Pedagogicko - psychologické poradny
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7.2. Ukázka výtvarných prací syna Jakuba z 2. ročníku ZŠ
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8. Popis vývoje syna Jakuba ve 3. ročníku ZŠ
Také nástup syna Jakuba do 3. ročníku ZŠ se nesl v pozitivním duchu. Jakub se po
prázdninách opět těšil jak na spolužáky tak nadále svou paní učitelku Košátkovou. I
v tomto ročníku měl jako svou velkou oporu asistenta na kterého se syn těšil také.
Stejně jako v předcházejících ročnících také zůstávala naše úzká spolupráce
s Pedagogicko – psychologickou poradnou a samozřejmě s paní doktorkou Wolfovou.
Jakub i přes opravdu znatelná zlepšení stále potřeboval (nadále potřebuje) pravidelné
odborné cviky, které se měnili podle potřeb jeho vývoje a dozrávání. Mou úlohu
s pomocí při vývoji syna Jakuba dále ulehčovalo studium druhého ročníku vysoké
školy, také odborné konzultace s paní doktorkou Wolfovou. Jakub ve třetím ročníku
dělal pokroky především při psaní diktátů, kde již nemusel být hodnocen pouze počtem
chyb, ale také známkami, které nám dělali velkou radost. Nejoblíbenějším předmětem
Jakuba v tomto ročníku byla výtvarná výchova. Její oblíbenost přetrvává u syna Jakuba
i v současné době, kdy je žákem 4. ročníku ZŠ.
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8. 1. Popis vývoje Jakuba pomocí autentických záznamů vyšetření
z Pedagogicko - psychologické poradny
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9. Aktuální popis vývoje Jakuba z autentického záznamu
vyšetření z Pedagogicko-psychologické poradny
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Praktická část
10.

Kazuistika

Úvod:
Celá má práce vychází z vlastních zkušeností s dítětem se specifickými
poruchami učení. Tímto dítětem je můj mladší syn Jakub. V této práci jsem popisovala
úskalí se kterými se musejí potýkat nejen diagnostikované děti se specifickými
poruchami učení, ale také jejich rodiče, třídní učitel a v neposlední řadě Pedagogicko –
psychologické poradny. Dále jsem zde představila autentické záznamy z Pedagogicko –
psychologické poradny, pro podložení mých domněnek a zkušeností. Také jsem zde
představila autentické výtvarné práce syna Jakuba, kde je nejlépe znatelný pokrok, který
za popisované období zvládl.

10.1. Osobní údaje syna Jakuba
Pohlaví: muž
Věk: 11 let
Záliby: četba knih a časopisů, hry na počítači, malování

10.2. Rodinná anamnéza
Syn Jakub je z rozvedeného manželství. Manželství bylo rozvedeno, když byl
synovi jeden rok. Při rozvodu byli oba synové svěřeni do mé péče s určenými
pravidelnými návštěvami otce. Otec se záhy po rozvodu znovu oženil. Poté co se otec
znovu oženil a založil novou rodinu jeho zájem o návštěvy synů z prvního manželství
začal upadat. V současné době otec nemá o oba syny zájem a není s nimi v žádném
kontaktu. Od rozvodu žiji pouze se syny v dvoupokojovém bytě panelového domu.
Veškerá zodpovědnost a výchova obou synů je pouze na mně.

10.3. Doporučení
Nadále úzce spolupracovat nejen se školou mladšího syna Jakuba, ale také nadále
pokračovat v úspěšné spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou respektive
paní doktorkou Wolfovou.
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10.4. Závěr
Zdravé, „dobré“ dětství je základem celého života jedince. Co se v tomto období
zkazí, těžko se v dospělosti napravuje. Včasná a kvalitní péče dětem nejenom umožní
užít si toto „bezstarostné“ období jak se patří, ale především jim usnadní jejich další
cestu životem (který je těžký i bez poruch).

11.

Cíl
Popsat autentický průběh vývoje syna Jakuba, který prolínají mé vlastní

zkušenosti s výchovou dítěte s kombinovanými specifickými poruchami učení.
Přiblížit úskalí kterými jsme prošli, včetně vlastní výroby pomůcek na nápravná
cvičení.

- 49 -

Použitá literatura
Serfontein, G.: Potíže dětí s učením a chováním, Portál, 1991 ISBN: 80-71783-15-3
Zelinková, O.: Poruchy učení, Portál, 1998 ISBN: 80-7178-800-7
Kocurová, M.: Specifické poruchy učení a chování, ZČU Plzeň, 2000 ISBN: 978-80246-1565-3
Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. Revize: Duševní poruchy a poruchy chování,
Psychiatrické centrum, 2000
Hort, Vl., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E. a kol.: Dětská a adolescentní
psychiatrie, Portál, 2000 ISBN: 80-7178-472-9
Tyl, J., Ptáček, R., Tylová, V.: Nové metody nápravy lehkých mozkových dysfunkcí,
Feedback institut
Psychologie dnes, 9číslo, 5ročník, říjen 1999, str.22 : Tyl, J.: Ochočte si vlastní mozek

Inspirativní literatura
Dyslexie, Zdeněk Matějček, ISBN 80-85787-27-X, vydání 3. upravené a rozšířené

- 50 -

