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NÁZEV: 

Strategie učení u žáků středních škol 

 

ABSTRAKT: 

Bakalářská práce je zaměřena na strategie učení u žáků středních škol s poruchami 

učení. Úkolem teoretické části je popsat zásady, metody učení a pomůcky. Teoretickou 

část jsem psala s pomocí odborné literatury. Cílem bakalářské práce je odhalení, jaké 

strategie učení žáci používají. K tomuto cíli mi pomohlo výzkumného šetření a 

vytvoření případových studií. Podle výsledků šetření se většina žáků učí nesystematicky 

a dostatečně nevyužívá strategie učení.  
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TITLE: 

Learning strategies of students at high school 

 

SUMARRY: 

The bachelor thesis is focused on learning strategies of students at high school with 

learning disabilities. The task of the theoretical part is to describe principles, methods 

and compensation aids. The theoretical part I drew from the scientific literature. The 

aim of my thesis is to reveal learning strategies which students use. I have achieved the 

aim by using my survey and case studies. According to the survey, most students learn 

unsystematically and they don´t use enough learning strategies. 
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1 Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na strategie učení u žáků středních škol se 

specifickými poruchami učení. Problematika specifických poruch učení je stále často 

diskutovaným tématem. Předpokládám, že většina z nás se setkala s někým, kdo má 

poruchu učení a má určité povědomí o této oblasti.  

Přesto se domnívám, že je nedostatečná informovanost společnosti o SPU1 u žáků 

středních škol. Z vlastní zkušenosti vím, že většina odborné literatury o SPU je zaměřena 

na žáky základní školy převážně prvního stupně. Ačkoliv žáci mají problémy se 

zvládnutím učiva i v pozdějším věku, a je proto potřeba pracovat na zlepšení i na střední a 

vysoké škole. (Mertin, 2004) 

Podle výsledků výzkumu Českého statistického úřadu v roce 2007-2008 studovalo 

na střední škole 19 367 žáků, z toho 5 252 žáků s poruchami učení. Reálně toto číslo je 

vyšší, jelikož někteří žáci poruchu učení v přihlášce na střední školu neuvedou nebo jim 

nebyla včas diagnostikována.2   

Samotný přestup na střední školu je náročný pro každého žáka. Žák si musí 

zvyknout na nový kolektiv a vybudovat si v něm svou pozici. Mění se také postoj učitelů, 

kdy na žáky začnou pohlížet jako na dospělé jedince a vyžadují od nich vyšší míru 

samostatnosti. V závěru studia žáci prokazují své znalosti u maturitní zkoušky. Maturitní 

zkouška je důležitým okamžikem v životě studenta. Jejímu vykonání předchází dlouhá 

náročná příprava. O to těžší je příprava pro studenta, který má například dyslexii. Činí mu 

potíže přečíst knihu, k tomu si ještě pamatovat její obsah, natož z ní dělat výpisky.   

V teoretické části bakalářské práce jsou popsány projevy specifických poruch učení 

i to, jak ovlivňují žákův výkon v různých předmětech. V kapitole druhé jsou uvedeny 

zásady dobré přípravy. Zásady se týkají výběru vhodné doby na přípravu, úpravy prostředí, 

intenzity přípravy. Další kapitola je určená metodám učení.  

                                                 
1 SPU = zkratka pro specifickou poruchu učení 
2 Český statistický úřad [online]. 2010-07-30 [cit. 2011-02-02]. Vzdělávání ve středních školách. 

Dostupné z WWW: <www.czso.cz>. 
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Čtvrtá kapitola je zaměřena na to, jakým způsobem si má žák pořizovat poznámky. 

Následně jsou prezentovány příklady na trénink paměti a koncentrace pozornosti. V sedmé 

kapitole jsou představeny kompenzační pomůcky, které mohou žáci při studiu využívat. 

Součástí teoretické části je potřebnost spolupráce s rodiči, spolužáky a odborným 

poradenským zařízením. V neposlední řadě je v teoretické části vyhrazená kapitola pro 

doporučení, jak se připravovat před testem či maturitní zkouškou. Teoretickou část budu 

čerpat z četby odborné literatury.  Cílem teoretické části je vytvořit přehled strategií či 

kompenzačních pomůcek, se kterými se žák může setkat a které popřípadě může při studiu 

využívat.  

Praktická část obsahuje dva rozhovory se žáky střední školy, kteří se v době psaní 

bakalářské práce připravují na maturitní zkoušku. Do praktické části je také zahrnuto 

šetření, které je určeno pro žáky středních průmyslových škol v Praze 1 a 2. Cílem šetření 

je zjistit, jak se studenti připravují na výuku, zejména jsem se zaměřila na délku přípravy a 

její intenzitu a zjištění, v jakých podmínkách se jim dobře pracuje. Dále chci ověřit, zda 

žáci používají kompenzační pomůcky a jestli znají některé z metod učení uvedených 

v teoretické části. 

Cílem bakalářské práce je odhalit, jaké mají žáci na středních školách strategie 

učení. Tohoto cíle chci dosáhnout pomocí výzkumného šetření a případových studií. 

Následně chci zhodnotit výsledky šetření v porovnání s odbornou literaturou.  
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2 Žák s SPU na střední škole 

V první kapitole jsou zmíněny projevy  SPU u žáků na střední škole. Zároveň je 

zde uvedeno, v jakých předmětech porucha nejvíce ovlivňuje žákův výkon. V neposlední 

řadě jsou popsány sekundární projevy poruchy, a to jaký vliv má porucha na výběr budoucí 

profese či terciálního studia.  

 

2.1 Dyslexie 

Dyslexie činí žákům asi největší potíže, protože její projevy zasahují do většiny 

vyučovacích předmětů. Jucovičová (2004) uvádí, že čtení žáků s dyslexií je pomalé, 

neplynulé nebo naopak rychlé s velkým výskytem chyb. Žáci mají problémy i s intonací, 

špatně hospodaří s dechem, neorientují se v textu. Objevují se u nich specifické chyby jako 

záměna tvarově podobných písmen, vynechávání či naopak přidávání písmen a slov, 

vynechávání diakritiky a přesmykování slabik. 

Studium na střední škole vyžaduje již vyšší míru samostatnosti a žáci jsou odkázáni 

na samostudium formou četby učebnic či odborné literatury.  

 

Dyslexie a literatura 

Žáci s dyslexií mají problémy se čtením textu. Čtení je pomalejší, namáhavé, 

neplynulé, rychleji se unaví. Při čtení textu zvláště u čtení nahlas se natolik soustředí, aby 

nechybovali, až zapomenou obsah. Tyto potíže mnohdy způsobují, že žáci mají negativní 

vztah ke čtení. I v tomto věku se u nich mohou objevovat specifické chyby. 

 

Dyslexie a matematika 

V matematice má žák s dyslexií potíže se slovními úlohami. Ze slovního zadání 

nepochopí, co má počítat nebo si zadání špatně přečte. Špatným přečtením také může 

zaměnit číslice či znaménka. Žákům s dyslexií také může činit problém zapamatování a 

vybavení matematických vzorců (Jucovičová, 2004). 
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Dyslexie a ostatní předměty 

U vytváření výpisek žáci hůře rozeznávají, které informace jsou pro ně klíčové. 

Čtení je pro ně namáhavou činností, natož pak pochopení obsahu, hledání souvislostí atd. 

V dějepisu si špatně vybavují významné letopočty a složitější pojmy. V zeměpisu 

„komolí“ názvy zeměpisných míst, hůře se orientuje na mapě. Ve fyzice a chemii je pro ně 

náročné osvojení vzorců a zapamatování názvosloví (Michalová, 2004). 

 

2.2 Dysortografie 

Dysortografie činí obtíže v gramatice. Žáci obvykle znají gramatická pravidla, ale 

neumí je v praxi použít. Zelinková (2003) popisuje specifické dysortografické jevy jako je 

špatné rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek a záměna slabik tvrdých a měkkých 

(dy-di, ty-ti).  Jucovičová (2008) řadí k projevům také narušení sluchového rozlišování, 

analýzy a syntézy, horší sluchovou paměť.  

 

Dysortografie a gramatika 

Dysortografie ovlivňuje žákův výkon při gramatických cvičení. Zvláště stresujícím 

může být pro žáky diktát. Žáci jsou při jeho psaní časově omezeni a musí přizpůsobit své 

tempo psaní rychlosti diktujícího profesora. Častou chybou, které se žáci dopouštějí je 

zapisování diakritiky až po dopsání delšího úseku. Pozdější doplnění způsobuje špatné 

umístění diakritiky či její úplné vynechání.  

 

2.3 Dysgrafie 

Dysgrafie se prolíná do všech předmětů, kde je žák odkázaný na grafický projev. 

Jeho písmo je nečitelné s častějšími chybami. V příručně od Fábryové a Rynešové (1999) 

se můžeme dočíst, že mezi projevy dysgrafie patří neplynulost písemného projevu, 

neupravenost písma (postupné zvětšování či zmenšování písmen, neobvyklý sklon písma, 

přepisy), špatné držení psací potřeby. Kvalita písma se obvykle zhoršuje spolu se snížením 
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koncentrace pozornosti. Projevy plynou z narušení jemné a hrubé motoriky, které můžeme 

pravidelně procvičovat.  

 

Dysgrafie a český jazyk 

V českém jazyce se objevují chyby např. vynechávání písmen či přesmykování 

slov. Vlivem špatné grafické úpravy písma dochází k záměně tvarově podobných písmen 

s-z, a-e atd. Důsledkem pak může být žákovo špatné ohodnocení, kdy učitel chybně 

rozpozná, co žák napsal.   

 

Dysgrafie a matematika 

Zhoršený grafický projev se objevuje také v geometrii, kde jsou nákresy neúhledné. 

Žák často přetahuje, tahy nejsou plynulé. Příčinou může být špatné držení psacího náčiní.  

 

2.4 Dyskalkulie 

„Projevuje se mimo jiné obtížemi v orientaci na číselné ose, záměnami číslic (např. 

6-9), změnami čísel (např. 2008-2800), neschopností provádět matematické operace 

(sčítání, odčítání, násobení, dělení), poruchami v prostorové a pravolevé orientaci.“3  

Selikowitz (2000) upozorňuje, že žáci mohou mít potíže se sekvenční pamětí, která 

jim umožňuje zapamatování pořadí operací, které jsou důležité k vyřešení úlohy. Dále mají 

problém s výběrovým procesem, kdy sice znají metody řešení, ale nemohou se rozhodnout, 

kterou mají použít. 

2.5 Poruchy učení a cizí jazyk 

Čtení 

Dle Zelinkové (2003) se u žáků mohou objevovat záměny písmen či přesmykování 

písmen, kde je příčinou špatná zraková percepce. Čtení anglického jazyka je podle 

Michalové (2004) pro žáky s dyslexií náročnější, protože se slova jinak vyslovují, nežli 

                                                 
3 ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003.  str. 11 
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píší. Přesto je anglický jazyk žákům bližší, jelikož se s ním častěji v běžných situacích 

setkávají. Žákům s dyslexií se hůře pamatují a vybavují cizojazyčná slovíčka.  

 

Psaní 

Dle Zelinkové (2003) v psaní dochází k přesmykování písmen či vynechávání 

podobně jako v češtině. Na gramatické jevy je mnohem těžší jazyk německý. Naopak 

gramatika anglického jazyka může žákům připadat jednodušší než gramatika českého 

jazyka.  

 

Metody osvojování cizího jazyka 

Zelinková (2003) uvádí význam multisenzorického přístupu.  Například k obrázku 

lidského těla mají žáci za úkol přikládat kartičky s názvy částí těla. Dalším cvičením je, 

když učitel čte popis obrázku a posluchači se dle něj snaží obrázek namalovat. Zajímavým 

procvičením také je přiřazování karet, kdy na některých kartách je slovní popis a my máme 

za úkol přiřadit k němu příslušné slovo.  

Výuka by měla být vedena v cizím jazyce. Samozřejmostí je užívání pozdravů, 

poděkování a pokynů v cizím jazyce.  Učitel při tom může využívat nonverbální 

komunikaci. Cílem výuky by mělo být, aby se jedinec dokázal domluvit, rozuměl sdělení a 

vyjádřil myšlenky (Zelinková, 2006). 

 

2.6 Další projevy 

Dubská (2007) mezi projevy poruch učení také řadí horší organizaci práce, 

nezvládání rozložení učiva v časovém horizontu a špatnou koncentraci. Při adaptaci na 

střední školu nenapomáhá ani skutečnost, že žáci si hůře pamatují jména spolužáků nebo 

zaměňují podobně znějící.  
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2.7 Změny v chování v důsledku SPU 

Žáci bývají citově labilnější, hůře prožívají stresové situace, mohou mít nízké 

sebepojetí a sebehodnocení. Jejich obranné reakce jsou afektivita, neklid, útěk od reality. 

Mohou se u nich objevit i psychosomatické obtíže (Jucovičová, Žáčková, 2003). 

Selikowitz (2002) ve své knize popisuje také možné následky specifických poruch 

učení. U žáků se může objevit vyhýbání se škole, vyhýbání se domácím úkolům, 

podvádění, agrese, ústup či vzdávání se. Často nacházejí rozptýlení u sledování televize.  

Někteří žáci ani nechtějí studovat na střední škole, protože se obávají, že náročnost 

studia nezvládnou. Proto si raději vybírají učební obory. Když už na škole jsou, může je 

drobný neúspěch podnítit k tomu, aby ukončili předčasně studium. (Mertin, 2004). 

 

2.8 Výběr profese či vysoké školy 

V současné době existuje na našem trhu řada pomůcek, které pomáhají lidem s SPU 

projevy překonat (viz. kapitola Využívání kompenzačních pomůcek). Proto si myslím, že 

by jim porucha neměla bránit ve výběru budoucí profese či vysoké školy. Důležité je 

dokázat si poruchu připustit a pracovat na její kompenzaci.  

Studenti mohou uvést diagnózu v přihlášce na vysokou školou. V současné době 

má řada vysokých škol k dispozici poradnu pro studenty s handicapem. Například Katedra 

speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK má pro studenty s SPU příslušnou Poradnu 

pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.  Mezi činnosti poradny patří 

poskytování informací studentům v rámci jejich podpory, zajištění asistence, zabezpečit 

používání technického vybavení ve výuce atd.  

 Selikowitz (2000) upozorňuje na výsledky studie dětí s SPU z roku 1968, kdy 14% 

z nich se stalo vědeckými badateli, 13% obchodními řediteli, 11% univerzitními lektory, 

7% učiteli ve škole, 7% právníky a 7% majiteli nebo manažery obchodu.  
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3 Zásady dobré přípravy 

V této kapitole jsou uvedeny zásady, kterými se žák může při studiu inspirovat. 

Dodržování těchto zásad může žákovi pomoci při přípravě. Každý jedinec je jiný a má jiné 

potřeby, neexistuje zaručená příručka, která by byla „šitá na míru“ všem. Základem je, aby 

žák sám na sobě poznal, jaké prostředí či denní doba mu v učení vyhovuje. 

Studijní dovednosti mohou mít až z 25-40% vliv na náš úspěch ve studiu, 50 - 60 % 

tvoří naše nadání a zbylých 10% je prostředí, ve kterém se učíme nebo náš momentální 

zdravotní stav (Ron, 2003). 

 

Výběr vhodné doby  

Je známou skutečností, že na náš výkon během učení může mít vliv i denní doba. 

Maximální výkonnost během dne máme dopoledne mezi 9. a 12. hodinou, potom následuje 

útlum. Jucovičová (2003) uvádí jako odpolední maximum od 15. do 17. hodiny. Tomuto 

faktu bychom měli přihlédnout při výběru doby k učení.  

Samozřejmě je to individuální záležitost. Někdo se raději učí dopoledne, někdo je 

schopný pracovat i v noci. Proto bychom měli sami na sobě pozorovat, v jakou denní dobu 

jsme schopni nejlepší výkonnosti.  

 

Úprava prostředí  

Nejlepším místem pro učení je pracovna nebo „pracovní koutek“, který je oddělen 

od místa, které používáme při stravování či relaxaci. Místo by mělo být dobře osvětlené a 

vybavené vhodným nábytkem. Na stole by neměly být přebytečné předměty, které mohou 

odvádět naší pozornost k jiným činnostem. Na někoho může působit rušivě zapnutý 

televizor či rádio. Místnost by měla být přiměřeně vytopena a dobře odvětrána.  
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Hörner (2008) uvádí několik zásad při čtení na počítači. Monitor má být minimálně 

50 cm od očí. Dlaně by měly být opřeny o podložku. Ideálně má mít psací stůl šířku 160 

cm a délku 80 cm.  

 

Význam motivace 

Vester (1997) upozorňuje jak důležitá je při učení motivace. Dle jeho názoru je 

informace lépe uchována pokud jsme ji načerpali s potěšením, se zvědavostí nebo ji máme 

spojenou s pocitem úspěchu. Když se zbavíme nepříjemného stresu, může být efekt našeho 

učení až dvojnásobný.  

 

Délka přípravy a vkládání přestávek 

Příprava by neměla být delší než jednu hodinu denně (Michalová, 2004). Nejlépe se 

učení zafixuje opakováním v témže dni, ve kterém byla látka ve škole probrána.  Příprava 

je efektivnější, pokud je dlouhodobá, průběžná.  

Studenti s poruchou učení mívají také problémy s udržením pozornosti. Vhodným 

řešením je vkládání kratších přestávek. Během nich by měli žáci provádět zcela odlišnou 

činnost.  

 

Stanovení postupu přípravy 

Před samotným učením si můžeme předem vytvořit plán s cíli, kterých chceme 

dosáhnout. Cíle by měly být spíše krátkodobé, reálné. Po určitém úseku bychom měli 

zhodnotit výsledky, kterých jsme dosáhli. Obecně platí zásada, že začínáme na té úrovni, 

kterou zvládáme, postupně nároky zvyšujeme.  

Michalová (2004) doporučuje, aby po sobě následovaly předměty nejméně příbuzné 

např. český jazyk, matematika, fyzika, dějepis.  
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Využití multisenzorického přístupu 

Jucovičová (2004) uvádí význam multisenzorického přístupu zvláště v reedukační 

péči. Jde o zapojení více smyslů, díky nimž vnímáme větším množství analyzátorů, a 

dochází k lepšímu zapamatování.  

Vester (1997) píše o tom, jak se nám například prostřednictvím námi známé vůně 

může vybavit informace, kterou jsme si mysleli, že už jsme dávno zapomněli.  

Pokorná (2008) doporučuje při výuce cizího jazyka používat obrázky nebo slovo 

spojit s nějakou reálnou situací.  

Při uplatnění multisenzorického přístupu mohou žáci využívat zejména 

audiovizuální učebnice či podtrhávání textu atd.  

 

Správná životospráva 

I vhodná životospráva může ovlivnit naše učení. Pokud nám chybí některá 

z fyziologických potřeb, nejsme schopni se plně koncentrovat. Důležité je dostatečné 

množství spánku, vhodný jídelníček a dodržování pitného režimu.  

 

Vytvoření týmu 

Žák nemá důvod se za svou poruchu stydět, a když mu učení dělá obtíže, měl by se 

obrátit na svého učitele, rodiče, specializované zařízení či kamaráda nebo spolužáka. Tito 

lidé jsou pro žáka důležitou oporou, měli by proto spolupracovat. Zejména najít společný 

přístup, který by žákovi vyhovoval a předávat si důležité informace. 

 

Práce s chybou 

Vester (1997) kritizuje praxi současné školy, kde je chyba chápána jako projev 

selhání. Přitom by to mělo být pouze vodítko pro naši budoucí činnost. Jucovičová (2008) 

doporučuje, aby učitelé nehodnotili žákův výkon podle množství chyb.  
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4 Metody učení 

V této kapitole jsou uvedeny metody, které může žák při učení využívat. Stejně 

jako v předchozí kapitole je důležité říci, že neexistuje metoda použitelná pro všechny 

jedince. Účelem v této kapitole není hodnocení nebo výběr, která metoda je nejlepší. Spíše 

se jedná o nástin toho, jaké metody učení existují a dají se používat u žáků se specifickou 

poruchou učení. Poslední část kapitoly je věnována alternativním metodám učení, kde je 

zařazen psychowalkman a sugestopedie.  

4.1 Metoda PQRST 

Při učení nás nejvíce „trápí“ zapomínání. Nově příchozí informace vytlačují ty 

starší a důsledku toho zapomínáme. K uložení informací do dlouhodobé paměti nám 

poslouží metoda PQRST nebo-li Preview (přehled), Question (otázka), Read (čtení), Self-

recitation (opakování) a Test (zkouška).  

 

V první části bychom si měli projít učební materiál. Stačí si text zběžně 

prohlédnout a všímat si přitom, co obsahuje (názvy kapitol, zvýrazněné klíčové pojmy). Ve 

druhé fázi si stanovíme otázky, na něž hledáme odpověď. Nejprve si zkusíme odpovídat 

sami a pak během čtení. Čtení textu ve třetí fázi by mělo být velmi důkladné, významné 

části můžeme číst nahlas. Při opakování si vytvoříme přehled. Poslední fází je testování, 

které si můžeme vyzkoušet ještě „nanečisto“ doma (Fry, 2003). 

 

4.2 Neurobiofeedback 

Tuto metodu popisuje na svých webových stránkách Pražské specializované 

centrum Biofeedbacku „EEG-Biofeedback je terapeutická metoda, která umožňuje regulaci 

frekvencí elektrické aktivity mozkových vln, s využitím speciálního počítačového 

programu. Ten modifikuje, resp. převádí námi snímanou aktivitu mozku (EEG) do 
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jednotlivých prvků počítačové hry, která naopak vydává zpětnovazebné informace o 

úspěšnosti tréninku pomocí zrakové a sluchové dráhy i taktilního čití.“ 4 

V praxi to vypadá tak, že klient se posadí do křesla, na hlavu jsou mu připevněny 

elektrody. EEG snímač zachycuje mozkové vlny, ty se pak promítnou v počítači. Klient se 

snaží silou vůle ovlivnit hru. Jak úspěšně si vede, vidí na monitoru. Od počítače dostává 

zpětnou vazbu ve formě odměn.  

Náš mozek se tak učí efektivněji a s menší námahou využívat svou kapacitu. 

Neurobiofeedback je vhodný pro zlepšení koncentrace především u syndromu ADHD. 

Jeho účinnost je v 60-90%  případů, záleží na míře ale i typu problému. Hned na počátku je 

pro klienta vypracován individuální plán sezení, který stanovuje jak často má klient 

docházet, většinou terapie trvá od 20 do 90 a více sezení. Průměrně klient navštěvuje 

centrum po dobu cca 6 měsíců, 2x týdně (Pražské specializované centrum Biofeedbacku, 

2008). 

4.3 Mind mapping 

Mind Mapping poprvé popsal a metodu zformuloval v 70tých letech Angličan Tony 

Buzan.  

Uživatel metody nepotřebuje žádné speciální školení. Lze ji používat prakticky 

kdekoli například v zaměstnání, ve škole i doma. Vytvářet mind mapping lze pomocí 

obyčejné tužky a velkého papíru. Stačí si určit problém či téma a napsat jej doprostřed 

papíru například „Plán týdne“. Od tohoto středu si pak uděláme několik větví 

s jednotlivými dny, na ně pak postupně navazují větve s aktivitami, které chceme ten daný 

den dělat. Pro lepší orientaci je vhodné využít i barevné tužky.  

Mind mapping můžeme využít v jakékoli situaci. Tato metoda nám pomáhá utřídit 

naše myšlenky a hledat způsoby řešení.  

 

 

 

                                                 
4 EEG biofeedback [online]. 2008 [cit. 2010-11-09]. EEG biofeedback. Dostupné z WWW: 

<http://www.eeg-biofeedback.cz/>. 
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Sedm kroků k vytvoření mentální mapy dle Tonyho Buzana: 

1. Začněte uprostřed šikmo položeného papíru. Dáme tak prostor svému mozku, aby 

mohl působit všemi směry. 

2. Ústřední představu vyjádřete obrázkem. Obrázek nás více motivuje k činnosti. 

3. Po celou dobu užívejte barvy. Naše tvůrčí myšlení tak dostává další energii. 

4. K centrálnímu obrázku připojujte hlavní větve, k nim větve druhé úrovně, později i 

třetí úrovně. Náš mozek pracuje na základě asociací, rád spojuje věci dohromady. 

Spojením si věci lépe pamatujeme a problému lépe rozumíme.  

5. Větve zakreslujte jako křivky. Zakřivené větve jsou atraktivnější a více upoutají 

pozornost. 

6. Pro každou linku použijte jen jedno jednoduché klíčové slovo. Jednoduchá slova 

zvyšují účinnost map, můžeme pak na základě jejich asociací vytvořit nové 

představy.  

7. Vyobrazení používejte na celé ploše. Obrázek má mnohdy hodnotu tisíce slov. 

 

V současné době existují i počítačové programy na tvoření mind mappingu. 

Nejznámější je iMindMap vytvořený samotným „otcem“ mind mappingu nebo program 

Smart Ideas. Nespornou výhodou počítačového programu je, že můžeme neustále 

doplňovat a rozšiřovat naši mapu.  

 

4.4 Interaktivní výuka 

Cílem interaktivní výuky je zapojení žáků do procesu učení a zvýšení jejich 

motivace. „Žák nepřijímá pouze pasivně učivo, byť v multimediální a atraktivní formě, ale 

především sám aktivně tvoří, řeší problém, pracuje.“5Interaktivní výuka nabízí větší 

názornost a přehlednost. Výuka je obohacena o audio či video nahrávky. K výuce se 

používá projektor, interaktivní tabule a speciálně upravený počítačový program.  

                                                 
5 HUBATKA, M. Zkušenosti s multimediální interaktivní výukou. Moderní vyučování. 2007. č. 5, 

str. 25  
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Díky interaktivní tabuli žáci lépe pochopí souvislosti vazby učiva, výuka je 

mnohem více dynamická. V praxi se využívá Smart Board a Aktiv Board. Smart Board 

umožňuje ovládání dotykem prstů, Aktiv Board se ovládá pomocí dotykového pera. 

Na interaktivní tabuli lze snadno učivo doplňovat, zvýrazňovat. Výhodou používání 

i tabule je efektivnější a systematičtější výuka. Učitel může rychleji reagovat na potřeby 

žáků a snadno vyhledávat doplňující informace. Nevýhodou je náročná příprava na výuku. 

(Bušová, 2009). 

Zajímavým doplňkem může být hlasovací zařízení Turning point. Zařízení funguje 

na principu infračerveného či radiového spojení podobně jako například dálkové ovládání 

k televizoru. Vyučující ho používá k zjištění názorů nebo znalostí žáků, slouží mu jako 

důležitá zpětná vazba.  

 

4.5 Alternativní metody učení 

Stále častěji se můžeme setkat s propagací psychowalkmanu či sugestopedie jako 

moderními metodami učení. Zastánci těchto metod nabízejí velmi efektivní dlouhodobé 

účinky. Chci upozornit, že názory odborníků na tyto metody jsou rozporné. Proto jsem tyto 

dvě metody záměrně zařadila do podkapitoly alternativní metody učení.  

4.5.1 Využití psychowalkmanu 

Společnost Galaxy Czech s.r.o. na svých internetových stránkách uvádí: 

„Psychowalkmany jsou přístroje založené na principu audiovizuální stimulace 

(AVS), tedy na působení sluchových a zrakových smyslových vjemů. Mozek je na tyto 

vjemy velmi citlivý a reaguje na ně tak, že se jim přizpůsobuje. Míra přizpůsobení závisí 

na řadě faktorů. Každý člověk je svým způsobem jedinečný a reaguje na podněty značně 

individuálně. 

Psychowalkman generuje zvukové a světelné impulsy v různých výsledných 

frekvencích, které odpovídají frekvenčním hodnotám určitých hladin vědomí.“6 

                                                 
6 AVS psychowalkman [online]. 2009 [cit. 2010-10-09]. Jak funguje AVS. Dostupné z WWW: 

<http://www.galaxy.cz/>. 
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Na psychowalkmanu je několik programů zaměřených na relaxaci, spánek, učení, 

získání energie atd. Program nás jednoduše řečeno „naladí na správnou vlnu“. Program 

trvá cca 20 minut, po té se sám vypne. Nejefektivnější je, pokud používáme 

psychowalkman několikrát týdně, lze ho v akutnějších případech použít i jednorázově. 

Přístroj se doporučuje nepoužívat u pacientů s epilepsií, těhotných žen a u osob 

s voperovaným kardiostimulátorem.  

 

4.5.2 Sugestopedie 

Tuto metodu vyvinul bulharský psychiatr Georgi Lozanov. Metoda se používá 

zejména při výuce jazyků. Lidé jsou za pomoci hudby uvedeni do stavu relaxace v hladině 

alfa, mezitím poslouchají informace, které se jim ukládají do jejich podvědomí. Základem 

výuky je vyprávění příběhu, ve kterém jsou užity gramatické jevy a slovíčka, které 

využijeme v běžných životních situacích. Slovíčka a gramatika se tímto způsobem 

dostávají do logických souvislostí a lépe se nám pamatují. (Jazyková škola Slunečnice, 

2009).  
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5 Poslech a zápis poznámek  

Správně napsané poznámky jsou základním zdrojem pro učení. Téměř každý někdy 

zažil, jak náročný je tento úkon, když téma v hodině je složité nebo nezáživné. Musíme být 

schopni poslouchat kantora a současně si zapisovat pouze klíčové informace. Pokud 

zvolíme metodu zápisu všeho, co přednášející praví, může se stát, že se brzy zápisem 

unavíme a nesoustředíme se na výklad. Když si vybereme variantu zápisu heslovitě, 

musíme dbát na to, aby zápis byl srozumitelný, abychom při pozdějším čtení pochopili 

souvislosti.  

Kahn (2001) upozorňuje na význam řádného zápisu poznámek. Doporučuje 

zejména: 

Příprava předem 

Pokud známe předem téma přednášky, je vhodné se na ni připravit. Přípravou 

získáme vhled do této problematiky a seznámíme se s klíčovými pojmy. Jestliže nám není 

něco jasné k tématu, sepíšeme si otázky a učitel či lektor je zodpoví na přednášce. 

 

Struktura textu 

Pokud si vytvoříme u textu strukturu, pomůže nám to k lepší orientaci a pochopení 

textu. Měli bychom u textu využívat odsazení, které nám ujasní vztah mezi hlavními a 

podpůrnými myšlenkami. Poznámky bychom měli psát pouze na přední stranu volného 

listu, druhá strana nám slouží k doplnění poznámek. Zvláště u složitějších předmětů 

bychom si měli vynechávat větší prostor pro pozdější vložení výpisek.  

 

Používání zkratek 

Pokud u zápisu používáme zkratky, usnadní nám to mnoho času. Zkratky můžeme 

používat u slov, která se vyskytují v předmětu častěji. Seznam zkratek je vhodné si zapsat 

na začátku stránky či na zvláštní stranu. 

Zápis vlastních myšlenek 
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Při výkladu si můžeme stranou zapsat otázku, která nás napadne k tématu. Získáme 

dostatek času, abychom otázku správně formulovali před vyřčením a nerušili řeč lektora. 

Osobní myšlenky v budoucnu mohou sloužit jako zdroj otázek u přípravy na test. 

Důležitým vodítkem na zkoušku či test mohou být záznamy o tématech, kterým vyučující 

věnuje větší důraz a jeho pojetí předmětu.  

 

Opakování poznámek do čtyřiadvaceti hodin 

Poznámky bychom si měli zopakovat co nejdříve po jejich napsání, popřípadě je 

opravíme a vložíme doplňující informace. Významné myšlenky můžeme barevně podtrhat, 

stejně tak zvýrazníme klíčová slova.  

 

K čemu slouží vlastní poznámky? 

Vytvořené poznámky jsou základ toho, co bychom měli k testu umět. Poznáme 

podle nich, na co klade vyučující největší důraz. Psaní poznámek nám pomůže udržet 

pozornost při výkladu.  
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6 Trénink paměti a koncentrace 

6.1 Trénink paměti 

Při učení určitě potřebujeme mít také dobrou paměť. Paměť můžeme zlepšit 

pravidelným tréninkem, správnou životosprávou s použitím potravinových doplňků 

(lecitinem, Gingo bilobou). Trénink nemusí obsahovat složitá cvičení, která stojí mnoho 

času a námahy. Můžeme takto cvičit prakticky kdykoli a kdekoli.  

Krátkodobou paměť například cvičíme tím, že se snažíme zapamatovat zboží, které 

máme koupit, telefonní číslo či státní poznávací značku auta. Již jako malé děti jsme si 

zkoušeli krátkodobou paměť různými hrami například pexesem nebo tzv. Kimovou hrou.  

Dlouhodobou paměť si testujeme u luštění křížovek, kvízů. 

 Suchá (2007) uvádí několik strategií pro lepší zapamatování informací: 

• Rozdělení do menších celků, použijeme při zapamatování číslic, 

nejvhodnější je si číslice spojit s něčím osobním např. datum narození, číslo 

domu. 

• Vědomé opakování, při němž věnujeme učení maximální pozornost a 

soustředění. 

• Vytvoření asociací, kdy si k určitému slovu, letopočtu atd. pojíme naše 

pocity, situaci, příběh. 

• Kategorizace, kdy si rozložíme věci k zapamatování do určité kategorie 

podle shodných vlastností. 

• „Technika loci – vytvoříme si v duchu důvěrně známou trasu, nejlépe 

vlastním bytem, domem, chatou, a postupně do ní umísťujeme jednotlivé 

informace, u kterých je důležité zachovat jejich správné pořadí. Pak si 

prostor projdeme v duchu ještě jednou a uložené informace se nám již 

vybavují samy. Pro lepší zapamatování je výhodnější informace na trase 

ukládat na spíše neobvyklá místa.“7 

• Používání mnemotechnických pomůcek 

                                                 
7 Suchá, J. Cvičení paměti pro každý věk. Praha : Portál, 2007, str. 15 
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o Akronyma -slova, která se skládají z počátečních písmen jiných slov 

např. URNA (útvar rychlého nasazení) 

o Akrostická mnemonika – vytvoříme si větu, kde počáteční písmena 

slov, jsou pro nás důležitá k zapamatování. Např. Ivan vede Xénii 

lesní cestou do města. Slouží k zapamatování římských číslic 

I,V,X,L,C,D,M. 

• Logika – např. pokud má měsíc tvar písmene C = měsíc couvá, nebo-li 

ubývá. Pokud má tvar písmene D = měsíc dorůstá. 

• Metoda stromu – „Principem je zavěšování slov, která si chceme 

zapamatovat (třeba když jdeme nakupovat) , na sled čísel. „číslo 1=mléko, 

číslo 2 = máslo, číslo 3 = chléb“8 

• Jiné pomůcky  

Výsledná znaménka:  

Přítel (+) mého přítele (+) je můj přítel (+)  

Přítel (+) mého nepřítele (-) je můj nepřítel (-)  

Nepřítel (-) mého přítele (+) je můj nepřítel (-)  

Nepřítel (-) mého nepřítele (-) je můj přítel (+) 

 

Například v autoškole, když chci jet doleva, dávám páčku dolů (doleva, 

slyším L). Pokud jedu doprava, dávám páčku nahoru (doprava, slyším R). 

6.2 Trénink koncentrace 

Na učení se musíme dobře koncentrovat. Bohužel ne vždy lze si říct „tak a teď se 

musím soustředit“. Ke správné koncentraci potřebujeme být motivováni, musíme mít 

vytvořeny vhodné podmínky pro svou činnost. Negativní vliv na nás může mít aktuální 

zdravotní stav či špatné počasí.  

Koncentraci můžeme trénovat různými metodami, například biofeedbackem, o 

kterém se zmiňuji ve 3. kapitole nebo zajímavým přístrojem Mindball. 

Mindball 

                                                 
8 Křivohlavý, Preiss: Trénování paměti a poznávacích schopností. Praha : Grada, 2009, str. 61 
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Je švédský přístroj, který funguje na principu EEG. Elektrody připojené na hlavě 

zaznamenávají mozkovou činnost, která se zobrazuje na monitoru. Na základě zpracování 

údajů se pak pohybuje míček ve hře. Naším úkolem je, co nejvíce míčků dostat do branky 

soupeře. (Commservis, 2010) 
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7 Používání kompenzačních pomůcek 

V dnešní době existuje velké množství různých pomůcek, které mohou lidem 

s poruchami učení částečně poruchu kompenzovat. V této kapitole jsem se pokusila 

o jejich stručný výčet. Používání kompenzačních pomůcek ve škole vždy záleží na 

toleranci učitele a finančních možnostech školy. 

 

Počítač 

Počítač v dnešní moderní době je nepostradatelný. Může zjednodušit studium 

zejména dysgrafikům, kteří mohou pomocí pc psát. Písmo je tak upravené, bez škrtání a 

přepisů. Poznámky uložené v počítači si žák později může doplnit.  

Škola by k používání moderních technologií měla být nakloněna. Pokud má žák za 

úkol přednášet před třídou svůj referát, může využít Powerpointové prezentace. Prezentace 

umožňuje vkládat obrázky, grafy či zvukové stopy. Žák si látku lépe zafixuje a současně se 

naučí vyhledávat pouze klíčové informace, které do prezentace umístí.  

Na našem trhu existuje i celá řada výukových počítačových programů. Zde si žáci 

mohou zábavnou formou procvičit učivo. Výukové programy nabízí také řada iPhonů a 

iPadů. 

 

Čtecí programy 

Elektronická podoba knihy má oproti klasické knize řadu výhod. Například si zde 

může vkládat různé poznámky, zvýrazňovat pasáže. Velkou výhodou je, že můžeme hledat 

v textu určitý výraz. Pro naši potřebu si můžeme také změnit velikost písma či barvu 

pozadí. Obrovskou nevýhodou je, že v Česku mnoho e-knih nenalezneme. Některé servery 

jako například server městské knihovny www.mlp.cz nabízejí knihy ke stažení zdarma. 

Server www.elektronicke-cteni.cz poskytuje řadu užitečných informací např. přehled 

čteček, recenze, odkazy na elektronické knihy zdarma. 
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Audionahrávky knih 

Audionahrávky knihy jsou velmi dobrým zdrojem informací pro žáky s dyslexií. 

Žáci mají potíže se samotným čtecím procesem, který je pro ně náročný, takto se mohou 

věnovat pouze poslechu a vypisování důležitých informací. Největším výběr 

audionahrávek inzeruje server www.knihynacd.cz 

 

Hybridní knihy 

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás nabízí na svých 

stránkách hybridní knihy, což jsou multimediální publikace, které propojují elektronický 

text se zvukovou nahrávkou. Tento projekt vznikl spoluprácí Teiresiás a fakulty 

informatiky MU v Brně. 

 

Software s hlasovým výstupem 

V zahraničí se lze běžně setkat se software s hlasovým výstupem (známé také jako 

screen readery). Tento systém dokáže převést text do hlasové podoby. Pomůcka se využívá 

hlavně pro osoby se zrakovým postižením, může ale dobře posloužit také lidem se 

specifickou poruchou učení. (Strnadová in Květoňová, 2007) 

 

Diktování do počítače 

Technická univerzita v Brně spolu s firmou Newton vytvořila NEWTONDictate 

systém, který slouží k převodu řeči do textové podoby. Systém využívá slovníku, který 

dokáže identifikovat až 500 tisíc slov. 9 Text obsahuje automatické formátování čísel 

a interpunkci. Nové přístroje oproti předchozím verzím zvládnout rozeznat hlas   s drobnou 

logopedickou vadou. Přístroj ulehčí práci především pracovníkům v médiích či justici. 

Myslím si, že časem by si k němu mohli najít cestu i běžní uživatelé.  

                                                 
9 NEWTON Technologies [online]. 2011 [cit. 2011-02-15]. NEWTONDictate. Dostupné z WWW: 

<http://www.diktovani.cz/index.php>. 
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Kalkulačka 

Zelinková (2003) upozorňuje, že pokud žák není schopen porozumět operaci a 

neumí odhadnout výsledek, může i s kalkulačkou uvést špatný výsledek, pokud se na 

kalkulačce „přehmátne“.  

 

Přehledy 

Přehledy učiva se dají koupit v každém větším knihkupectví. Žáci mají na výběr jak 

přehledy různých předmětů tak i autorů. Zastávám názor, že nejefektivnější využití 

přehledu je, když si jej žák vyrobí sám.  

 

Digitální záznamník 

Po domluvě s vyučujícím může žákovi k zaznamenání výkladu pomoci diktafon.  

Z nahraného záznamu si pak doma může udělat pouze „výtah“.   

 

Skenovací pero 

Umožňuje převedení tištěného textu, čísel či čárového kódu do elektronické 

podoby. Stačí přejet přes natištěné informace a text se nasunuje. Model IRIS Pen Exetutive 

6 má také inteligentní syntézu hlasu, která umožní text i slyšet. 10 

 

Násady na psací potřeby 

Špatný, křečovitý úchop psací potřeby může mít za následek neupravené, 

„kostrbaté“ písmo. Vhodný pomocníkem proto je násadka na pero nebo anatomicky 

vytvarované pero.  

                                                 
10 Obchod se skenery [online]. 2011 [cit. 2011-02-10]. Skenery. Dostupné z WWW: 

<http://www.skenery.net>. 
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8 Kdo může pomoci 

V této kapitole jsou uvedeny osoby nebo zařízení, na které se může žák při obtížích 

obrátit. V prvé řadě může poprosit o radu vyučujícího daného předmětu, který mu zajisté 

rád odpoví a popřípadě zaopatří potřebné materiály. O pomoc může požádat také někoho 

ze spolužáků, kteří látce rozumí. Pokud potřebuje dlouhodobou soustavnou výpomoc, je 

vhodné si najít soukromé doučování.  

8.1 Studijní skupina 

Vytvoření studijní skupiny se sebou nese řadu pozitiv. Členové si mezi sebou 

mohou vyměňovat studijní materiály, sdělovat osobní zkušenosti, vzájemně se zkoušet 

před testem, podporovat se. Optimální počet členů je 4-6. Je lepší si jako členy vybrat žáky 

o něco chytřejší, kteří nás více motivují k činnostem. Členové by si měli být blízcí, 

nemusejí však být nejlepšími přáteli. Naopak můžeme využívat rozdílnosti jejich povah, 

důležitý je společný zájem pro stejnou věc a nasazení.  Pro správný chod skupiny si 

můžeme zvolit společná pravidla, např. v jakém případě je žák ze skupiny vyloučen. (Ron, 

2003) 

Skupina může být organizována různým způsobem. Například každý člen může mít 

odpovědnost za určitý předmět. Kdy jeho úkolem je osvojit si dostatečně učivo, sehnat 

potřebné materiály a vytvořit přehled. Předpokládá se, že student daný předmět velmi 

dobře ovládá a ve skupině funguje jako konzultant pro ostatní. Dalším způsobem 

spolupráce je, že každý pracuje zvlášť a skupina se setká před testem, kdy si učivo utřídí a 

vzájemně se vyzkoušejí. (Ron, 2003) 

Naopak negativní důsledky může mít práce ve skupině, pokud žák zvolil příliš 

chytré spolužáky, jejichž tempu nebude stačit a bude si připadat méněcenný a neužitečný 

pro skupinu. Na druhou stranu mu schopnější členové skupiny mohou pomáhat s učivem.  

Problém může nastat, pokud si jako partnery vybere spolužáky neodpovědné a 

nespolehlivé. Lehce se tak může žák dostat do situace, kdy bude pracovat za celou 

skupinu.  
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8.2 Výchovný poradce  

Výchovným poradcem je většinou pracovník dané školy, který na škole i vyučuje. 

Proto prostředí školy dobře zná a má možnost vidět studentovo chování při výuce. 

Výchovný poradce provádí depistáž žáků s SPU na škole, poskytuje kariérní poradenství, 

spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou. Řeší s žákem jeho problémy 

s prospěchem či kázní na škole.  

8.3 Školní speciální pedagog 

Školní speciální pedagog pomáhá při integraci žáka na střední škole. Vyhledává 

studenty s SPU a poskytuje jim poradenství, stanovuje individuální plán podpory. Může 

také v rámci možností vykonávat diagnostická cvičení. Školní speciální pedagog provádí 

s žáky speciálně pedagogická cvičení či reedukační cvičení individuálně nebo ve 

skupinách. Podílí se také na vytvoření individuálně vzdělávacího plánu. 11 

8.4 Pedagogicko psychologická poradna 

Pedagogicko psychologická poradna je odborné pracoviště, které poskytuje 

psychologické a speciálně pedagogické poradenství. Je určena pro děti od 3 let do 

ukončení studia. Poradna provádí diagnostické vyšetření, doporučuje vhodné metody 

učení, kompenzační pomůcky. Další činností je také vydávání odborných publikací, 

zajišťování kurzů. Poradna pomáhá i při výběru vyšší odborné či vysoké školy. 

8.5 Dys-centra 

Dys-centra jsou nezávislá sdružení občanů a právnických osob, kteří se zajímají o 

specifické poruchy učení. 12 Spolupracují s řadou odborníků z řad psychologů, pedagogů, 

neurologů, pediatrů atd. V současné době je v České republice 8 dys-center. 

 Dys-centra poskytují kurzy pro odborníky, nabízejí skupinové či individuální 

terapie pro klienty, vydávají či zprostředkovávají prodej odborných knih, výukových 

programů a kompenzačních pomůcek. Spolupracují s pedagogickými fakultami a 

odborníky na vydávání alternativních učebních pomůcek. (Ajmová in Kucharská, 1999). 

                                                 
11 Česká republika. Vyhláška č. 72 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízení. In Sbírka zákonů. 2005, 20, s. 490-502. 
12 Dys-centrum [online]. 2011 [cit. 2011-02-22]. Co nabízíme. Dostupné z WWW: 

<http://www.dyscentrum.org/>. 
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9 Příprava na test či maturitní zkoušku, skládání zkoušky 

Pokud chce žák při studiu uspět, měl by se „naučit se učit“. Řada žáků se připravuje 

nesystematicky, nepravidelně. Většinou si najdou čas na učení až těsně před testem, kdy se 

cítí ve stresu. Mají před sebou nelehký úkol, naučit se v krátkém časovém úseku velké 

množství informací. Učební látku si za tak krátkou dobu nemohou dostatečně osvojit. 

Může se jim lehce stát, že během testu znervózní a nevybaví si, co se předešlý den naučili.  

Žáci se specifickou poruchou učení mají na střední škole potíže s organizováním 

svého učebního plánu. (Dubská, 2007) V následující kapitole je popsáno, jakým způsobem 

si vytvořit učební plán, jak pracovat s odbornou literaturou a jaké zásady dodržovat při 

psaní testu či skládání zkoušky. 

 

Organizace času a vytvoření plánu 

Fry (2003) navrhuje, abychom si vytvořili tabulku s patnáctiminutovými bloky, 

kam bychom si několik dní zapisovali, co jsme dělali. Překvapivě tak zjistíme, kolik času 

ztratíme zbytečně. Pokud je to možné, můžeme některé činnosti kombinovat např. úklid a 

poslech anglických slovíček, čekání ve frontě a pročítání poznámek atd. 

Před samotnou přípravou je vhodné si udělat plán. Plán by měl být reálný vzhledem 

k našim schopnostem a časové dispozici. Kahn (2001) doporučuje látku rozdělit podle 

počtu dnů na přibližně stejné úseky. Na složitější témata bychom si měli vyhradit více 

času. V jednotlivé části by měli obsahovat také dobu na opakování. Poslední dny před 

testem či zkouškou bychom měli věnovat zejména opakování. 

Na začátku je nejlepší si sepsat seznam úkolů, které potřebujeme udělat. Pokud je 

úkol náročnější pokusíme se ho rozčlenit do několika částí (např. sehnat podklady 

k tématu, úvod, zpracování, závěr, vytištění a odevzdání). Poté bychom se měli pokusit 

určit, kolik času nám úkol zabere. Konečnou fází je zapsání do nástěnného kalendáře, který 

umístíme na dobře viditelné místo.  

U denního plánování je vhodné si pořídit diář, nejlépe v neděli si sepsat činnosti a 

rozdělit podle priority (hlavní jsou ty, které potřebujeme dokončit co nejdříve). Do denního 
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rozvrhu nesmíme zapomenout si zaznamenat i denní aktivity (spánek, jídlo) a vyhradit si 

na ně dostatek času. Večer před usnutím či ráno po probuzení se pohledneme na diář, co 

nás čeká a určitě budeme hned klidnější. 

Plán si můžeme vytvořit i pomocí metody Mind mapping, o která je zmíněna 

v kapitole 3. 

 

Vytvoření přehledu 

Ke každému tématu bychom si měli vytvořit přehled. Přehled by měl být stručný, 

vytvořený zejména z klíčových slov. Přehled by měl mít strukturu, která nám ujasní vztah 

mezi jednotlivými pojmy. Přehled bychom si měli předčítat před každým opakováním.  

 

Vytvořit si seznam slov 

Kahn (2001) radí, že další dobrou pomůckou je vytvoření seznamu slov. Měli 

bychom dodržovat určitou strukturu odsazení, aby byl jasný vztah mezi pojmy. 

 

Jak postupovat 

Zpočátku je nejvhodnější si látku přečíst, později bychom se měli zaměřit na 

stěžejní informace a vytvořit si výše zmiňovaný přehled. Pokud jsme látku již zhruba 

probrali, můžeme se věnovat detailnějším informacím. Řada studentů se učí tím, že 

problematickou látku „přeskakuje“ a doufá, že se v testu neobjeví. Nebo naopak věnuje 

mnoho času podrobnějším informacím a nestihne látku probrat celou. 

 

Práce s literaturou 

Studium na střední škole vyžaduje i vyšší míru samostatné práce. Učitelé 

předpokládají, že žáci jsou schopni pracovat s odbornou literaturou.  

Pokud si osvojíme pár pravidel pro práci s literaturou, ušetříme si mnoho času a 

námahy.  
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Nejprve si prohlédneme obsah, abychom věděli, kterým kapitolám se autor věnuje a 

které jsou pro nás užitečné. Než začneme číst kapitolu, měli bychom projít fází 

předběžného seznámení, kdy zkoumáme strukturu textu, hledáme klíčová slova, přečteme 

si úvod atd. Pokud potřebujeme o knize získat rychlý přehled, postačí nám, když si 

přečteme název kapitoly s prvním odstavcem a pak závěr kapitoly. Poté si stanovíme 

otázky, které by nás k tématu zajímali. Během samotného čtení textu se snažíme soustředit 

na vyhledání odpovědí na tyto otázky. (Kahn,2001) 

Fry (2003) doporučuje věnovat pozornost krátkým poznámkám na okraji stránek 

učebnic, kde jsou umístěny cenné informace, které shrnují kapitolu. Dále také radí věnovat 

zvýšenou pozornost výrazům „závěrem“, „tudíž“, „z toho plyne“, po nichž většinou 

přichází shrnutí hlavních myšlenek. 

  

 Během testu či zkoušky 

Před samým začátkem bychom si měli zkontrolovat čas. Je důležité rozvrhnout si 

čas na každou část úkolu. Pokud máme problémy s pochopením zadáním, můžeme si 

zkusit podtrhnout klíčová slova. U vyplňování bychom měli začít s otázkami lehčími a ty 

těžší si nechat nakonec.  

Žáci Střední průmyslové školy na Třebešíně mají k dispozici vlastní počítačový 

program, na kterém mohou vykonávat písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka. 

Předtím je důležité psaní na počítači několik týdnů trénovat. Čtyři týdny před termínem 

učitelé provádí zkušební test, jestli studenti ovládají psaní na klávesnici (Dostálová, 1999). 
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10 Případové studie 

V této části bakalářské práce uvádím dvě případové studie. Pro srovnání jsem si 

vybrala dívku a chlapce. Zajímavé také bude porovnání péče ze strany střední školy. 

Záměrně jsem si vybrala chlapce, který navštěvuje běžnou střední školu a dívku, která 

dochází na střední odborné učiliště do speciální třídy určené žákům s poruchami učení. 

Oběma jsem dala k vyplnění dotazník a na základě jejich odpovědí jsem si vypracovala 

seznam doplňujících otázek.  

V případových studiích bych ráda demonstrovala, jak se studenti učí a jestli mají 

jiný přístup k učení, když jsou integrováni nebo navštěvují speciální třídu.  

Jména, která uvádím v případových studiích, jsou smyšlená. Žáci souhlasili 

s poskytnutím citlivých informací pro tuto bakalářskou práci viz. informovaný souhlas 

v příloze. 

10.1 Případová studie č. 1 

Jméno: Michal 

Diagnóza: dyslexie, dysgrafie 

 

Michal je studentem průmyslové školy elektrotechnické. Diagnózu se dozvěděl v 6. 

třídě, předtím se delší dobu potýkal s problémy zejména v českém jazyce. Průmyslovou 

školu si vybral, protože ho technika baví a zároveň se chtěl vyhnout humanitním 

předmětům. Na přihlášku uvedl, že má dyslexii a dysgrafii. Přesto ve škole nemá žádné 

úlevy ani zvláštní péči. 

Michal se učí 2-3 týdně, spíše podle potřeby. Snaží se učit pravidelně. Zpravidla 

věnuje více času učení před testem. Jeho motivací k učení je, když ho předmět baví. 

Vzdělání považuje za důležité. Doufá, že mu studium v budoucnu zajistí vyšší plat.   

Když jsem se ho zeptala, co mu činí největší potíže, odpověděl: „Například si 

nedokážu vůbec zapamatovat významný data, nedokážu se naučit něco, co není vůbec 

logický.  Nebo některý názvy se snažím zapamatovat podle podobného slova.“  Bohužel se 
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mu pak stává, že si pojmy u testu zamění právě s podobně znějícím názvem. Problematické 

je u něho čtení, zejména čtení nahlas. Tempo čtení se pokouší zrychlit tím, že si domýšlí 

konec slov. Postupně se tempo čtení u něj zpomaluje. Chyby se objevují u čtení nahlas, 

kdy se pokouší číst rychleji.  

Potíže mu činí zejména pravopis. Pamatuje si gramatická pravidla, ale v praxi je 

neumí použít. Potřebuje více času, aby si je vybavil. Při diktátu si není jistý psaním s-z, i-í. 

„Například teď nevím, jak se píše skrz, já tam slyším jasné z, tak se musím podívat a 

vyhledat si to. Česká gramatika se zdá, až zbytečně složitá.“ Jako cizí jazyk si vybral 

angličtinu. Angličtina může více uplatnit při své profesi a lépe se s ní domluví. Anglická 

gramatika se mu zdá snadnější než česká, má více ustálená pravidla. Hůře se mu pamatují 

anglická slovíčka.  

Projevy poruchy má ve výtvarném projevu, který je neupravený. „Mám i horší 

představivost, například si vůbec nedokážu vybavit obličeje ani svých blízkých.“ Naopak 

jako svou silnou stránku vidí logické myšlení a dobrou prostorovou představivost.  

Nejlépe se učí tím, že si udělá „výtah“ z dané látky. Nerad odkládá věci na pozdější 

dobu, proto k učení usedá raději časně odpoledne, ať má zbytek dne volný, ale záleží na 

okolnostech. Po hodině učení si udělá pár minut přestávku, kterou vyplňuje sledováním 

televizních seriálů. Nejvíce se dokáže soustředit na učení při cestě do školy, kde jej nic a 

nikdo nerozptyluje. Doma má k učení vymezený psací stůl s počítačem, od učení jej odvádí 

nejčastěji vlastní myšlenky nebo jej rozptyluje zapnutý televizor a rozhovor ostatních členů 

domácnosti. Oceňuje, že rodiče respektují, že potřebuje mít na učení klid.  

Nejčastěji se učí na předměty, které jsou náročné, většinou to jsou odborné 

předměty, český a anglický jazyk. Ostatní předměty se učí až před testem. „Například 

dějepis se učím až před testem, druhý den po testu ale vše zapomenu.“    

Výklad učitele si zapisuje ručně, tiskacím písmem, píše si spíše heslovitě. Občas se 

mu stává, že nemůže po sobě text přečíst, většinou pokud učitel mluvil příliš rychle. 

Zápisky jsou jeho jediným zdrojem učení. Proto se je snaží dělat přehledné a barevně 

odlišené. 

Když jsem se ho ptala, jaké zkušenosti má s metodami učení, které uvádím 

v teoretické části, odpověděl, že si ověřoval účinky psychowalkmanu. Několikrát si spustil 
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program relaxace, který mu vyhovoval, když potřeboval usnout. „Program na učení se 

používá až tak po měsíci, kdy si zkoušíte relaxaci, já bohužel ale mám problém najít volný 

čas, tak jsem ho nezkusil.“ Jeho metodou učení je tvorba „výtahů“ a taháků. Jako 

kompenzační pomůcku uvedl osobní počítač, který využívá především k opravě textů před 

odevzdáním. Dále používá výukové programy.  

Michal se nejraději učí zcela sám. Občas se před testem dohodne se spolužáky na 

společném doučování. Většinou to jsou jeho nejbližší přátelé, s jejichž spoluprácí má už 

zkušenosti. Účelem doučování je vysvětlit si vzájemně učební látku popř. vyměnit si 

podklady k testu.  

„U testu se snažím přečíst si zadání dvakrát i výpočet si několikrát překontrolovat. 

Záleží kolik času na to mám. Začínám jednoduchými otázkami, ty těžký si nechávám na 

konec.“ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 adová studie č. 2 

Jméno: Anežka 
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Diagnóza: dyslexie a dysgrafie 

 

Anežce je 19 let, navštěvuje střední odborné učiliště. Na rozdíl od Michala jí byly 

poruchy diagnostikovány již v 6ti letech. Na základní škole chodila do speciální třídy 

běžné základní školy. Ve třídě byl menší počet žáků, učitelé se snažili používat 

kompenzační pomůcky (čtecí okénko, bzučák, měkké a tvrdé kostky).  

Po základní škole byla přijata na školu střední, kde ovšem nezvládala náročné 

předměty jako matematika, fyzika a zejména anglický jazyk. Proto raději studium ukončila 

a přešla na SOU. Anežka chodí do třídy určené pro žáky s poruchami učení. Ovšem kromě 

menšího počtu žáků a poskytnutí delšího času na vypracování úkolu nepociťuje žádný 

rozdíl oproti ostatním třídám.  

Poruchy učení se dle jejího názoru prolínají do všech předmětů. Největším 

problémem je pro ni vytvoření výpisek z učebnice. „Vyberu si to, co mi připadá hlavní, ale 

bohužel se to neshoduje s tím, co vybral učitel.“  Písmo má úhledné, nevynechává písmena, 

občas má problém poznat, kam má ve větě umístit čárku.  U čtení nahlas si raději čte větu 

pro sebe potichu, než jí vysloví nahlas před třídou, proto se jeví její čtení jako pomalejší. 

V matematice nezvládá geometrii, neumí rýsovat. Má špatnou představu o například 

vzdálenostech.  

V předchozí škole měla potíže ve více předmětech. V anglickém jazyce, jak sama 

uvádí, jí dělalo potíže všechno, zejména ale výslovnost. Ve fyzice a chemii si špatně 

vybavovala vzorce. V zeměpise nedokázala namalovat mapku státu, nezvládala orientaci 

na mapě, zaměňovala pravou a levou stranu. 

Anežka se učí pouze před testem, kdy jí většinou stačí  15-30 minut. Lépe se 

na učení koncentruje v dopoledních hodinách, tedy ve škole během přestávky. Místo 

určené k učení doma nemá. „Doma se mi učit už nechce, ve škole máme hodně praxe a já 

chodím domů unavená.“ Když potřebuje poradit, zeptá se své spolužačky, která učení 

velmi dobře zvládá. Její největší motivací k učení jsou dobré výsledky. Více se soustředí 

na odborné předměty, které jsou na škole vedeny jako profilové. 
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V hodině si zapisuje vše, co učitel říká nebo co napíše na tabuli. Bohužel jsou 

k tomuto druhu zápisu nuceni ze strany učitele. Anežce by více vyhovoval vlastní zápis 

pouze heslovitě z výkladu učitele.  

Anežka žádné speciální strategie v učení nepoužívá. Sama uvádí: „ čtu pořád učivo 

dokola, nevadí mi hluk, klidně si pustím i mp3 a stejně vnímám.“ „Nejlépe si zapamatuju 

výklad učitele, u testu si vždy na něj vzpomenu a použiju jej.“ 

10.3 Shrnutí 

Jak je z výpovědi žáků patrné, tak přístup školy je v podstatě podobný.  

Samozřejmě jsem si vědoma toho, že mám k dispozici pouze 2 případové studie a pohled 

žáků je dosti subjektivní. Pro lepší srovnání by bylo třeba většího počtu případových studií.  

Anežka sice navštěvuje třídu s menším počtem žáků, přesto nemá 

speciálněpedagogickou péči. U obou případů je zjevné, že ačkoli mají částečně poruchy 

kompenzovány tak i přesto projevy poruchy významně zasahují do mnoha předmětů. 

Zajímavé je, jak mají odlišný styl učení. Michalovi lépe vyhovuje multisenzorický přístup, 

který využívá u výukových programů na počítači.  Anežka více uplatňuje verbální styl 

učení, kde si lépe zapamatuje informace.  

U Michala jsou znatelné určité zásady, které při učení dodržuje. Na učení má svůj 

prostor a vyžaduje klid. Naproti tomu Anežka je zvyklá se učit pouze před testem ve třídě, 

hluk ostatních přitom vůbec nevnímá. Na těchto případových studiích je patrné, jak 

každému vyhovuje jiný styl učení, jiné podmínky, metody atd.  
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11 Žáci s SPU na střední škole 

11.1  Charakteristika šetření a stanovení cíle 

Hlavním cílem mého výzkumu je zjištění, jak se žáci středních škol připravují na 

výuku. Chci ověřit, zda žáci znají některé z metod uvedených v úvodu práce, zda dodržují 

zásady nebo používají pomůcky, o kterých se zmiňuji.  

Dalšími dílčími cíly jsou 

- zjistit kolik času a jak intenzivně se učení věnují a zda vkládají přestávky 

- zjistit podmínky, které jim v učení vyhovují a naopak  

- najít, jakou mají žáci motivaci k učení 

- ověřit si, zda žáci využívají kompenzační pomůcky 

- seznámení se s metodami či tipy, které žáci při učení využívají 

11.2 Profil respondentů 

Respondenty jsou žáci pěti vybraných středních škol v Praze, kteří mají 

diagnostikovanou poruchu učení. Žáci jsou v posledním ročníku studia. Takto úzký výběr 

jsem zvolila záměrně, protože mají před sebou maturitní zkoušku, která vyžaduje 

dlouhodobou náročnou přípravu. Domnívám se, že jsou již natolik zkušení, aby věděli, 

jaký způsob učení jim nejlépe vyhovuje.  

11.3 Popis výzkumných metod 

Jako metodu jsem zvolila kvantitativní výzkum pomocí dotazníků. Dotazník mi 

umožnil získání většího množství dat v kratším časovém úseku.  

Dotazník se skládá z 21 otázek (viz. Příloha). Většina otázek je uzavřených, kde 

měli respondenti výběr z několika odpovědí. Otázky převážně ale obsahovaly i možnost 

„jiné“, kde mohl respondent upřesnit svou odpověď.  Otevřené otázky byly určeny 

k vyjádření názoru respondenta.  

Nejprve dotazník prošel „testovací fází“, kdy jsem jej dala k vyplnění osobě, která 

má diagnostikové SPU a získala od ní zpětnou vazbu, zda dotazníku porozuměla. Následně 
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jsem prostřednictvím e-mailu kontaktovala 9 středních průmyslových škol v Praze 1 a 2, 5 

s žádostí o vyplnění dotazníku. Zpět se mi ozvalo 7 škol, z toho zástupci 2 škol mi 

odpověděli, že na jejich škole nemají studenty se specifickou poruchou učení. Zbývajících 

5 mělo zájem o spolupráci a splňovali kritéria, proto jsem jim osobně dotazníky do škol 

doručila. Zde byly dotazníky prostřednictvím třídních profesorů nebo výchovných poradců 

předány k vyplnění žákům. 

Z předaných 33 dotazníků se mi zpět vrátilo 23, návratnost tudíž byla 70%.  

Dotazník byl zcela anonymní. Průvodní dopis obsahoval informace o účelu 

dotazníku, instrukce k vyplnění, ujištění o anonymitě a poděkování.  

 

2. Jakou poruchu učení máte? 

V této otázce měli respondenti možnost výběru z více odpovědí. Z grafů jasně 

vyplývá, že nejčastější poruchou u respondentů je dyslexie, druhá v pořadí je dysgrafie, 

třetí uváděnou je dysortografie. Většina respondentů uvedla více než jednu poruchu. 
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3. Jak často se učíte? 

U této otázky bych chtěla upozornit na vysoké procento žáků, kteří uvedli, že se učí 

pouze před testem. Tento druh učení je naprosto neefektivní, žáci většinou po testu hned 

informace zapomenou.  
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4. Kolik času učení věnujete? 

Na tomto grafu můžeme pozorovat, jak každý jedinec je jiný a má jiné potřeby. 

Není možné určit, jak dlouho se máme učení věnovat. Záleží především na naší vůli, 

vytrvalosti a schopnosti koncentrace. Respondenti mohli uvést i vlastní odpověď. 

„Neučím se vůbec.“ 
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5. V jakou denní dobu se nejraději u číte? 

Z grafu je jasně patrné, že se žáci nejlépe učí večer. Otázkou zůstává, zda to je 

opravdu doba, kdy se žák nejlépe koncentruje nebo si tuto dobu vybrali, protože to je doba, 

kdy mají po všech povinnostech na učení čas.   
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6. Kde se učíte nejčastěji a nejlépe se koncentrujete? 

Z tohoto grafu vyplývá, že žáci se nejraději učí doma. Dávají zřejmě více přednost 

známému prostředí. Pouze jeden respondent vybral vlastní odpověď, kde uvedl, že se 

nejraději učí v kanceláři.  
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7. Máte určené místo k učení? 

Zde byly výsledky velmi nečekané. 14 respondentů, což je více než polovina 

respondentů, vybralo odpověď ne. Dle mého názoru by mělo být samozřejmostí, aby 

student střední školy měl nějaký prostor určený ke studiu. Už jako v mateřské škole jsme 

se učili relaxovat a hrát si v odděleném prostoru od toho, kde jíme nebo se učíme. Na 

tomto místě jsme schopni lepší koncentrace. Musíme brát také v potaz i ekonomickou 

situaci rodiny, kdy rodina vlastní malý byt. Na druhou stranu je to žákova volba, kde se 

nejraději učí. Místo by pro něj hlavně mělo být příjemné a dostatečně osvětlené. 

  

 

8. Zkuste ho stručně popsat. 

U této otázky uvádím příklady odpovědí žáků. 

„V ětšinou se učím v kuchyni, nicméně pokud je volno v pokojíčku jsem raději tam, 

protože je tam víc klidu a soukromí“ 

„Postel.“ 

„Pracovní stůl, PC, velké okno.“ 

„Stůl s židlí, lampičkou, zásuvka, internet.“ 

 

9. Co na Vás působí rušivě při učení?  

Tuto otázku jsem nechala jako otevřenou. Většina dotazovaných odpověděla, že jim 

při učení nejvíce vadí okolní zvuky jako zapnutý televizor či hlasitý rozhovor. Dále je od 

učení rozptylují ostatní osoby v domácnosti.  Šest z dotazovaných odpovědělo, že je při 

učení nic nevyrušuje. Z výsledků usuzuji, že hluk může mít u žáků negativní důsledky na 

jejich schopnost koncentrace. 

„Vstupování do pokoje jiných osob“ 

„Nepohodlné sezení, když na mě někdo mluví (nebo v okolí).“ 
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„Pc, hezké počasí“ 

„Potřebuju ticho nebo svoji hudbu.“ 

„Všechno, proto se neučím – nedokážu se soustředit.“ 

„Když na mě někdo mluví.“ 

„Ticho, opakující se zvuky, hovor.“ 

„Vše, co se nedá jen tak ignorovat.“ 

 

10. Učíte se s někým?  

U této odpovědi měli žáci možnost výběru více odpovědí. 34% respondentů dává 

přednost soukromému doučování. Častá byla odpověď, že se žák připravuje sám (25%), 

stejný počet respondentů se učí s kamarádem. 8% se s prosbou o pomoc obrací na učitele. 

Pouze jeden respondent se učí s rodičem.  

 

11. Na jaké předměty se nejvíce učíte? Nejlépe je uveďte v pořadí dle četnosti a 

intenzity přípravy. 

U této odpovědi v drtivé většině převládaly odborné předměty dané školy. Otázkou 

ovšem zůstává, zda-li se žáci soustředí na tyto předměty z důvodu přehnaných nároků 

učitele, zájmu o předmět či problémů v předmětu.  

 

12. Jaká je Vaše největší motivace k učení? 

U této otázky mě velmi mile překvapilo, že poměrně velká část respondentů uvedla, 

že má zájem o předmět a učí se proto, že chtějí mít dobré výsledky. Pro zajímavost uvádím 

vlastní odpovědi respondentů. Vester (1997) je přesvědčen, že pozitivní motivací si učení 

lépe zapamatujeme.  
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„Chci dodělat školu.“ 

„Chci na FIT.“ 13 

„Zájem o předmět a životní cíl.“ 

„Chci, aby ze mě něco bylo.“ 

„Peníze je největší motivace.“ 

„Chci mít klid doma.“ 

 

 

13. Vkládáte do učení přestávky? Jak u Vás přestávky vypadají? 

Odpovědi zde byly v podobném poměru. 58% respondentů přestávky vkládá, 42% 

se učí v kuse. Níže jsou citovány odpovědi žáků způsobu trávení přestávky během učení. 

Přestávky slouží k tomu, abychom se dokázali soustředit na další učivo, po 30ti minutách 

učení by měla následovat přestávka 10 minut a po každých 15ti minutách učení 5 minut 

pauzy (Příručka Pedagogicko psychologické poradny). 

„Jdu něco sezobnout a protáhnout se“ 

„Jdu se projít ven se psem, fyzická námaha“ 
                                                 
13 FIT je zkratka pro Fakultu informačních technologií 
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„kafe a cigareta“ 

„Jsou nepravidelné, záleží, kolik času zrovna potřebuju na odpočinek. To souvisí 

s tím, co se učím“ 

„Hraju hry na pc.“ 

 

14. Používáte nějaké kompenzační pomůcky při učení? 

65% používá kompenzačních pomůcky. Pokud žáci uvedli ano, jako kompenzační 

pomůcku napsali ve všech případech osobní počítač a počítačové programy. 

 

15. Jak vypadá vaše učení, jaké máte tipy, využíváte nějaké speciální metody? 

Tuto otázku jsem nechala otevřenou, aby měli žáci dostatek prostoru k odpovědi. 

Podle odpovědí se domnívám, že žáci neužívají žádné speciální postupy. Většinou si 

otevřou své poznámky a učí se je nazpaměť. U některých odpovědí je i patrná větší aktivita 

jako vytváření přehledů, přiřazení pojmů k učivu, svým způsobem i vytváření taháku. 

Vytvořené přehledy svědčí o tom, že se v učivu dobře orientují. Zajímavé je i doplnění 

látky o obrázek, tak si látku lépe zamapují.  

 „Nejprve si projedu teorii a posléze počítám příklady.“ 

 „U čivo si pouze 2x přečtu“ 

„V ěci si několikrát opakuju a čtu. Věci se snažím k něčemu přiřadit, aby se mi lépe 

vybavili.“  

„U čím se tak, že si vše přepíšu do počítače a pak si to vytisknu a už si to jen 

párkrát přečtu, což mi většinou stačí“ 

„Sedím na posteli, poslouchám hudbu.“ 

„Píši taháky, tím se naučím, jinak klasické čtení a zapamatování“ 

„v pohodlí pročítání a potom počítání“ 

„Sednu si a čtu to tak dlouho dokud to neumím, případně mi to vysvětlí.“ 

„Ruská škola.“ 
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„Otevřu sešit, prolistuji, odložím a jdu na pc.“ 

„ čtu a píši si poznámky.“ 

„V ětšinou si vezmu vytisklý maturitní otázky a připisuji a kreslím to na čistý 

papír.“ 

 

 

16. Znáte některý z těchto pojmů? (P,Q,R,S,T, mind mapping, 

psychowalkman, neurobiofeedback, sugestopedie). 

U této otázky bylo možné označit více odpovědí. 15 respondentů v dotazníku 

nevybralo ani jednu možnost. Ze zbývajících 8 respondentů, 7 odpovědělo, že zná 

psychowalkan a 3 neurobiofeedback.  

 

17. Využíváte některé z nich? 

Žáci ve všech případech uvedli odpověď ne. Domnívám se, že příčinou je malá 

informovanost o těchto metodách, přestože by mohli studentům pomoci při učení. Dle 

mého názoru by mohla škola například v rámci předmětu psychologie seznámit žáky se 

styly učení, metodami. Žáci by mohli vyplnit test a dle něj zjistit, jaký styl učení jim 

vyhovuje. Samozřejmě chápu, že všechny metody nejsou zcela dostupné většinou 

z finančních důvodů. 

 

18. Jaké zdroje informací používáte? 

U této otázky mohli žáci zaškrtnout více odpovědí, většina tak učinila. Z odpovědí 

vyplývá, že žáci pracují nejčastěji s 2 a více prameny. Na střední škole se předpokládá, že 

studenti jsou schopni zacházet s více zdroji informací. Proto by se měli naučit jak s těmito 

zdroji pracovat, kde mají vyhledávat potřebné informace a umět rozlišovat nedůvěryhodné 

zdroje.  
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19. Znáte pojem e-learningové vyučování? 

83% žáků podle dotazníků e-learningové vyučování nezná. U této odpovědi mně 

výsledky zaskočily. Předpokládala jsem, že v době moderních technologií profesoři 

na středních školách uplatňují e-learningové vzdělávání nebo alespoň seznamují studenty 

se specifiky e-learningového vzdělávání. E-lerningové vyučování je také velmi snadnou, 

dostupnou a leckdy bezplatnou cestou k učení cizích jazyků. Na internetu můžeme nalézt 

mnoho zajímavých odkazů na e-learningové stránky. Ty obsahují slovníky, vysvětlení 

gramatiky, testy. Má výhodu v tom, že nemusíte nikam dojíždět, můžete si sami určit 

v jakou dobu a jak dlouho se chcete výuce věnovat. Předností e-learningu je nízká cena.  

 

20. Využíváte jej? 

22 respondentů odpovědělo, že e-learnig nevyužívají.  

 

21. Jakým způsobem si pořizujete poznámky? 

Téměř polovina respondentů (45%) si píše vše, co vyučující říká. Opět chci 

upozornit, že doslovné přepisování je pro žáky velice únavné, brzy ztratí koncentraci. Žáci 

se nestíhají soustředit na výklad učitele a zároveň si psát poznámky, tím méně pak na 

úpravu sešitu.  Navíc žáci střední školy by měli rozpoznat podstatné informace. Učitel by 

se měl na způsobu zápisu poznámek domluvit se žáky. Pokud trvá na doslovném přepisu, 
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měl by žákům poskytnout materiál a žáci by se mohli soustředit pouze na jeho výklad. 

Popřípadě psát na tabuli klíčové pojmy nebo je použít v powerpointové prezentaci. 

Řešením by mohlo být společné shrnutí hodiny učitelem a žáky, kdy by žáci měli za úkol 

odpovědět na učitelovy otázky.  
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 22. Pohlaví? 

Následující otázky byly pouze doplňující pro mou informaci. Pouze 2 respondentky 

jsou ženy, zbývajících 21 jsou muži. 

 

 23. Věk? 

Věk respondentů byl v rozsahu od 19-20 let, což je věk odpovídající poslednímu 

ročníku na střední škole.  
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11.4 Závěr výzkumu 

Výzkumu se zúčastnilo 23 žáků posledního ročníku pražských středních škol 

s diagnostikovanou poruchou učení. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se studenti připravují 

na výuku. Tohoto cíle se mi podařilo dosáhnout.  

Z výsledků vyplývá, že žáci dávají přednost učení pouze před testem nebo 

příležitostně. Učení jsou pak schopni věnovat nejčastěji hodinu a více času. Podle výsledků 

se žáci nejraději učí doma nebo ve škole během přestávky. Nejlépe se připravují na výuku 

ve večerních nebo pozdně odpoledních hodinách. Velmi překvapivým faktem bylo, že 

většina žáků nemá určené místo k učení. Podle jejich představ je místem k učení psací stůl 

s počítačem a osvětlením nebo postel. Žákům nejvíce u učení vadí okolní hluk nebo 

vyrušování ostatních členů rodiny. Žákům při učení pomáhá soukromé doučování nebo se 

také často učí sami.  Nejsilnější motivací je pro ně dokončení studia, budoucnost, zájem o 

předmět a také dobré výsledky.  Nejčastěji se žáci učí na odborné předměty. Žáci jsou 

zvyklí vkládat přestávky během učení. Přestávku tráví procházkou se psem, fyzickou 

námahou nebo doplněním energie. Většina studentů využívá kompenzační pomůcku, 

kterou pro ně je počítač. Žáci nemají žádné speciální metody či strategie u učení. 

V odpovědích se objevovalo, že si učení několikrát přečtou. U menšího počtu žáků se 

objevovaly strategie ve formě vytváření přehledů. Z metod o kterých se zmiňuji 

v teoretické části, znají žáci psychowalkman nebo biofeedback, nepoužívají však ani jedno. 

Žáci při učení vyhledávají více zdrojů informací, nejčastěji pak internet, vlastní poznámky, 

poznámky od spolužáků a texty z učebnice. Při pořizování poznámek píší spíše heslovitě, 

někteří si zapisují vše, co vyučující říká.  
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12 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala strategií učení u žáků středních škol se 

specifickou poruchou učení. Přestože problematika žáků s poruchami učení je téma stále 

velice aktuální, žákům na střední škole není dle mého názoru věnována dostatečná 

pozornost.  

Přestup na střední školu není pro žáka jednoduchý. Střední škola vyžaduje od žáků 

vyšší míru samostatnosti. Předpokládá se, že žáci jsou schopni vytvářet samostatně zadané 

školní práce, pracovat s více zdroji informací, připravovat se průběžně na výuku atd. 

Jestliže chce žák na střední škole uspět, měl by si již od počátku studia osvojit učební 

strategie, které mu studium usnadní.  

V teoretické části jsou uvedeny zásady práce, metody učení, kompenzační pomůcky 

atd. Cílem bakalářské práce nebylo vybrat jaká metoda nebo kompenzační pomůcka je 

nejúčinnější nebo je jakýmkoliv způsobem hodnotit. Spíše jsem chtěla vytvořit přehled 

těch, se kterými se žák může setkat.  

Součástí praktické části jsou 2 případové studie a výzkumné šetření. Respondenti 

byli žáci posledních ročníků středních průmyslových škol v Praze 1 a 2. Šetření se 

zúčastnilo 23 žáků z 5ti vybraných středních škol. Cílem šetření a případových studií bylo 

zjistit, jakým způsobem se žáci učí.  Z výsledků vyplývá, že žáci se učí nepravidelně. 

Učení se věnují nejvíce před psaním testu, kdy se učí hodinu a více času. Nejčastěji a 

nejraději se učí doma ve večerních hodinách. Podle jejich odpovědí nemají místo, které by 

měli určené k učení. Žáci dávají přednost spíše individuálnímu učení, pokud potřebují 

pomoci, vyhledávají soukromé doučování. Nejintenzivněji se pak věnují odborným 

jazykům.  

Žáky k učení nejčastěji motivuje dokončení studia, zájem o předmět nebo touha mít 

dobré výsledky. Polovina žáků upřednostňuje přestávky během domácí přípravy. Díky 

výzkumu jsem zjistila, že žáci užívají odlišné strategie. Většina žáků se shodla na tom, že 

si učivo snaží zapamatovat opakovaným přečtením. Některým žákům pomáhá vytvoření 

přehledů, hledání souvislostí. Přesvědčila jsem se také, že žáci neznají metody, o kterých 
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se zmiňuji v teoretické části bakalářské práce. Při učení se snaží čerpat z více informačních 

zdrojů, nejčastěji pak z internetu, svých poznámek a učebnic.  

Dle mého názoru z výsledků šetření a případových studií vyplývá, že žáci se učí 

nesystematicky a dostatečným způsobem nevyužívají strategie učení. Těžko lze nalézt 

příčinu tohoto stavu. Přesto se domnívám, že určitou měrou by mohla pomoci škola a 

učitelé. Například v rámci předmětu psychologie či společenské vědy by škola žáky 

seznámila s tím, jaké jsou styly učení.  Žák by svůj styl učení mohl zjistit při vyhodnocení 

specializovaného testu. Dále by žáci byli obeznámeni se zásadami učení, metodami a 

kompenzačními pomůckami. V rámci předmětu český jazyk a literatura by učitel žáky 

naučil, jak pracovat s různými zdroji informací, jak rozeznat důvěryhodné zdroje od 

nespolehlivých atd. 

Samozřejmě i žák musí být aktivní, v současné době existuje velké množství 

odborných knih zabývajících se problematikou jak správně a efektivně studovat. Na našem 

trhu je i řada pomůcek a metod, které mohou žákům pomoci. Žák by sám měl zjistit, co mu 

při učení vyhovuje a na základě toho vybírat vhodné metody a pomůcky.  
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14 Přílohy 

Příloha č. 1 

 

 

Informovaný souhlas 

 

Já, ………………………………………………… 

souhlasím se spoluprácí na výzkumu k bakalářské práci studentky Evy Koutníkové 

s názvem „Strategie učení u žáků středních škol“. 

Spolu se udělením svého souhlasu potvrzuji, že 

1. Vím, že mohu kdykoli od účasti odstoupit. 

2. Souhlasím, že mnou poskytnuté údaje mohou být publikovány, aniž by bylo 

možné mě identifikovat. 

 

………………………………… 

Datum a podpis účastníka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2 

Vážený pane, vážená slečno, 

Jmenuji se Eva Koutníková a jsem studentkou III. ročníku Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy. V současné době píši bakalářskou práci na téma Problematika 

maturitních zkoušek u studentů středních škol. Cílem mé práce je vytvořit přehled, kterým 

se student střední školy může při studium inspirovat. Zejména popisuji, jaké zásady má 

student při učení dodržovat, jaké má používat metody, kompenzační pomůcky atd. 

Součástí mé bakalářské práce je empirický výzkum určený studentům se 

specifickou poruchou učení. Dotazníkem chci zjistit, jak se studenti připravují na maturitní 

zkoušku. Zejména jaké potřebují podmínky k učení, jak často se učí a jaké metody učení 

jim vyhovují. 

Proto Vás prosím o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je zcela anonymní. 

Vyplňujte jej upřímně. Odpovědi nebudou nijak zneužity, slouží jen pro tuto školní 

práci. 

U některých otázek máte napsané odpovědi, vyberte prosím jednu variantu 

odpovědi a zakroužkujte.  

Na prázdný řádek označený takto _______ můžete uvést svou vlastní odpověď.  

 

Vaše odpovědi jsou pro můj výzkum velkým přínosem. 

 

Děkuji Vám velmi za Vaši ochotu spolupráce a za strávený čas při vyplňování 

dotazníku. 

 

  S pozdravem 

    

                             Koutníková Eva 

 



 
 

 

1. Jakou studujete školu? 

 

 

2. Jakou poruchu učení máte? (můžete zaškrtnout více možností) 

a) dyslexie 

b) dysgrafie 

c) dysortografie 

d) dyskalkulie 

e) dyspraxie,dyspinxie, 

dysmúzie 

 

3. Jak často se učíte?  

a) denně 

b) 2-3 týdně 

c) 1/týden 

d) příležitostně 

e) pouze před testem 

f) vůbec 

4. Kolik času učení věnujete?  

a) 15-30 min 

b) 30 min 

c) méně než hodinu 

d) více než hodinu 

e) jiné _____ 

 

5. V jakou denní dobu se nejraději učíte?  

a) ráno (od 6 do 9 hodin) b) dopoledne (9-12 hodin) 



 
 

c) časně odpoledne (12-15) 

d) odpoledne (15-18) 

e) večer (18-22) 

f) v noci (od 22 a více) 

g) různě 

 

6. Kde se učíte nejčastěji a nejlépe se koncentrujete?  

a) doma 

b) ve škole během přestávky 

c) v knihovně 

d) u někoho doma 

e) ve školní studovně 

f) ve spěchu – MHD, před testem 

g) jinde ______________ 

 

7. Máte určené místo k učení?  

a) ano 

b) ne 

 

8. Zkuste ho stručně popsat. 

 

___________________________________________________________________ 

 



 
 

9. Co na Vás působí rušivě při učení? (př. tikot hodin) 

 

___________________________________________________________________ 

 

10. Učíte se s někým? (můžete uvést více odpovědí) 

a) kamarád 

b) rodič 

c) učitel 

d) soukromé doučování 

e)  jiná osoba _______________ 

 

11. Na jaké předměty se nejvíce učíte? Nejlépe je uveďte v pořadí dle četnosti a 

intenzity přípravy. 

 

___________________________________________________________________ 

 

12. Jaká je Vaše největší motivace nebo důvod k učení?  

a) mám potíže 

b) učitel má vysoké požadavky 

c) chci dobré výsledky 

d) zajímám se o předmět 

e) nátlak okolí 

f) jiné 

________________________



 
 

13. Vkládáte do učení přestávky? Jak u Vás přestávky vypadají?  

a) ne 

b) ano_____________________________________________________________ 

 

14. Používáte nějaké kompenzační pomůcky při učení? (např. přehled gramatiky, 

PC programy) 

a) ne 

b) ano 

______________________________________________________________ 

 

15. Jak vypadá Vaše učení, jaké máte tipy, využíváte nějaké speciální metody? 

 

___________________________________________________________________ 

 

16. Znáte některý z následujících pojmů? (možnost výběru více informací) 

a) Metoda P,R,Q,S,T 

b) Mind mapping 

c) Psychowalkman 

d) Neurobiofeedback 

e) Sugestopedie 

 

17. Využíváte některé z nich? (Zde můžete uvést i vlastní metodu učení, která 

v předchozí otázce nebyla zmíněna a Vy ji používáte.) 



 
 

a) ne 

b) ano ________________________________________________ 

 

18. Jaké zdroje informací používáte? (více možností)  

a) pouze své poznámky 

b) poznámky spolužáků 

c) učebnice 

d) odborné knihy 

e) odborné časopisy 

f) informace ze seminářů, 

přednášek, kterých se 

účastním  

g) internet 

h) materiály z doučování 

i) jiné _______________

 

19. Znáte pojem e-learningové vyučování?  

a) ano 

b) ne 

 

20. Využíváte jej? 

a) ano 

b) ne 

 

21. Jakým způsobem si pořizujete poznámky?  

a) snažím si psát vše, co 

vyučující říká 

b) Píši pouze heslovité 

poznámky 



 
 

c) využívám diktafon 

d) nepíši si poznámky 

e) jiné 

 

Poslední doplňující otázky: 

Pohlaví? 

a) žena 

b) muž 

 

Věk ______ 



 
 

 



 
 

 


