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ÚVOD

V naší společnosti je celkem samozřejmé, že rodiče mají zájem o vývoj svých dětí
a vedou je tak, aby se v dospělosti dokázaly vyrovnat s úkoly a nástrahami, které před
ně život postaví. Rovněž je pokládáno za samozřejmé, že dětem, které kvůli nějakému
tělesnému postižení (nevidomost, obrna, mentální retardace apod.) nemohou dosáhnout
stejné úrovně jako jejich vrstevníci, projevujeme nejen soucit, ale poskytujeme jim
konkrétní pomoc, například metodami kompenzace, reedukace, rehabilitace či reparace.
Naproti tomu dítě, u kterého jsou diagnostikovány J e n " poruchy učení či chování,
nevzbuzuje u nezasvěcených většinou zvláštní pozornost. Takové dítě vypadá jako
každé jiné, může si normálně hrát s ostatními dětmi a nemá zvláštní potíže s mluveným
projevem, zrakem či sluchem. U takového dítěte nebývají předpokládána žádná oslabení
či znevýhodnění. Jedná se o skryté postižení.
Z vlastní zkušenosti vím, jaké postoje k poruchám učení a chování zaujímá laická
veřejnost (a bohužel i někteří pedagogové). Pro některé z těchto lidí jsou děti se skrytým
postižením zdravé a celý problém v jejich očích spočívá v t o m , že dětem je buď
poskytována nedostačující, výuka, nebo jim chybí správná výchova. Tento stav je
pravděpodobně následkem nedostatečné osvěty a informovanosti.
Cílem této práce je podat základní informace o problematice poruch učení a
pokusit se uplatnit či ověřit některé teoretické poznatky ve školní praxi. V teoretické
části se pokusím nastínit přehled jednotlivých pojmů týkajících se zkoumané oblasti;
uvedeme si různé definice a odlišná vymezení jednotlivých faktů tak, jak je chápou
jednotliví autoři, kteří se zabývají studiem daného oboru. Zároveň bych se rád dotkl
otázky výuky dětí se specifickými poruchami učení; jako stěžejní bod teoretického i
praktického bádání bude téma skupinové práce a její uplatnění při práci s dětmi ve třídě.
Zamyslíme se i nad vhodným přístupem učitele. Hlavním znakem teoretické části je
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(doufám) logická progrese, která postupuje od převážně speciálněpedagogických témat
k tématům převážně didaktickým.
Hlavním úkolem praktické části práce bude pokusit se odpovědět na otázku, zda
pro dítě se specifickou poruchou učení je vhodnější práce ve skupinách či raději
práce individuální; na tento problém se zaměříme jak z hlediska dětských preferencí,
tak i v kontextu vyučovacího procesu. Pokusíme se také stanovit některé podmínky, za
kterých je skupinová práce úspěšnější. Praktická část bude založena na třech stěžejních
metodách, a sice na

pozorování v přirozených podmínkách, přímé pedagogické

práci a na vyplňování dotazníků.
Očekávám, že práce pomůže objasnit některá základní fakta dané problematiky a
zároveň vnese trochu „světla" do situace okolo přístupu k dětem se specifickými
poruchami učení a respektování jejich specifických vzdělávacích potřeb.
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TEORETICKÁ ČÁST

1 Vymezení základních pojmů

V této kapitole si podrobně vymezíme základní pojmy naší

problematiky.

Předesílám, že definice jednotlivých pojmů se u uvedených autorů v některých
aspektech liší.
V odborné i laické literatuře se často setkáváme s pojmem integrace', v běžném
kontextu užíván ve smyslu zapojení, začlenění, zařazení (Kocurová 2001, s.135);
většinou se jedná o zapojení jednotlivce či menšiny do majoritní

společnosti.

V kontextu naší problematiky se jedná o zapojení dětí s poruchami učení do běžného
třídního kolektivu. Pokud se integrace daří, představuje soužití zdravých lidí a jedinců
s postižením výrazný přínos pro obě skupiny. A právě tato situace,

pozitivně

podněcující rozvoj osobnosti, zvláště v oblasti sociálního cítění, je podle Kocurové
hlavním jevem, který lidé s postižením mohou vnášet do zdravé společnosti. Péče o
handicapované není tedy jen cílem, ale i prostředkem výchovy (2001, s.135). Ve
speciální pedagogice se někdy paralelně používá termín socializace

(je nutno si ale

uvědomit, že toto speciálněpedagogické chápání pojmu socializace je poněkud odlišné
od pojetí didaktického). Socializace z hlediska speciální pedagogiky se podle Sováka
(1986, S..M-26) dělí do čtyř základních stupňů: integrace (nejvyšší stupeň, naprosté
zapojení, nezávislost jedince na společnosti), adaptace (přizpůsobení se společnosti za
určitých podmínek), utilita

(sociální upotřebitelnost jedince, závislost na jiných

osobách) a inferiorita (segregace; sociální nepoužitelnost a vyčlenění ze společnosti).
Jedním z hlavních požadavků integrace ve výchově je, aby děti s postižením byly vždy,
kdy je to možné, vychovávány s ostatními dětmi.
Klasifikaci poruch, které komplikují vzdělávání, předkládá Pasch a kol. (1998,
s.294-296). Porucha je chápána jako stav, jehož
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důsledkem je snížená

schopnost

provádět

určitý úkol nebo chování (někteří autoři se spíše domnívají, že důsledek

poruchy je nižší úspěšnost a vyšší vynaložené úsilí při provádění různých činností).
Přitom tato porucha může postihovat oblast tělesnou, emocionální či intelektuální.
Poruchy, které brání (omezují možnost) provádění standardních vzdělávacích činností,
se podle Pasche a kol. nazývají poruchy vzdělávání (educational disabilities; Pasch a
kol. 1998, s.294). Každý z nás má určité obtíže, které nám brání provádět některé úlohy
na optimální úrovni. Mnozí lidé mají slabší zrak, sníženou citlivost na barvy (barvocit),
jsou neobratní ve sportu nebo se stydí před cizími lidmi, mají trému. Nicméně tato
oslabení jsou natolik mírná, že můžeme víceméně snadno redukovat jejich účinek nebo
je alespoň korigovat. Podle Pasche a kol. je dobré o poruchách uvažovat jako o úsecích
kontinua schopností. Jako příklad uvádí kontinuum zrakové ostrosti, a to od jedinců
s vynikajícím zrakem až po ty, kteří jsou zcela nevidomí. Někde v dolních pětadvaceti
procentech bychom začali lidi klasifikovat jako postižené. Toto rozlišení poruch
můžeme specifikovat vymezením snížení schopnosti jako lehké, střední, těžké a
hluboké. Následující roztřídění poruch předkládá Pasch a kol. jako diverzifikaci, která
odpovídá

americké

praxi

(pojetí

užívané

v našich

podmínkách

se

může

v jednotlivostech terminologicky nebo fakticky lišit, např. spíše než s kategorií
emocionální poruchy

se pracuje s kategoriemi „lehké mozkové dysfunkce"

nebo

„specifické poruchy chování"); my se podrobněji zaměříme na poslední dvě kategorie, a
sice na emocionální poruchy (LMD) a specif, poruchy učení (Pasch a kol. 1998,s.295296).

Poruchy dělíme na:
• mentální postižení
• tělesné a jiné zdravotní vady
• smyslové vady
• vady řeči
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• specifické poruchy učení (SPU) - žáci s těmito poruchami mají značné potíže při
provádění určitého typu úloh, zatímco v jiných úkolech si vedou stejně dobře jako
jejich vrstevníci, nebo dokonce ještě lépe. Vinou nepřesnosti a nedokonalosti
diagnostických postupů pro odhalování SPU panují značné rozpory v otázce povahy
poruch učení a kritérií, na jejichž základě by bylo možno dítě označit jako jedince
s poruchami učení (Pasch a kol. 1998, s. 296).
• emocionální poruchy - žáci s emocionálními poruchami se často chovají nepatřičně
až do takové míry, že to ovlivňuje jejich úspěšný postup po vzdělávací dráze, sociální
zralost a vztahy k dospělým i vrstevníkům. Přitom je důležité rozlišit případ dítěte,
které se tu a tam předvádí, od dítěte s emocionální poruchou, u kterého se
nepřiměřené formy chování vyskytují často a jsou velmi výrazné (verbální či fyzická
agrese, opakované výbuchy narušující průběh vzdělávacího procesu), nebo se tyto
poruchy mohou projevit jako bázlivost, pasivita či přehnaná introverze.

Co to jsou specifické poruchy učení (dále SPU), nelze říci jednou větou. Je však
nezvratné, že existují a výrazně nepříznivě ovlivňují vzdělávací i osobnostní rozvoj dětí
ve školním věku; stejně tak. mají vliv i na jejich celoživotní orientaci a společenskou
adaptaci (Pokorná 2002, s.7). Tento název poruch byl pro širší užívání zvolen s ohledem
na svůj nízký negativní nádech a svoji přijatelnost pro všeobecnou veřejnost.
(Serfontein 1999, s. 16). Matějček (1997, s.92) uvádí „mezinárodně široce přijímanou"
definici: Jde
k porozumění

o poruchy

v jednom

nebo

více psychických

nebo užívání řeči, ať mluvené či psané.

procesech

Tyto poruchy

se

nutných
projevují

nedokonalou schopností naslouchat, mluvit, číst, psát, ovládat pravopis nebo počítat.
Pojem specifických poruch učení nezahrnuje děti, jejichž výukové obtíže jsou v zásadě
důsledkem poruch zraku, sluchu nebo motoriky, opoždění rozumového vývoje, citových
poruch nebo málo podnětného prostředí." Dá se říci, že specifické poruchy učení jsou
dílčí oslabení ve schopnostech a funkcích primárně potřebných k získávání výukových
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dovedností, které postačují ke zvládnutí požadavků základní školy. Mají rozličnou
etiologii mimointelektového charakteru, která však negativně ovlivňuje i rozvoj funkcí
kognitivních (zrakové, sluchové vnímání), motorických, pamětních, řečových a jejich
součinnosti. Proto je důležité u dětí tyto funkce rozvíjet. Dnes je již nezvratně
dokázáno, že náprava SPU se musí provádět specifickými metodami; ovšem neméně
důležitá je i diagnostika vývojových poruch učení, abychom rozvíjeli v dítěti to, co
skutečně potřebuje, a netrápili sebe i jeho neúčelnými cviky. V pojmu SPU jsou
obsaženy pojmy dyslexie,

dyskalkulie,

dysgrafie,

dysmúzie,

dyspinxie,

dyspraxie

(Vaňura 2000). Následují přehled je volně zpracován podle Matějčka (1997).
Jednou ze specifických poruch učení je dyslexie (legasthenia); často bývá
spojena s poruchami psaní - dysgrafií-,
neboli dysortografií

případně se specifickými obtížemi v pravopise,

(Matějček 1997, s.93). Dyslexie má za všech poruch učení

nejpropracovanější pojmové vymezení. Vývoj definic postupuje společně s poznáním
problému od popisného a analytického kcelostnímu přístupu. Podle Sováka (1980,
s.122) se jedná o vývojovou vadu, vyznačující se tím, že dítě jinak zdravé

nedokáže

způsobem přiměřeným svému nadání osvojit si správné čtení. Naproti tomu Serfontein
(1999, s.70-71) chápe dysl.exii jako důsledek nepozornosti

při čtení, které se děti

s poruchami pozornosti kvůli problémům s koncentrací a impulsivností dopouštějí

i'ro

úplnost je třeba ještě zmínit definici Světové federace neurologické z roku 1968, která
je však často uznávána dodnes (Kocurová 2001, s.161): Vývojová dyslexie je
defekt čtení, podmíněný

nedostatkem

některých primárních

specifický

schopností, jež

skládají

komplexní schopnost pro učení za dané výukové metody. Objevuje se u dětí obvykle od
samých počátků výuky a působí, že úroveň čtení je trvale v nápadném

rozporu se

zjištěnou úrovní intelektových schopností dítěte. Ohledně vztahu intelektu a poruch
učení je známo mnoho různých názorů; byl to však právě rozpor mezi úrovní
inteligence

a výkonností

v určitých

školních

předmětech,

který

upozornil

problematiku SPU, více o této problematice hovoří Kocurová (2001, s. 165-166).
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na

Dyslexie může mít tyto příčiny (Matějček 1997):
a) oslabení sluchové percepce - dítě nedovede slyšené slovo rozložit na slabiky a hlásky
a opět je složit. Komolí při čtení i psaní dlouhá slova a slova se souhláskovými
skupinami. Chyby tak vznikají v důsledku

špatného zachycení

sluchem

(píše

"crtek" místo "čtvrtek", "tředa" místo "středa" apod.), dochází k záměně měkkých a
tvrdých slabik (di, ti, ni - dy, ty, ny), znělých a neznělých hlásek apod.
b) oslabení zrakové percepce - dochází k záměnám písmen tvarově podobných (b-d-p,
m-n, a-o, k-h). Dítě se ve čteném textu očima špatně orientuje, často přeskakuje
řádky.
c) oslabení motoriky - při psaní se projevují neobratností, nízkou úrovní a zdlouhavostí
psacího procesu. Technika psaní odčerpává hodně pozornosti a tím vznikají četné
chyby v jevech,které jinak dítě bezpečně zná. Do oblasti jemné motoriky patří také
oční pohyby (čtení probíhá

za pomoci tzv. okénka - výřezu v kartičce z papíru) a

pohyby jazyka a mluvidel vůbec, kdy může vzniknout artikulační neobratnost.
d) porucha dynamiky základních psychických procesů. U hyperaktivního dítěte převládá
čtení i psaní rychlé, zbrklé, povrchní (dříve jedná, než

přemýšlí) a vzniká tak

spousta chyb. Hypoaktivní dítě nestačí ani přečíst daný text, ani jej napsat. Selhává
tak v úkolech náročných na

čas (diktáty). U obou těchto

odchylek je dobré se

orientovat především podle ústního projevu.
e) lateralizace mozkových hemisfér - převaha jedné hemisféry při osvojování základů
čtení. Pravá hemisféra má centra pro emocionální vnímání, vnímání prostorových
vztahů, globální vnímání pojmu, vnímání zvuků a hlavně vnímání písmen jako

tvarů.

Levá hemisféra pak obsahuje centra pro analýzu a syntézu, řeč a hlavně pro
konfiguraci písmen. Záměrnou stimulací lze dosáhnout lepší souhry hemisfér.
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Pravidelně sledovaným údajem u všech handicapů je jejich výskyt v populaci. U
SPU se údaje nejčastěji týkají právě dyslexií, kdy světová literatura udává výskyt od
0,1% (v Japonsku) po 30% v Jižní Americe (Kocurová 2001, str. 159). U nás se většinou
výskyt odhaduje na 1-2% dětí, záleží na intenzitě defektu. Markantní je rozdíl ve
výskytu mezi chlapci a děvčaty, který se udává v poměru 4-10: 1. Tento rozdíl je
zdůvodňován odlišnostmi v činnosti centrální nervové soustavy u žen a mužů - převaha
pravohemisferálních funkcí u mužů a vyrovnaní nebo lehká levohemisferální převaha u
žen (Kocurová 2001, s. 159-160).
Jak již bylo řečeno, porucha psaní - dysgrafie - má podobné příčiny jako dyslexie;
postihuje však grafickou stránku psaného projevu. Děti mají problémy s udržením
psacího náčiní, s dodržením linkování, udržením tvarů písmen, tvarovou záměnou
písmen, sklonem písma apod.
S dysgrafií souvisí i dysortografie neboli porucha používání pravidel pravopisu. I
příznaky dysortografie jsou analogické s příznaky dyslexie, proto můžeme souhlasit
s Matějčkem (1997), který dává dysortografii do úzké souvislosti s dyslexií. Tato
porucha může být způsobena pomalým či nesprávným osvojováním pravidel českého
pravopisu, případně nedostatky ve sluchové analýze a syntéze.
Porucha matematických operací - dyskalkulie - má stejně jako poruchy čtení a
psaní více možných druhů; Matějček zmiňuje následující třídění:

a) verbální - spočívá v neschopnosti označovat slovně množství a počet předmětů,
pojmenovávat čísla či odpočítávat řadu čísel.
b) prognostická

- porucha

předměty. Dítě nedovede

matematické manipulace s konkrétními či nakreslenými
odpočítavat po jedné, odhadnout daný počet nebo

rozpoznávat v dimenzi více-méně.
c) lektická - porucha čtení číslic; provádí záměny ve čtení ( 6 jako 9, 12 jako 21).
d) grafická - porucha psaní čísel (podobná dysgrafii)
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e) ideografická - dítě nechápe matem, pojmy a vztahy mezi nimi. Nechápe, že 12 je
zároveň 8 + 4, 16 - 4 nebo 24 : 2.
1) operacionální - omezená schopnost provádět matematické operace.

Porucha kreslení

- dyspinxie - nemá tak neblahé společenské důsledky

jako

předchozí poruchy, ochuzuje však žáka o možnost vyjadřovat se výtvarně, o
emocionální zážitky. Je poruchou v oblasti vizuální nebo motorické, případně v obou,
nebo v jejich integraci. Projevuje se nápadně nízkou úrovní kreseb po stránce grafické i
obsahové. Běžnými znaky kresby dítěte s dyspinxie jsou disproporce, deformace,
transparence, stereotypní opakování zaběhlých schémat (Matějček 1997).
Porucha hudebních schopností - dysmúzie - jde o neschopnost rozpoznat tóny a
melodie, identifikovat jednotlivé hudební nástroje poslechem apod. Obtíže se projevují
při práci s melodií, rytmem, intonací, harmonií, hlasitostí a přízvukem. Vývojová
dysmúzie se může vyvíjet relativně samostatně, bez vazby na ostatní poruchy.
Motorická neobratnost - dyspraxie - je klasifikována jako porucha hlavně hrubé
motoriky, porucha pohybových stereotypů a narušení koordinace. Objevuje se v
různých specifických oblastech (např. artikulační, zraková

apod.). Může být mezi

příčinami kterékoliv specifické poruchy učení (Matějček 1997).

Matějček uvádí, že pojem SPU se často včleňuje do pojmu lehké mozkové
dysfunkce (LMD). Tento proces je logický, neboť s pojmem LMD jt spojuje například
poznatek, že nejsou vázány na inteligenci (tzn. poruchami může trpět podprůměrně
inteligentní dítě stejně jako nadprůměrné). Na rozdíl od LMD se však specifické
poruchy učení jeví jako určitý nedostatek a projevují se zpravidla až po nástupu dítěte
do školy. Zatímco specifické poruchy učení jsou považovány za výukové obtíže, lehké
mozkové dysfunkce chápeme jako obtíže výchovné (Kocurová 2001, s.144). Uvádí se,
že přibližně polovina všech SPU má za příčinu LMD.
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Lehká mozková dysfunkce je dnes zažitý termín, který se používá od šedesátých
let. V dnešním anglosaském světě došlo v poslední době k tomu, že namísto termínu
„Minimal

Brain Dysfunction"

jednotlivých

se používají názvy, které odpovídají diferenciaci

symptomů, např. „Hyperaktivity"

či „Attention

Deficit

Disorder"

(Pazlarová, in: Kuchařská 1995, s.36). Původní koncept vycházel ze zjištění, že příčinou
specifických poruch učení a chování jsou drobná neurochemická poškození určitých
částí nervové soustavy, konkrétně kognitivní části mozku (Serfontein 1999, s.17).
Příčiny a okolnosti vzniku syndromu LMD můžeme rozdělit na prenatální

(působící

v době před porodem; patří sem třeba okolnosti početí dítěte), perinatální

(působící

v průběhu porodu - porodní trauma, mechanická poškození hlavy apod.),

postnatální

(období po příchodu na svět; patří sem zvláště infekční nemoci), podíl

genetických

činitelů a některé další (Černá, s.28-34). Sovák (1986, s.120) označuje LMD shodně
jako syndrom, avšak klade důraz na funkční poruchy mozku. Příznaky LMD jsou podle
Sováka rozlišitelné ve třech příznakových okruzích (oblast citová, motorická a oblast
poznávacích schopností). Příznaky se projevují jednak instabilitou v oblasti citové a
motorické, jednak výpadky a nedostatky v oblasti poznávací. LMD je zásadně
záležitostí dětského věku, popř. období dospívání. S vyzráváním centrální nervové
soustavy (CNS) mnohé symptomy mizí, nebo se alespoň zmírní, někdy se pozmění.
Matějček (1997, s.89) chápe LMD jako sběrné označení pro celou řadu odchylek ve
funkci centrální nervové soustavy (přičemž staví rovnítko mezi CNS a mozek; CNS je
podle mého názoru příhodnější chápat jako širší pojem pro označení soustavy mozekmícha). S.D.Clements (1966, in: Černá,

1999, s.19) uvádí nejčastěji uváděné

charakteristiky LMD, např. percepčně motorická oslabení, emoční labilitu, nedostatky
v celkové koordinaci, poruchy pozornosti, impulzivita, poruchy řeči a podobně.
Jiné pojmové vymezení, a sice poruchy pozornosti (ADD - zangl.

Attention

Deficit Disorder) staví jen na jediném, i když velmi důležitém příznaku celkového stavu
dítěte. Stav se podle aktivity dále dělí na hyperkinetický
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(typ se zvýšenou tělesnou

aktivitou) a cerebrastenický

typ (typ se zvýšenou únavností; Serfontein 1999, s.16).

Někdy

diverzifikace

se také používá

hyper-

koresponduje termín ADHD (z angl. Attention

a hypoaktivní.

S tímto

Deficit Hyperactivity

dělením

Disorders)

-

poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou. Pro srozumitelnost se u nás spíše užívá
termín LMD zavedený v české literatuře. (Martin 1997, s.170 + pozn. red., tamtéž).
Český termín je širší a odkazuje na medicínský původ potíží, přestože pro přidělení
diagnózy jsou rozhodující příznaky v chování dítěte (skutečná organická poškození
mozkové tkáně se stále nedaří vědecky jednoznačně prokázat).

Všechny uvedené poruchy se mohou vyskytovat v různém stupni - od lehkých
přes střední až po těžké a hluboké. Existují určitá schémata, která danou problematiku
popisují (např. Černá 1999, s. 16-17). Tak třeba v oblasti regulace chování mezi lehké
dysfunkce patří hyperaktivita, neklid, hypoaktivita, afektivní záchvaty, poruchy
koncentrace, impulzivita apod., k těžkým dysfunkcím řadíme třeba erektické či torpidní
chování; podobně v oblasti motoriky jsou lehkými dysfunkcemi vývojová a artikulační
neobratnost, potíže s jemnou motorikou, mezi těžké dysfunkce řadíme mozkovou obrnu
atd. Na určitém stupni postižení ztrácí jedinec schopnost fungovat ve společnosti bez
vnější pomoci; míru pomoci poskytované těmto jednotlivcům určuje stupeň jejich
handicapu. Například člověk s tělesnými vadami, který používá invalidní vozík, bude
handicapovaný v případě snahy studovat ve škole, která je pro něho svým nevhodným
architektonickým

řešením

nepřístupná,

nebude

však

prakticky

handicapován

v prostorech, které jsou řešeny jako bezbariérové. Podobně žák, jemuž porucha učení
(např. dyslexie) brání v rychlém přečtení zadání písemné práce, je handicapován pouze
tehdy, pokud je od něho požadováno vykonání zkoušky písemnou formou. Jako učitelé
nejsme schopni zabránit všem handicapům způsobeným poruchami, je však naší
zodpovědností

vynasnažit se redukovat tyto handicapující důsledky poruch u žáků

v naší třídě na minimum; např. v posledně jmenovaném případě by učitel mohl dovolit
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žákovi provést zkoušku jiným, například ústním způsobem. Pokud

chápeme pojem

handicap podle Pasche a kol., lze handicap označit i slovem sovětského původu
„defektivita"; podle Sováka (1986, s . l l ) se jedná o narušení celistvosti člověka čili
poruchu, popř. vývojový nedostatek vztahů ke společnosti, tj. vztahů k výchově,

vzdělání,

popř. k práci. Nové poznatky přinášejí novou terminologii. Je třeba si uvědomit
nevhodnost označení „handicapovaný" nebo „postižený"; cítíme zde jistý negativní
náboj, protože je zdůrazněno omezení. Jako vhodnější je doporučováno označení
„člověk se speciálními potřebami",

s důrazem na slovo člověk. Toto označení je však

pro běžnou komunikaci značně nepohodlné, a proto přežívá i starší terminologie nebo
označení postižený, handicapovaný či člověk s postižením (Kocurová 2001, s. 135).

Poslední termín, který bych rád zmínil, je symetrický

tonický šíjový

reflex

(STŠR). Výzkum dr. Benderové (1999) prokázal, že mnoho dětí mělo problémy
schováním a vzděláváním z důvodu nezažitého symetrického tonického šíjového
reflexu. STŠR se objevuje přirozeně při normálním vývoji dětí a dosahuje své vrcholné
síly během šestého až osmého měsíce života dítěte a jeho síla by se měla příslušně
snížit do věku dvou let. Pokud aktivita STŠR přetrvává po dosažení věku dvou let na
úrovni, která upravuje pohyby ovládané vůlí, je vývoj tohoto reflexu považován za „ne
zcela vyvinutý" nebo abnormální. Pokud tento reflex zůstane nevyvinutý, může značně
narušit motorickou koordinaci. STŠR pracuje v odpovědi na pozici hlavy k tělu: pokud
je hlava zakloněná dozadu, je zvýšeno napětí ve svalech napínajících lokty a v těch,
které ohýbají kyčle a kolena. Pokud je hlava předkloněná, zvýší se napětí ve svalech
napínajících lokty a v těch, které ohýbají kyčle a kolena. V podstatě jsou tu tři části těla
- krk, ruce a nohy, jež jsou společně propojeny reflexem takovým způsobem, kdy
pohyb v jedné oblasti automaticky způsobuje změnu ve svalovém napětí ve dvou
zbývajících oblastech (Benderová, 1999). Symetrický tonický šíjový reflex nesouvisí
přímo s lehkými mozkovými dysfunkcemi, má však některé shodné projevy. Člověk
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neznalý této problematiky by proto snadno mohl klasifikovat např. dítě s nedostatečně
sníženou intenzitou STŠR jako dítě s poruchami koordinace, dítě hyperaktivní apod.

Byl bych rád, aby si čtenář této práce uvědomil, že veškeré autory, kteří se danou
problematikou zabývají, je možno roztřídit do několika skupin, které se shodují
v pojmovém vymezování; pokud tyto skupiny porovnáme mezi sebou, zjistíme, že
v podstatě tytéž zkoumané věci nazývají různými jmény. Toto pojmové vymezení se
může od autora k autorovi lišit, nesetkal jsem se však s jevem, že by si některé
klasifikace vyloženě protiřečily. Touto problematikou se zabývá M. Pazlarová ve své
studii „LMD, a co dál?" (více in Kuchařská 1995, s.35-37)., kde zdůrazňuje především
šíři jednotlivých pojmů a jistou benevolenci v jejich používání.

2 Charakteristické projevy dětí na bázi SPU

Jak už bylo uvedeno výše, LMD se projevuje instabilitou v různých oblastech,
jako jsou vnímání, motorika, pozornost, myšlení, řešení problémů, řeč (receptivní i
expresivní složka), oblast emocionality, oblast regulace chování či oblast sekundárních
psychopatologických

jevů

(reaktivní

poruchy

chování,

neurotické

obtíže

či

psychopatický vývoj osobnosti). Pro stanovení hypotézy pro tuto práci nás ale bude
zajímat především oblast osobnosti a emocionality, konkrétně vztah dítě s LMD kolektiv, který se projeví např. při kooperativní práci.
Je třeba si uvědomit, že dítě s LMD musí za každý svůj drobný pokrok platit
daleko větším úsilím a vykoupit jej více neúspěšnými pokusy než běžné dítě; mnoho
jeho snahy přichází nazmar. Svými nezdary a zvláštnostmi je pro pedagoga zdrojem
mnohých perných chvil, které mohou vést až ktomu, že je dítě učitelovými postoji
bezděčně odmítáno. Přitom odolnost dítěte vůči nezdarům při oslabené nervové
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soustavě rychle klesá - konstatuje se časté snížení frustrační

tolerance (Černá 1999,

s.80). Opakované nezdary i zkušenost záporného hodnocení druhými ústí v nedůvěru
ve vlastní schopnosti, pocity méněcennosti, negativní postoje k sobě samému i k
druhým lidem; je narušen proces objevování vlastní identity. Někteří odborníci
zastávají metodu přednostní nápravy zaměřené na osobnost; dát zakusit dítěti úspěch
znamená prolomit začarovaný kruh a překonat poruchu. Z podobných závěrů vycházejí
i některé principy uplatňované při výuce, jako například ,,přistihněte je při

dobrém

chování" (Černá 1999, s. 81).
Výrazným a častým rysem dětí s LMD je značná citová labilita. Jsou po této
stránce citlivým barometrem vlivů, jež můžeme sami dobře registrovat (např. rodinná
pohoda či napětí a hádky), ale i takových, o kterých ani nemáme tušení (atmosférické
poruchy, průběh spánku apod.). Snadno se vztekají, jsou zvýšeně pohotové k agresi a
negativistickým reakcím. K jejich úplnému povahovému obrazu patří zpravidla i
výrazná extroverze (Černá 1999). Jsou to děti toužící po společnosti druhých, a přesto,
že vůči rodičům a autoritám dávají najevo protestní reakce, silný "reflex svobody",
bývají vděčné za osobní kontakt a vztah; obvykle po něm výrazně touží. Většinou
velice touží po přátelích a kamarádech, snadno a rychle kamarádské vztahy navazují,
ale stejně rychle přátele pro svou nestálost mění anebo jsou jimi opuštěny, protože si
nedovedou přátelství udržet. Druhé ruší ve hře, nedovedou se podřídit kolektivním
pravidlům, někdy chtějí iracionálně prosadit svůj názor. Na druhé straně nejsou tyto
děti mnohdy schopny si vydobýt a udržet postavení ve společnosti vrstevníků, ani se
nedovedou bránit. Utíkají v případných sporech k dospělým,

žalují na druhé. U

některých těchto dětí se - většinou na základě opakovaných zkušeností - vyvine strach
z dětské společnosti, která je nepřijímá. Pak ani nechtějí chodit ven mezi vrstevníky,
raději vyhledávají společnost mladších dětí.
Co se týče existence dětí s LMD ve školním kolektivu, výzkumy (S.B.Campbell
1977, in: Černá 1999) prokázal, že dětem s LMD se od učitele dostávalo významně

18

častěji negativní zpětné vazby (napomínání a trestů). Ukazuje se, že přítomnost dítěte s
LMD ve třídě v některých případech narušuje interakci mezi učitelem a třídou. Skupina
hyperaktivních dětí byla charakterizována sníženou důvěrou ve vlastní schopnosti a
narušeným sebepojetím. Zajímavým zjištěním zmiňované studie bylo i to, že
hyperaktivním dětem se významně častěji dostávalo pozitivního zpevnění za nežádoucí
chování prostě již tím, že jim učitel v těchto případech (když se předváděly, vstávaly z
místa apod.) věnoval pozornost.
Bylo by dobré si připomenout i pozitivní povahové vlastnosti a rysy dětí s LMD.
Tyto děti bývají otevřené, bezprostřední, srdečné, přátelské a upřímné. Jsou vděčné za
osobní kontakt, zpravidla se v něm zklidní a chovají se pak i velmi mile. Mají "srdce
na dlani", rády se rozdělí. Nejsou falešné, nedovedou předstírat, hned víme, na čem s
nimi jsme. Při své překotnosti jednají pohotově a rychle. Tyto další dobré stránky
jejich osobnosti nesmíme ztrácet ze zřetele a naopak se musíme snažit je rozvíjet.
J.W.Goethe řekl: „Nechť sebepotrhleji

mošt se chová, přec vínem bude

naposled."

(www.nejcitaty.wz.cz).

3 Strategie výuky žáků s poruchami učení

Existují určitá doporučení pro výuku žáků s oslabením v některé oblasti. Některé
tyto

obecné

strategie

může

učitel

využít

bez ohledu

na

charakter

poruchy

integrovaného žáka; nás budou zajímat především strategie použitelné pro výuku žáků
se SPU. Obecně lze říci, že základem je především individuální přístup ke každému
jednotlivci spolu s dodržováním určitých didaktických zákonitostí, jako je např.
respektování psychických potřeb dítěte (mezi které patří potřeba dosáhnout úspěchu,
potřeba přiměřeného přívodu podnětů, potřeba vlastní identity, potřeba otevřené
budoucnosti apod.; více viz Černá 1999, s.100). Ostatně, teorií o potřebách člověka je
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ohromné množství; velice známá teorie, publikovaná již v roce 1954, pochází od A.H.
Maslowa (více Pasch a kol., 1998). Mezi nejčastěji doporučované postupy patří
následující:
•

Neupoutávat na žáka s oslabením zvláštní pozornost. Je samozřejmě správné brát
v ohled to, že ten který žák nevidí na tabuli nebo špatně slyší; důležité je však
jednat s žáky jako s jedinečnými osobnostmi, nikoliv jen jako s neosobními nositeli
poruchy či postižení (např. jedná se o žáka s mnoha různými vlastnostmi, z nichž
jednou je ortopedická vada; nikoliv o vozíčkáře). Tento princip je podobný jiným
doporučením, jako například není správné vytvářet obecné generalizace o určité
rase či pohlaví (gender), které mohou vést k vytvoření předsudků (Pasch a kol.
1998, s.300).

•

Nedělat o postiženích a poruchách nepodložené závěry (např. laická veřejnost se
často domnívá, že člověk s nějakým postižením je nešťastný). Stejně tak
neznamená, že postižení jedince zasahuje do všech oblastí jeho osobnosti; Člověk
s nějakým handicapem také nemusí být méně zralý než lidé bez postižení.

•

Zjistit si o postižených žácích co nejvíce informací (jejich učební styly, jejich silné
stránky apod.). Je dobré se zajímat o techniky, kterými lze přizpůsobit výuku stupni
postižení jednotlivých žáků, a to nejlépe konzultací se speciálním pedagogem.
Například žák s lehkou mentální retardací má velkou naději na úspěch, pokud mu
bude látka předkládána po malých částech a bude důkladně a často opakována.
Dobré je také využít vlastních znalostí o zájmech a silných stránkách žáků pro
přípravu skupinové či individuální učební činnosti odpovídající jejich zájmům a
potřebám (Pasch a kol. 1998, s.299).

•

Ideální je vytvořit ve třídě takové sociální klima, v němž je běžné, že se žáci
z různých prostředí a s různými schopnostmi vzájemně učí (toho lze docílit např.
využíváním kooperativních činností).
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•

Používat jasný systém řízení, být důsledný v hodnocení, postupovat podle předem
stanovených pravidel. Netolerovat (přehnaně) u

žáků s poruchami nevhodné

chování, které by jinak nebylo tolerováno u ostatních; lze zvolit méně vážné
postihy, není ale dobré ukazovat ostatním žákům ve třídě, že ten či onen si
nevhodné chování může dovolit. Důvod je nasnadě - taková nedůslednost může
vést jednak k nevhodnému chování dalších žáků, jednak může vyvolat negativní
postoje vůči žákovi s poruchou (Pasch a kol. 1998, s.300).
•

Poskytovat žákům kladné zpevňující podněty; nutno si však uvědomit, že příliš
často opakovaná, neupřímná či neurčitá chvála může být spíše zdrojem problémů
než skutečnou pomocí.

•

Připravit si jasný řád pro organizaci činností ve třídě - někteří žáci s poruchami
učení, mentálními či citovými poruchami potřebují k efektivní práci pečlivě
vytvořenou strukturu (jasně definované cíle, činnosti i postupy hodnocení, které na
sebe logicky navazují, vytvářejí pro všechny žáky bezpečný a předvídatelný
prostor). Této strategie se dotýkají i tzv. rutinní postupy, neboli třídní činnosti,
které jsou prováděny

automaticky

a zabezpečují minimální

časové

ztráty

(podrobněji viz Pasch a kol. 1998, s.336).
•

Při hodnocení postiženého žáka se jako vhodnější jeví použití

kriteriálního

hodnocení (alternativní přístup k hodnocení, který posuzuje žáka jako jednotlivce a
jeho výkon je následně porovnáván s předem stanovenými standardy nebo kritérii;
Pasch a kol. 1998, s. 112). Žáci s poruchami mají větší naději na úspěch, bude-li
cílem učitele posunout tyto děti kjejich maximům, nikoli srovnávat tyto děti
s ostatními.

Psychologie posledních let došla k poznání, že naše očekávání, náš pohled na
lidi, je může skutečně změnit - k dobrému i ke zlému. Poukazuje se na podivuhodnou
moc, jež nám je dána zejména nad těmi, kdo jsou svěřeni naší péči jako svým rodičům
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nebo učitelům (vychovatelům). Svým očekáváním děti přímo utváříme a děti se stávají
takovými, za jaké je máme. Psychologie tu hovoří o pygmalionském

efektu, o účinku

našeho očekávání (Černá, s.114-5). Ukazuje se, že učitelé s pozitivním očekáváním
projevují svým žákům více důvěry, chovají se k nim vřeleji, laskavěji, citlivěji,
poskytují jim více porozumění a podpory. Dále se ukázalo, že učitelé s pozitivním
očekáváním častěji kladně motivují žáky - pochvalou či oceněním. Pozitivní očekávání
souvisí tedy s procesem učení a jeho podmínkami.
Samotná náprava specifických poruch učení probíhá ve dvou základních liniích rozvoj poznávacích funkcí a rozvoj verbálních, gramatických a jiných dovedností.

3.1 Rozvoj poznávacích funkcí

Do této oblasti patří podle Pokorné (2002) několik činností, které se přímo týkají
rozvoje poznávacích procesů. Prvním z nich je sluchová diferenciace řeči. Při nápravě
se vychází z diagnostických zjištění, důležitá je odpovídající obtížnost zadaných
cvičení a úkolů. Nácvik sluchové diferenciace řeči zahrnuje úkony jako rozlišování
slov ve větě, rozkládání slov na slabiky, slovní kopaná, určování první hlásky slov,
analýza slov na hlásky a syntéza hlásek ve slovo; dále rozlišování měkkých (di, ti, ni) a
tvrdých (dy,ty,ny) slabik, sluchová diferenciace délky samohlásky (Pokorná 2002, s.923).
Další činností je zraková percepce tvarů, kam mimo jiné patří rozlišování pozadí
a figury (práce s obrázky), kreslení tvarů přes sebe, rozlišování inverzních obrazců
(spojeno s pravolevou orientací). Při nácviku prostorové

orientace ukazujeme dítěti

různé obrázky a ptáme se, co je nahoře, dole, co vpředu, co vzadu, pracujeme s třídním
zasedacím pořádkem, skládáme rozstříhané geometrické tvary. Do nácviku sekvencí a
posloupností

patří opakování číselné řady (a orientace v číselných posloupnostech,
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určování menší-větší atd.), sekvenční hra s předměty, hra „Co se změnilo", vykonávání
úkolů podle postupných instrukcí (vezmi tužku, otevři sešit, nakresli kruh atd.).
Nácvik koncentrace pozornosti

fakticky prochází všemi cvičeními percepčních

funkcí. Pokorná například předkládá cvičné listy, ve kterých dítě podle instrukcí
vyškrtává různé obrázky. Stejně tak i s nácvikem

paměti jsme se již setkali dříve.

Pokud chceme u dítěte systematicky paměť rozvíjet, neměli bychom vynechat žádnou
modální oblast. Paměť zrakovou cvičíme krátkým exponováním obrázků, sluchová
paměť je rozvíjena pomocí říkanek či opakování vytleskaných rytmů, kinestetickou
paměť pomáhají rozvíjet sestavy cviků, taneční kroky a figury. Při rozvoji

obratnosti

vyjadřování postupujeme tak, že dítěti předříkáváme slova, která má opakovat; nejprve
slova běžná a kratší, později slova, ve kterých se objevují souhláskové shluky, slova
méně frekventovaná nebo slova delší, případně přistoupíme k nácviku jazykolamů.
Podobně postupujeme i při rozvíjení slovní zásoby, kde používáme slov nadřazených a
podřazených, synonym, antonym a homonym, hledání rýmů či vytváření definic.

3.2

Rozvoj verbálních, gramatických a jiných dovedností

Verbálním dovednostem jsme se už částečně věnovali v předcházející kapitole.
Nyní zmíníme techniky nácviku čtení. Pokorná (2002, s. 23-28) uvádí čtyři základní a
autorkou nejčastěji používané metody, které u dětí i dospělých používá. Jak autorka
uvádí, přehled metod k rozvíjení percepčních a kognitivních funkcí by nebyl úplný,
kdyby nebyly zmíněny specifické metody nácviku čtení. První z nich je

čtení

s okénkem. Tato metoda je pojmenována podle pomůcky, se kterou se pracuje. Jedná se
o kartičku, ve které je vystřižen otvor, do něhož se promítá čtený text tak, že okolní
řádky jsou zakryty. Podle Pokorné bylo zjištěno, že děti s okénkem pracují většinou
nerady; za dodržení určitých podmínek však jde o velice účinnou metodu. Velikost
vystřiženého okénka musí odpovídat velikosti písma. Kartičku s okénkem nemá v ruce
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dítě, ale ten, kdo s dítětem pracuje. Ve fázi nácviku, kdy má dítě ještě problémy
s formální stránkou čtení a není schopno sledovat obsah textu, nevyžadujeme od něho
čtení s přednesem, intonaci apod. Nepřipouštíme t z d v o j í čtení (aby si dítě v duchu
neříkalo jednotlivé hlásky a pak je nahlas spojovalo). Dbáme na to, aby dítě slabiky
nevyráželo a tím nesekalo slova. V neposlední řadě taky musíme dítěti umožnit, aby si
během i po čtení odpočalo.
Metoda dublovaného čtení se používá u dětí, které již mají rozvinutou dovednost
čtení, čtou však nepřesně, domýšlí si slova nebo často chybují. Tento nápravný postup
spočívá ve společném čtení dítěte s učitelem nebo rodičem. Rychlost čtení je přitom
uzpůsobena možnostem dítěte, které má text aktivně sledovat. K tomu mají pomoci
kontrolní chyby, které dospělý záměrně dělá (např.záměna slova slovem podobného
významu, vynechání slova, zdrobnělina apod.). Společné čtení by mělo trvat dvě až tři
minuty, dvakrát až třikrát denně, každý den po dobu tří až čtyř měsíců. Při cvičení je
taktéž možno použít podložku pod řádek.
Mezi techniky nácviku čtení patří i metoda globálního čtení. Používá se u dětí,
které jsou již schopny přečíst jednotlivá slova, ale jejich čtení je velmi pomalé, protože
stále sledují jednotlivá písmena a nejsou schopny postřehovat jejich shluky. Během
nápravy čte dítě určitý text celkem třikrát. Nejprve přečte kompletní text, pak ten samý
text s vynechanými písmeny a nakonec čte identický text, kde jsou však některá slova
vynechána.
Poslední metodou, kterou zde zmíníme, je tzv. metoda Fernaldové,

která je

vhodná jak pro dyslektiky, tak pro pomalé čtenáře. Dítě při prvotním setkání s textem
nečte, ale pouze přelétne zrakem text a podtrhá potencionálně obtížná slova. Pak
podtržená slova přečte. Teprve po této přípravě čte určenou část textu. Z letmého čtení
už dítě text zná, a navíc se již nemusí obávat obtížných slov, proto čte s daleko větší
jistotou a sebedůvěrou. Metoda staví na nutnosti zbavit dítě obav z neúspěchu;
psychoterapeutický zisk při této metodě je nesporný (Pokorná 2002, s.27).
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Na závěr této kapitoly se jen krátce zmíníme o teoretických úvahách, které se
týkají vzniku a rozvoje matematických dovedností. Jak již víme, specifickou poruchou,
která provází výuku matematiky, je dyskalkulie - porucha, která je charakterizována
neschopností

dítěte naučit se matematickým

dovednostem

běžnými

metodami

používanými ve škole. V posledních letech se stále více poukazuje na souvislosti mezi
dyskalkulií a dysgrafií. Různí autoři poukazují na to, že počet dětí s obtížemi
v matematice je mezi dyslektiky vyšší než mezi dětmi, které dyslektickými poruchami
netrpí; jejich intelektové výkony jsou přitom srovnatelné. Je tomu tak patrně proto, že
výkony v obou oblastech jsou

ovlivněny

schopnostmi

verbálního

označování,

abstrakce, klasifikace, organizace a generalizace (Pokorná 2002, s.28). Nedostatky
v počtech mohou být ovlivňovány stejnými deficity v dílčích funkcích jako čtení a
psaní. Matematickou dovednost negativně ovlivňují obtíže ve vnímání a reprodukci
časového a prostorového pořadí, nedostatečné zapamatování akustických informací
především při počítání zpaměti (nerozvinutá auditivní paměť může být příčinou toho,
že dítě při písemném sčítání zapomíná přičítat desítky, nepamatuje si mezivýpočty
apod. Matematické výkony také souvisí i porozuměním řeči a symbolům - je třeba
pochopit pojmy více, méně, nejméně, dvakrát atd. Nedostatečná auditivní diferenciace
může způsobit například záměnu podobně znějících čísel (osmnáct / osmdesát, dvě /
Pět); v oblasti vizuální percepce k tomuto jevu patří obtížná diferenciace tvarů, která
způsobuje záměnu tvarově podobných čísel (4 / 7, 6 / 9). V oblasti prostorové orientace
jde například o sníženou schopnost definovat postavení prvku v řadě a schopnost
uspořádat prvky podle daných kritérií.
Pokorná (2002, s.30-37) představuje alternativní

model rozvoje

matematické

představivosti u dětí s dyskalkulií, která se zaměřuje na tři oblasti:

a

)

rozvoj prostorové a seriální orientace - tomu slouží množství cvičení, která jsou
orientována na přiřazování papírových kartiček podobných tvarů
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b)

rozvoj představ

určitého množství prvků - slouží k překonání procesuálního

období, kdy dítě počítá po jedné. Dítě se musí naučit vnímat více konceptuálně,
což je zásadní problém nápravy dyskalkulie. Představu určitého množství si dítě
může vytvořit pouze na strukturovaném vzorku (tedy ne na náhodném seskupení
prvků, které dítě bude počítat po jedné; strukturovaná sestava napomáhá
postřehnout množství kroužků, aniž bychom je museli přepočítávat). Typickým
strukturovaným vzorkem jsou kostky domina.
c)

rozvoj představ početní řady - tyto představy jsou předpokladem pro dovednosti
vytvářet vztahy mezi čísly; rozvíjejí se u dětí mezi pátým a sedmým rokem, u
matematicky nadaných dětí i dříve. Historie vypráví např. o K.F.Gaussovi, který
ve třech letech zjišťoval chyby v otcových výpočtech. Metoda nápravy je velmi
jednoduchá a umožňuje na stejném modelu osvětlit a naučit základní matematické
operace. Nejprve se pracuje s číselnou řadou do deseti, pak do dvaceti atd.
Náprava je založena na nácviku orientace v číselné řadě, vyhledávání každého
druhého čísla, čtení čísel od větších k menším apod.

4 Doporučení pro integraci žáků s poruchami do běžných tříd

Jak uvádí Pasch a kol., z výzkumných studií vyplývá, že jak žáci zdiaví, tak i
oslabení mají z integrace užitek. Má-li být integrace úspěšná, je zapotřebí, aby všichni
členové pedagogické komunity spolupracovali na uspokojení potřeb postiženého dítěte.
Jeden z nápadů, který se prosadil v podmínkách amerického školství osmdesátých let,
byla tzv. iniciativa standardního vzdělávání (Regular Education Initiative - REI; viz
Pasch a kol., s. 303-4), která podporovala myšlenku právě integrace dětí s poruchami
učení do běžných tříd základních škol. Mimo jiné bylo doporučeno, aby děti s mírným
postižením byly vyučovány v běžných třídách za předpokladu, že všechny tyto děti
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jsou vzdělávány pomocí individuálních vzdělávacích programů, v nichž momentální
studijní potíže nejsou vnímány jako selhání, ale jako návod pro další výuku, a v nichž
žáci se speciálními potřebami mohou být vzděláváni podle svých vlastních potřeb, aniž
by museli trpět negativními důsledky společenského stigmatu. Brzy poté následovalo
doporučení, aby nejlepší praktiky ze základního a speciálního školství byly spojeny do
jednoho koordinovaného systému, který by všem žákům umožňoval dosahovat
studijních úspěchů v téže třídě; toto doporučení zastávalo teorii adaptivního

vyučování

(Adaptive Instruction), které bylo charakteristické následujícími rysy (Pasch a kol.
1998, str.304):
•

výuka vychází ze zjištěných schopností jednotlivých žáků

•

pomůcky a postupy výuky odpovídají individuálním potřebám žáků

•

hodnocení je prováděno periodicky a informuje žáky o jejich postupu ke zvládnutí
požadovaných dovedností

•

každý žák přebírá částečnou zodpovědnost za přípravu osobního vyučovacího
procesu

•

je nabízeno více alternativních pomůcek, činností a materiálů

•

žák má určitou možnost volby vzdělávacích cílů a činností

•

žáci si navzájem pomáhají dosahovat individuálních cílů a spolupracují na dosažení
cílů kolektivních

Mnohé aspekty tohoto přístupu je možno najít v některých

alternativních

vzdělávacích programech, které se vyskytují v podmínkách českého školství. Přitom
výše uvedené principy bychom mohli v evropské terminologii označit jako otevřené
učení (Pasch a kol., redakční pozn., s. 304). Mezi adaptivní programy, které již byly
vytvořeny, aplikovány a prověřeny v různorodých třídách, patří vrstevnická
individuální vedení, modelování žádoucího chování a hlavně kooperativní

výuka,

vyučování.

Ve všech případech tento způsob výuky umožňuje sdružování zdravých žáků s žáky
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postiženými, které je pro všechny zúčastněné významným přínosem (a je jedním za
základních stavebních kamenů úspěšné integrace).

5 Skupinová práce

Skupinová práce je jednou z mnoha metod práce s žáky ve třídě. Základním
principem je práce v malých skupinách - obvykle ve troj-, čtyř- či pětičlenných; tento
počet závisí na více faktorech. Mnoho autorů představilo své definice pojmu skupina;
nebudeme se pokoušet stanovit jednotnou a univerzální definici, raději se zaměříme na
charakteristické rysy, které většina odborníků zmiňuje. Podle Jaquese (1991, s.13),
skupina může být považována za více než jen společenství lidí, pokud splňuje některá
z následujících kritérií (přeložil Václav Vaňura):
•

kolektivní vědomí - členové považují sami sebe za součást skupiny

•

potřeby - členové vstupují do skupiny za účelem naplnění svých potřeb nebo
zisku odměny

•

sdílené cíle - členové mají společné ideály či cíle, které skupinu spojují v celek

•

vzájemná závislost - členové jsou závislí jeden na druhém v takové míře, v jaké
se cítí být odpovědni za události, které se týkají jednotlivých členů

•

sociální organizace - sociální jednotka s normami, rolemi, statuty, mocí a
emocionální závislostí

•

interakce - členové během komunikace ovlivňují a reagují jeden na druhého; toto
„skupinové vědomí" existuje i v momentě, kdy členové nejsou soustředěni na
jednom místě

•

soudržnost - členové chtějí zůstat ve skupině a přispět k jejímu fungování a ke
splnění skupinových cílů
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•

členství - dva nebo více lidí, kteří vzájemně reagují déle než několik minut,
utvářejí skupinu

Žádná z těchto charakteristik sama o sobě nedefinuje skupinu, každá ale
poukazuje na některý z důležitých skupinových aspektů. Ovšemže ne všechny
charakteristiky mohou být vztahovány na každou skupinu. Někteří z autorů se
domnívají, že skupina v podstatě reálně neexistuje, reální jsou jenom členové; všechny
skupinové normy, role, vztahy atd. existují pouze ve vědomí „členů". Jiní autoři, např.
Freud, vidí dynamiku skupinového chování jako druh kolektivního chápání osobní
psychopatologie (in Jaques 1991, s.14). Řekněme, že nejvhodnějším uchopením
problematiky pro naše účely bude to, kdy jev skupiny je považován za reálný
v rozsahu, v jakém členové skupiny vědomě (či nevědomě) reagují na tento jev jako
reálný. Krom toho, každá skupina má další vlastnosti a charakteristiky, jako zázemí,
komunikace,

soudržnost,

atmosféra,

normy,

sociometrické

vzorce,

struktura

a

organizace, procesy, cíle atd. více Jaques (1991, s. 29-33; přeložil Václav Vaňura).
Veškeré dění okolo skupin se točí okolo spolupráce, čímž iozumíme průběžnou
aktivitu uvnitř i vně skupiny; jejím účelem je splnění cílů, které jsou společné všem
členům skupiny. Definic skupinové práce existuje opravdu mnoho, liší se únly pohledu
na danou problematiku. „ Ve skupinovém vyučování na základní škole se třída rozdělí
na dočasné
samostatného

třídní

skupiny,

nabývání

které

vědomostí."

dostávají
„ Pod

určité

úlohy

skupinovým

za

účelem

vyučováním

víceméně
rozumíme

společnou práci dočasných nebo stálých žákovských skupin na řešení výukové úlohy,
kterou si žáci sami vytyčili nebo dobrovolně převzali, pod vedením a za pomoci

učitele,

a kterou si žáci cílevědomě organizují. " „ Pod kooperativní školní prací budeme chápat
všechny formy školní aktivity, které vyžadují vzájemnou spolupráci

žáků...spolupráci,

která se vyvíjí v atmosféře co největší svobody. " „Skupinová práce je sociální
práce. To je práce v malém sociálním okruhu, ve kterém se na základě
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formy

vzájemné

sounáležitosti jednotlivých

členů chování každého jednotlivce

určuje a řídí společným

cílem, ale určuje ho i chování ostatních členů skupiny." (vše Švajcer 1967, s.20).

5.1 Výhody skupinové práce

V dnešní době se skupinová práce těší velké oblibě téměř na všech školách.
Dlouhodobější výzkumy zaměřené na všechny školní úrovně (Kasíková 2001, s.68)
mohou být shrnuty do čtyř oblastí:

a) Výsledky

v kognitivní

sféře.

Bylo

dokázáno,

že

spolupráce

ve

srovnání

s individuálním či soutěživým prostředím podporuje vyšší produktivitu a vyšší
výstupní úroveň. V porovnání s ostatními přístupy, spolupracující prostředí je
přínosnější

pro

kvalitu

mentálních

strategií,

pamětnému

učení,

používání

kreativních dovedností apod.
b) Motivační procesy. V kooperujících prostředích byla zjištěna vyšší úroveň vnitřní
motivace žáků; žáci jsou více zainteresováni v dané problematice.
c) Mezilidské vztahy. Výzkumy ukazují, že kooperativní práce zaměřená na dosažení
společného cíle je velkým zdrojem kvalitních interpersonálních vztahů.
d) Psychické zdraví. Je dokázáno, že pozitivní spolupráce podporuje psychickou
kondici.

Pasch a kol. popisuje některé další výhody používání skupinové práce (Pasch a
kol. 1998, s.249). Základním znakem skupinové práce totiž je, že žáci jsou spojeni do
(často) smíšených skupin, které při plnění úkolu buď uspějí, nebo neuspějí jako celek.
Mluvíme-li

o kooperativním

učení, je

třeba

ho

porovnat

s individuálním

a

kompetitivním (soutěživým) učení. Zamysleme se nyní, sami pro sebe, nad tím, jak je
která forma učení vhodná pro naši cílovou skupinu dětí, tedy děti s poruchami učení.
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V případě individuálního učení pracuje každý žák na splnění úkolu samostatně.
Nedochází ke vzájemnému porovnávání, každý usiluje o dosažení předem stanovené
normy. Taková samostatná práce je podle Pasche užitečná v případě, pokud jsou žáci
dobře motivováni a obejdou se bez trvalého vedení.
Kompetitivní učení (z angl. competition -soutěž) je v dnešních školách poměrně
velmi rozšířená forma učení. V soutěživém prostředí jsou výkony žáka srovnávány
s průměrem výkonů všech žáků. Pokud jsou někteří žáci úspěšní, jiní musejí být nutně
méně úspěšní, protože počet jedniček je omezen. Jak Pasch a kol. poukazuje,
důsledkem přílišné soutěživosti může být podlomená sebeúcta žáků, sobectví a
nevyvinuté komunikační dovednosti.
Třídy vedené v duchu kooperativního

učení bývají charakteristické postojem

vzájemné závislosti, neboť mottem zde je dumasovské , jeden za všechny, všichni za
jednoho". Žáci společně usilují o to, aby všichni členové skupiny dosáhli cíle; přitom
každý žák je zodpovědný za své učení a je známkován jako jednotlivec. Děti
v takovýchto třídách se učí poskytovat a přijímat pomoc. Dále se učí spolupracovat na
dosažení společného cíle, a schopnost spolupráce je schopností vysoce ceněnou na
pracovním trhu.

5.2 Principy skupinové práce

V této kapitole se krátce pokusíme analyzovat základní principy, které definují
skupinové učení jako systém. Tyto principy jsou založeny na teoretických výzkumných
přístupech, stejně tak jako na aplikaci kooperativních prvků v praxi. Interakce
teoretických a praktických úrovní je považována za zdroj znalostí, které nám pomáhají
zodpovědět všechny otázky týkající se efektivity kooperativních procesů. Výzkumy
vedou k analýze podnětů, které ovlivňují efektivitu skupinové práce. Ukazuje se, že
skupinová práce může být efektivní pouze za určitých podmínek. Podle Kasíkové
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(2001, p.79) jsou těmito podmínkami pozitivní vzájemná závislost, podporující
interakce a schopnosti jedince pracovat v malých skupinách. Pasch a kol. podobně
definuje čtyři základní prvky kooperativních činností (interakce tváří v tvář, kladná
vzájemná závislost, osvojování si sociálních dovedností potřebných ke spolupráci a
nově individuální zodpovědnost). V dalším výkladu se přidržíme rozdělení podle
Kasíkové.

5.2.1 Pozitivní vzájemná závislost

Pokud chápeme třídu jako jednu velkou skupinu žáků, můžeme zde uplatnit teorii
sociální vzájemné závislosti (Sociál Interdepence Theory) podle Davida Johnsona (in:
Kasíková 2001, s.63). tato teorie předpokládá, že způsob, jakým je vzájemná závislost
strukturována, je důležitý pro interakci mezi jednotlivci; tyto interakce ovlivňují
výsledky skupinových aktivit. Sociální vzájemná závislost může mít tři základní
podoby:

a)

individuální - není zde žádná závislost mezi členy skupiny; jedinec může
dosáhnout úspěchu bez jakékoli vazby na ostatní členy skupiny

b)

soutěživá - negativní vzájemná závislost; jedinec nemůže dosáhnou úspěchu,
pokud je někdo jiný úspěšný, a naopak

c)

spolupracující - pozitivní vzájemná závislost; jedinec může uspět pouze tehdy,
pokud uspějí i ostatní členové skupiny

Pozitivní vzájemná závislost existuje pouze tehdy, pokud jedinec chápe svoji
propojenost s ostatními jako jedinou cestu k dosažení úspěchu. Všichni členové
skupiny koordinují své úsilí na společné dosažení cíle. Být pouze členem skupiny
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nepodporuje vyšší osobní výkony; pro zvýšení produktivity je pozitivní vzájemná
závislost důležitější než pouhá meziosobní interakce.
Pro účely naší práce je třeba zmínit i soutěživé prostředí mezi skupinami, které je
více či méně použito v kontextu skupinového vyučování. Znamená to, že v reálných
podmínkách soutěživé a spolupracující struktury jsou používány společně. Soutěžení
mezi skupinami je chápáno jako daleko více efektivnější než pouhé soutěžení
interpersonální; je tomu tak především proto, že skupina jako celek dokáže přijmout
porážku mnohem konstruktivněji než jednotlivec.

5.2.2

Podporující interakce

Jedním z výsledků pozitivní vzájemné závislosti je podporující interakce. Tento
způsob interakce může být charakterizován vzájemným povzbuzováním a sdíleným
úsilím pro dokončení úkolu. Ačkoliv pozitivní vzájemná závislost ovlivňuje výsledky
práce, interakce tváří v tvář je nejdůležitějším prvkem, který ovlivňuje úsilí pro
dosažení cíle, dobré vztahy mezi členy skupiny, psychickou adaptaci a sociální
kompetence. O užitečné a pozitivní interakci mluvíme tehdy, když jednotlivci:

- podporují a pomáhají jeden druhému
- sdílejí užitečné zdroje (informace, materiály apod.)
- nabízejí jeden druhému zpětnou vazbu
-jsou motivováni pro sdílení úkolu a práce na něm
- jsou vhodným způsobem aktivní, což se projevuje nízkou úrovní stresu a strachu ve
skupině

Podporující interakce je často spojena s jistým druhem smyslu pro povinnost a
Pro dodržení daných slibů. Jedinci častěji dodrží sliby v situaci, kdy se k něčemu
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zavázali na veřejnosti, než když něco slíbí v soukromí; zvláště pak když ostatní od nich
očekávají splnění těchto závazků.

5.2.3

Schopnosti jedince pracovat v malých skupinách

Pokud členové skupiny nemají schopnosti pro efektivní interakci, stává se
skupinová práce neefektivní (Kasíková 2001, s.83). Výsledky studií ukazují, že
schopnosti jako např. jasně a smysluplně komunikovat, schopnost vést skupinu, zdravé
sebevědomí, rozhodnost a konstruktivnost v řešení problémů jsou nezbytné pro
efektivní skupinové aktivity. Jedinci by měli být vedeni k získávání užitečných
interpersonálních dovedností a dovedností pracovat v malých skupinách, především by
však měli být motivováni tyto dovednosti používat, což se jeví jako nezbytné pro
kvalitní spolupráci. Pasch a kol.(1998) hovoří o těchto dovednostech:

• naslouchání jeden druhému
• výměna rolí
• přiměřená síla hlasu
• umět požádat o pomoc
• shrnutí názoru skupiny
• komunikace bez ponižování druhých
• kritické myšlení
• přispívání vlastními myšlenkami
• umění vést diskusi
• umění parafrázovat
• vzájemná podpora
• zdvořilost
• vzájemné respektování
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Je přirozené, že děti nemají všechny tyto dovednosti, proto je nutné je trénovat a
dále rozvíjet. Podle odborníků je dostatečné rozvíjet jednu až dvě dovednosti během
vyučovací hodiny. Děti by měly porozumět, proč jsou tyto dovednosti pro ně důležité;
je nepochybně jednodušší zvládnout skupinovou práci se znalostí těchto jevů.
Jednou z nejcitlivějších oblastí komunikace ve skupině (a nejen v ní) je přijímání
a poskytování zpětné vazby. Existuje pár jednoduchých rad a doporučení; učitel i žáci
by se jimi měli řídit (Jaques 1991, s.56-57). Některé z těchto rad přitom korespondují
s dovednostmi pro práci ve skupinách, které jsme již zmínili.

Poskytování zpětné vazby:

• Vyžádaná zpětná vazba je lepší než vynucená.
• Je lépe být konkrétní než obecný.
• Při sdělování zpětné vazby je lepší být popisný, ne hodnotící. Popsání toho, co
skutečně vidíme a slyšíme, redukuje riziko, že ten, kdo je hodnocen, bude reagovat
defensivně.
• Brát v potaz potřeby hodnoceného stejně jako své vlastní.
• Je lepší poskytnout zpětnou vazbu co nejdříve po odeznění situace.
• Zjistit, zda osoba, které poskytujeme zpětnou vazbu, nám rozumí.

Obdržení zpětné vazby:

• Naslouchat osobě, která nám vazbu poskytuje; akceptovat to, co říká, jako autentické
a užitečné.
• Brát na zpětnou vazbu dostatečný ohled.
• Sdělovat svá rozhodnutí poskytovateli zpětné vazby.
• Sdělit poskytovateli, co užitečného lze udělat pro nápravu či změnu.
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• Poděkovat poskytovateli za zájem a pomoc,
(přeložil Václav Vaňura)

5.3 Organizace a strategie skupinové práce

Skupinová práce, vzhledem ke své povaze, vyžaduje aktivní přístup nejenom od
dětí, ale především od učitele. Pedagogova zodpovědnost za efektivitu dětské práce ve
skupinách spočívá ve dvou základních dovednostech - formování

skupin žáků a

plánování žákovských aktivit.

5.3.1

Formování pracovních skupin

Při formování skupin má učitel možnost ovlivnit průběh aktivity nejméně ve
dvou hlediscích - velikost skupiny a „členství ve skupině" (group membership-, Jaques
1991, s. 121-122). Fyzické podmínky práce můžeme považovat za třetí hledisko,
nebudeme se jimi ale zvláště zabývat.
Druh vzájemných interakcí ve skupině je velmi ovlivňován počtem žáků
v každé skupině. Velikost skupiny by měla odpovídat míře těžkostí, se kterými se děti
střetávají, když vstupují do vzájemných vztahů; čím větší jsou těžkosti, tím menší by
skupina měla být (Švajcer 1967, s. 184). Nejvíce autorů je pro skupinu 3-4 členů.
Zdůrazňuje se, že dvojčlenná skupina nerozšiřuje sociální horizont; vzniká zde úplná
vzájemná závislost. Sociální organizaci představuje jen skupina tří členů, protože v ní
se každý člen určitým způsobem nachází mezi druhými dvěma, které on nějakým
způsobem váže. Někteří autoři upřednostňují spíše skupinu se čtyřmi členy, protože
Připouští různější kombinace při organizování vzájemné spolupráce. Vícečlenné
skupiny (např.5-7 členů) se zase zpravidla rozpadají na dvojice a trojice (Švajcer 1967.
s.201-202). V podstatě lze říci, že v menších skupinách (3,4 členové) je větší
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pravděpodobnost vzájemné důvěry, bližších osobních vztahů a společné shody ohledně
skupinových cílů. Na druhé straně, ve větších skupinách lze očekávat větší diverzitu
ve skupinových rolích a hlavně jistou dávku soutěživosti, což samo o sobě odporuje
konceptu práce skupinové. Jak uvádí Jaques, důležitá myšlenka je možnost flexibilních
heterogenních skupin, opakem je tzv. „poor mix", neboli malá rozmanitost, pestrost
(Jaques 1991, s. 121).
Způsob, jakým dítě prožívá své členství ve skupině, záleží na záměru
(vzdělávacím, sociálním), za jakým byla skupina vytvořena. Učitel musí vždy dobře
zvážit, podle jakého klíče skupiny vytvoří. Švajcer popisuje dva základní protipóly,
které se týkají zakládání skupin, ze kterých první je charakterizován úplnou volností
seskupování a druhý ponechává učiteli právo utvořit skupiny podle vlastního uvážení.
Je třeba si uvědomit, že protiklad mezi spontánním, volným a usměrňovaným
(autoritativním) seskupováním nesmíme chápat jednoduše jako protiklad

mezi

seskupováním podle přání žáků a seskupováním proti jejich vůli (Švajcer 1967, s.177).
Spontánní seskupování nikdy neprovází úplná spokojenost všech vyjádřených (nebo
skrytých) přání, ale pravidelná přání jedné části dětí (většinou těch, které mají menší či
větší problémy

s přizpůsobováním

se) zůstávají neuspokojena (což může

být

pramenem dalších těžkostí); stejně tak usměrňované tvoření skupin nebude zpravidla
nikdy v úplném protikladu s dětskými přáními, ale bude se s nimi alespoň částečně krýt
(tím víc, čím budou učitelova kritéria blíž ke spontánním dětským

kritériím

seskupování).
Někteří pedagogové, kteří tvoří skupiny podle vlastního uvážení, používají
například sociogram; základní chybou sociometrické metody v tomto případě je, že
nevychází z existujících reálných, ale ze žádoucích (fiktivních) struktur, které se
v praxi nemusejí ukázat jako vhodné. Nejlepším způsobem je proto zřejmě vytvořit
skupiny na základě dobré znalosti žáků a vlastní zkušenosti. Základem správně
fungující skupiny je podle některých autorů heterogenita ve skupině; například Švajcer
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vznáší požadavek „nechť skupina představuje

malé univerzum, ve kterém mají být

zastoupeny všechny možné rozdílnosti podle pohlaví, věku, původu, schopností atd. "
(Švajcer 1967, s.l 84; z datace tohoto zdroje je patrno, že požadavek na heterogenitu ve
skupině není nic nového). Například ve trojělenné skupině může být jedno dítě
nadprůměrné, jedno podprůměrné a jedno průměrné. Děti obvykle pomáhají jedno
druhému, protože povaha úkolu, který mají splnit, vyžaduje spolupráci. Jiným
příkladem, kdy tématem hodiny jsou otázky sociální integrace, můžeme skupinu složit
z v kolektivu populárních a méně oblíbených žáků, popřípadě můžeme brát v potaz
rozdílnou úroveň komunikativních dovedností žáků. Osobní sympatie či antipatie
ovlivňují skupinovou práci. Pasch a kol. dokonce doporučuje skládat skupiny z žáků,
kteří se navzájem nemají v oblibě, stejně tak dávat dohromady (intelektově) slabší
jedince se silnějšími; jako důvod uvádí učení se důležitým dovednostem spolupráce.
Na závěr jen krátce zmiňujeme fyzické podmínky spolupráce - týkají se
především místa, kde se skupinová práce odehrává. Jak uvádí Byrne (1987)
nejdůležitější pro žáky je možnost pohodlně a nerušeně pracovat (přeložil Václav
Vaňura). Mechlová (1986) poukazuje i na rozmístění pracovních skupin ve třídě. Žáci
Při práci skupin musejí být otočeni ve skupině k sobě tvářemi tak, aby na sebe při
vzájemné diskuzi viděli. Členové skupiny by měli být rozsazeni tak, aby každý měl ty
nejlepší podmínky pro práci. Vedle nejlepšího žáka by měl sedět nejslabší; tím je
zajištěno, že slabším žákům mohou bezprostředně pomáhat dobří žáci (Mechlová 1986,
s. 35-37).

s

-3.2

Plánování žákovských aktivit

Jako každá jiná metoda práce, i práce skupinová má kromě nesporných výhod i
některé nevýhody. Jednou z nich je nemožnost předvídat výsledky, to, jak celá práce
dopadne. Učitel, který chce být ve své práci více efektivní a chce zlepšit své výkony,
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by měl svoji práci strukturovat podle nějakého modelu. Například Jaques doporučuje
následující postup (Jaques 1991, s.128; překlad Václav Vaňura):

- aktivity předcházející skupinové práci - učitel se předem rozhoduje, čeho chce
prostřednictvím skupinových aktivit dosáhnout, jaké techniky použije; snaží se
předcházet možným nepříjemnostem, které mohou vyvstat během práce, a rozhoduje
se, jak bude dění ve skupinách monitorovat
- aktivity během skupinové práce - učitel monitoruje aktuální dění, porovnává své
očekávání s tím, co se ve skupinách právě odehrává; svým vstupem do aktivity
skupiny může ovlivnit směr dalších událostí
- aktivity po skupinové práci - učitel si udělá poznámky, co se mu z jeho předsevzetí a
očekávání podařilo splnit; kriticky zhodnotí, co by příště případně udělal jinak, jaké
další zdroje by mohl použít atd.
- ostatní aktivity mimo skupinovou práci - promýšlení aktivit, hledání nových zdrojů
pro skupinové aktivity, příprava nových materiálů apod.

Pokud chce učitel motivovat všechny své žáky a nabídnout jim zajímavé úlohy,
musí své aktivity naplánovat velmi pečlivě. Harmer (1991, s.246) formuloval některé
Principy, které pomáhají efektivnímu provedení skupinové práce a zároveň napomáhají
předcházet problémům, které mohou vyvstat. Klíčovou myšlenkou těchto principů je
dopřát žákům pocit, že každý z nich bude profitovat ze společných aktivit (přeložil
Václav Vaňura).
• Úkol pro skupinové aktivity by měl mít více než jedno řešení, nebo by mělo
existovat více způsobů, jak dosáhnout správného výsledku. Dát každému žákovi
pocit užitečnosti pro skupinu.
• Ukol by mel podporovat vnitřní motivaci každého žáka. Žáci pracují na úkolu,
Protože sami chtějí přijít s originálním řešením problému.
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• Každý z žáků má jiné znalosti a dovednosti. Úkol by měl být splnitelný pro každého
žáka a měl by umožnit se každému žákovi prosadit a uplatnit jeho jedinečnost
• Úkol by měl být natolik variabilní, aby žáci mohli použít různé zdroje informací
• Úkol by měl mít multisensoriální povahu, zaměstnat více smyslů žáka.

Je obtížné si představit, že by učitel měl při každé aktivitě všechny tyto principy
dodržet. Je třeba je chápat spíš jako jistá doporučení či návrhy. Například ne každý
úkol může podporovat vnitřní motivaci žáků, ale tato motivovanost může být
podpořena příznivým třídním klimatem či osobností učitele. Ne každá úloha může
naplnit poslední dva principy, ale je na učiteli, aby si jich byl vědom, a čas od času
přišel s nějakým nápadem této povahy. Také není vždy možné mít více než jedno
řešení, může zde ale být možnost výběru pracovních metod nebo různé postupy
v

plnění zadané práce.
Jaques dále doporučuje stanovit si některá „základní pravidla" (Jaques 1991,

s-128), která jsou podle něj nezbytná pro definování kontextu a podmínek práce, a
která napomáhají plynulosti práce. Díky stanoveným pravidlům je každému jasné, zda
je jeho chování správné či ne. Pravidla mohou být nastavena například takto (přeložil
Václav Vaňura):

• Nikdo nikomu neskáče do řeči.
• Nikdo ve skupině nemluví podruhé, dokud nepromluvili všichni, co mluvit chtěli.
• Připomínky jsou formulovány v první osobě (já, myslím si, řekl bych..).
• Učitel odpovídá pouze na konkrétně formulované otázky.
• Každý je zodpovědný za průběh práce.
• Pravidla vznikají dohodou všech účastníků.
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5.4 Hodnocení skupinové práce

Kdykoliv se dvě či více osob dostane do vzájemné interakce, v určitém smyslu se
navzájem hodnotí. Hodnocení jako takové je velmi důležité, neboť poskytuje zpětnou
vazbu všem stranám, v našem případě učiteli i žákům. Hodnotícím může být učitel, dítě
stojící mimo skupinu, ale také jednotlivci přímo ve skupině. Metody, které použijeme,
by měly být v souladu s kontextem práce a pracovním klimatem ve třídě. Jaques (1991)
nabízí tyto metody (přeložil Václav Vaňura):

• pozorování - jedna skupina pozoruje dění v jiné skupině a působí jako pozorovatel i
jako hodnotící strana
• zpětné hodnocení - na začátku skupinové práce jsou někteří žáci vyzváni, aby
zhodnotili předchozí spolupráci
• rozhovor - ve skupině, mezi skupinami, mezi skupinou a učitelem
• dotazník - každý žák napíše na papír, jaké věci během práce považoval za důležité,
jaké za méně důležité a co by chtěl zlepšit
• videonahrávka - skupiny isou natočeny ve svém přirozeném pracovním prostředí

Hammil (1986, s.8-10) zmiňuje tyto hodnotící metody, které jsou ale spíše
Používány pro hodnocení jednotlivých žáků; některé postupy jsou podobné jako
v předchozím případě:
• testování - testem chápe jakýkoli nástroj nebo systematickou proceduru, která měří
výsledky práce
• Eioduktové hodnocení - všechny procedury, které žáci podstupují, jsou považovány
za hodnotící nástroje; produkt, jako je například řeč, hlasité čtení, esej či pracovní
list, mohou být lehce zkontrolovány a porovnány s produkty ostatních žáků
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• přímé pozorování - značné množství užitečných informací může pocházet právě
zpozorování; zvláště pokud chce učitel například ověřit existenci

problémů

s chováním v dané skupině
• rozhovor- jde o druh konverzace, která má být vedena za jistým účelem, většinou za
účelem zisku informací; ty mohou pocházet jak od vrstevníků a spolužáků dítěte, tak
od ostatních učitelů a rodičů
• analytické učení -

proces, který je zaměřen na

žákovo porozumění

dané

problematice a na získané dovednosti; většinou jde o sérii konkrétních otázek
(týkajících se daného tématu), které vyžadují konkrétní odpovědi
• kontrola výsledků žáka - při komplexním hodnocení nesmíme zapomenout vzít
v potaz i výsledky z jiných oblastí žákových činností, stejně tak jako podívat se, jak
se žákovi dařilo v průběhu dosavadní školní docházky (přeložil Václav Vaňura).

5.5 Možné problémy při skupinové práci

Při každé činnosti se nutně občas musejí vyskytnout potíže, a skupinová práce
není výjimkou. Je nutné žáky pro skupinovou práci připravit - schopnosti pro práci
v malých skupinách byly již zmíněny výše. Více problémů se přirozeně vyskytuje
v

začátcích, protože žáci nejsou zvyklí pracovat ve skupinách a učitel nemusí mít tolik

zkušeností s organizací skupin. Většina odborné literatury zdůrazňuje důležitost
heterogenních skupin. V takovýchto skupinách mají děti příležitost, aby se naučili
vzájemně si pomáhat, dohodnout se s někým, kdo je trochu jiný, a zároveň oceňovat
tu

to odlišnost. Existují však i možné potíže, které vyplývají z povahy práce v

heterogenních skupinách a které ovlivňují úspěch spolupráce. Některé tyto negativní
efekty mohou být:

• méně nadaní žáci přenechávají zodpovědnost za práci na ostatních členech skupiny
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• zodpovědní žáci se cítí znuděni (nebo reagují agresivně), pokud něco již poněkolikáté
vysvětlují
• schopnější žáci nepracují tak, jak umějí; mají pocit, že je skupina využívá
• více nadaní žáci přebírají roli vedoucího skupiny a vyžadují po ostatních, aby se řídili
jeho nápady a pokyny; obvykle to vede k nefunkčnímu rozdělení práce (,já něco
udělám a ty to zapiš")
• někteří žáci se nechtějí zúčastnit skupinové práce z důvodu vlastní lenosti či studu
• žáci ve skupině nechtějí pracovat s některým z členů; snaží se ho odsunout
• žáci nejsou schopni se ve skupině dohodnout

5.6 Skupinová práce a děti se SPU

Na závěr teoretické části bych se rád dostal k vlastnímu jádru práce, tedy vztahu
dětí s poruchami učení ke skupinové práci. V odborné literatuře jsem na toto téma
nenašel mnoho odkazů. Uvádějí se některá obecná doporučení, která se týkají výuky
žáků se SPU a která můžeme vztahovat i na využití skupinové práce, jako například
Přizpůsobit výuku

individuální

povaze případu (Kocurová 2001, s.180). Doporučení

ohledně péče o děti se SPU zdůrazňují taktéž některé individuální formy práce individuální reedukace prováděná speciálním pedagogem přímo na škole, docházka do

třícl individuální péče, oddělená výuku v předmětech
(nejčastěji

nejvíce postižených

poruchou

Cj) apod. (Kocurová 2001, s.186-187). Pokud ale chceme dítě se

specifickými poruchami učení integrovat, je třeba toto dítě zapojit do kolektivu

ostatních žáků (žáků bez poruchy), učinit z oslabeného žáka nedílnou součást kolektivu;
a to se nám těžko podaří, pokud budou děti s poruchami pracovat po celou dobu výuky
odděleně, v oddělených skupinách, případně úplně samostatně. Pokud tedy přistoupíme
ve třídě, kde máme žáky se SPU, ke skupinové práci, je přinejmenším logické zapojit
tyto žáky do činnosti s dětmi bez oslabení, utvořit „smíšené" skupiny (pokud nám to
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podmínky v konkrétním prostředí dovolují). Na otázku, jak tento proces zapojování (a
vůbec celé práce ve skupinách) probíhá v reálných podmínkách a co může vést ke
zvýšení jeho kvality, se nám pokusí odpovědět praktická část práce.

PRAKTICKÁ ČÁST

6 Stanovení hypotézy

V předchozích kapitolách jsme hovořili o možných obtížích, které se mohou
vyskytnout při zapojování dětí s poruchami učení do skupinové práce. První část
praktické části se pokusí odpovědět na otázku, zda pro tyto děti je vhodná spíše práce
individuální, či naopak skupinová. Na základě poznatků z teorie, vlastního uvážení a
rozhovorů s několika učiteli prvního stupně základní školy (kdy jsem se ptal na jejich
názor ohledně této problematiky) jsem stanovil hypotézu, že děti se SPU
preferují

spíše individuální práci. Zároveň se ale domnívám, že skupinová

probíhající podle jistých pravidel je pro děti se SPU vhodnější než práce

vědomě
práce

individuální.

Jeden z nejčastěji mnou slýchaných argumentů byl totiž ten, že se slabší děti často
„vezou" s kolektivem, aniž by se výrazněji zapojily. V druhé části praktického oddílu
jsem se rozhodl toto (alespoň částečně) ověřit či vyvrátit. V případě, že se skupinová
Práce ukáže jako neefektivní, pokusím se analyzovat podmínky, za kterých by tato
0r

ganizační forma byla účinnější. Rád bych se zaměřil na faktory vně i mimo skupinu.

Především na způsoby tvoření skupin, vliv způsobu utváření skupiny na kvalitu
výsledného procesu, podíl učitele na utváření skupin a vliv sociálního klimatu ve
skupině na kvalitu spolupráce.
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6.1 Popis zkoumaného vzorku

První část výzkumu jsem prováděl na vybraných základních školách ve Dvoře
Králové nad Labem, konkrétně ve dvou běžných třetích třídách (3.A, 3.C) s
integrovanými žáky se specifickými poruchami
specializované přímo na žáky se SPU (4.A).

učení

a v jedné čtvrté

třídě

Na většině škol neexistují žádné

specializované třídy a tyto děti bývají začleňovány do běžných tříd (což je celkem běžná
praxe). Nelze jednoznačně říci, zda je některá z alternativ pro dítě s poruchou výrazně
lepší. Specializovaná třída umožňuje věnovat se v rámci malého kolektivu relativně
individuálně každému žákovi, výuka probíhá pod dohledem speciálního pedagoga. Žák
je veden specifickými metodami, má k dispozici řadu speciálních pomůcek, učebnic atd.
Naproti tomu, integrace dětí s poruchami učení do běžných tříd je v mnoho zemích
trvalým prvkem školské politiky. V běžné třídě není postižené dítě vytrženo z kolektivu
třídy, neocitá se v uzavřeném prostředí specializované třídy s nálepkou dyslektik či
dysgrafik. Má příležitost ke kooperativní práci, dochází k posilování demokratických
hodnot (nejen u postižených žáků); v tomto prostředí se odstraňují stereotypy,
předsudky a nesprávné názory na tyto jedince. Ovšem takový integrační proces klade
v

ysoké nároky na učitele a méně zkušený pedagog nemusí mít přesné povědomí o tom,

jak s těmito dětmi pracovat. Zvýšené riziko vzniká pro dítě tím, že je umístěno do méně
chráněného prostředí. Základem přístupu k této problematice tak zůstává především
'ndividuální přístup k těmto jedincům a snaha o maximální rozvoj jejich

potenciálu.

% s l í m , že pro potřeby tohoto výzkumu je zastoupení obou alternativ vzdělávání žáků
se

SPU vhodné.
Za účelem upřesnění složení mého výzkumného vzorku uvádím zastoupení dětí se

SPU ve vybraných třídách. Všechny níže uvedené děti byly vyšetřeny v pedagogickoPsychologické poradně, kde u nich bylo zjištěny popsané odchylky a poruchy.

Třída
3.A

Počet žáků
28

Typ SPU

Děti se SPU

dyslexie + dysgrafie + dysortografie

1 chlapec
2 chlapci + 1 dívka

3.C

25

4.A (spec.třída) 11

dyslexie + dysortografie

1 chlapec

dyslexie

1 chlapec

dyslexie + dysgrafie + dysortografie

3 chlapci +2 dívky

dyslexie + dysgrafie + dysortografie

2 chlapci + 1 dívka

dyslexie + dysortografie

2 chlapci

dysgrafie + dysortografie
dyskalkulie + dysgrafie

1 dívka

celkem dětí se SPU: 10 chlapců (67%) / 5 dívek (33%); (pro srovnání: obecně se
uvádí, že SPU se vyskytuje 4-1 Okřát častěji u chlapců než u dívek)

6.2 Popis metod použitých při výzkumu

Pro výzkum zapojování do kolektivní práce jsem zvolil metodu pozorování při
skupinové práci v přirozených podmínkách. Pozorovaní nevěděli, co přesně bylo
pozorováno. Děti jsem (s pomocí učitele) rozdělil do 4-5tičlenných skupinek tak, aby v
každé z nich bylo alespoň jedno dítě se SPU. Ve specializované třídě tento problém
Přirozeně odpadl. Je třeba zdůraznit, že dělení do skupin proběhla podle uvážení učitele,
nikoliv podle přání žáků; i tento faktor ovlivňuje výsledky skupinových aktivit. Každá
skupina dostala stejný úkol; při jeho plnění museli pracovat jako skupina, tzn.
diskutovat o svých názorech, pokusit se na něčem dohodnout, postulovat společný názor
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a prezentovat výsledek práce jako skupina. Role ve skupině nebyly nijak definovány,
nechal jsem na dětech, zda si mezi sebou zvolí vedoucího, zapisovatele apod. Obsah
úkolu není pro tuto práci důležitý, protože mně nešlo ani tak o jeho (správné) vyřešení.
Skupiny byly úkolem zaměstnány asi na 15-20 min; po tuto dobu jsem mohl pozorovat
veškeré dění, prvky skupinové dynamiky, a zvláště se zaměřit na děti se SPU.
Především jsem se snažil všechny děti k úkolu co nejvíce motivovat, a to z důvodu, aby
případné nezapojování se do činnosti nebylo důsledkem pouhého nedostatečného zájmu
o činnost. Abych zjistil, jakou možnost práce děti vědomě preferují, použil jsem v druhé
fázi výzkumu krátký dotazník, který jsem rozdal další hodinu jen dětem se SPU
(pozoroval jsem je i při práci s dotazníkem). Pro zjištění základních informací o třídě
jsem zvolil metodu rozhovoru, a sice s učiteli vybraných tříd, kteří mi podali základní
informace o třídě i jednotlivých žácích.

7 Výsledky výzkumu

Co se výsledků tohoto výzkumu týče, je třeba si uvědomit (zejména v případě
pozorování), že mohou být poněkud subjektivní; o faktorech, které mohly ovlivnit
výsledky výzkumu, je pojednáno v závěru práce. Výsledky prvního výzkumu jsou
rozděleny do dvou oblastí - práce ve skupinách a vyplnění dotazníků.

7-1 Práce ve skupinách

Jak už jsem předeslal, pozoroval jsem děti při skupinové práci, přičemž jsem se
zaměřoval výhradně na děti se specifickými poruchami učení. Jména dětí jsou

smyšlená.
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3. A: Všechny tři děti se do skupinové práce více či méně zapojily. První obtíže nastaly
asi po osmi minutách, kdy se jeden chlapec se SPU (nazývejme ho třeba Honzík) otočil
ke své skupince zády - důvodem byl dílčí neúspěch ve vykonávané činnosti (někdo se
tuším zasmál jeho názoru či příspěvku). Po zásahu učitele se Honzík opět zapojil, ale již
nejevil přílišný zájem o vykonávané činnosti. Jak jsem se dozvěděl od učitele, Honzík
nastoupil do školy po ročním odkladu docházky. Oproti tomu Pavlík nijak zvlášť
nespolupracoval, ke konci se nudil a dával to i patřičně najevo (hlasité projevy
nesouhlasu, kontraproduktivní činnost apod.), přičemž se mu podařilo strhnout na svou
stranu ještě jednoho chlapce. Při napomenutí se trochu zalekl a posléze se částečně
zapojil. Učitel mi řekl, že se takhle obvykle nechová. Veronika se zapojila od začátku,
ale držela se trochu stranou. Když se jí děti na něco zeptaly, odpověděla či řekla svůj
názor. Neustále se ale s nčkým radila; vypadalo to, jako by si nevčřila. Zdálo se mi, že jí
práce se skupinou vyhovuje, protože skupina ji ujistí ve správnosti jejích domněnek.

3.C: Děti se opět zapojily, všímal jsem si ovšem hlavně obou chlapců se SPU. První
chlapec (Frantík) se do skupinové práce zapojil bez sebemenších problémů a skupina
ho respektovala v plném rozsahu. Bylo vidět (alespoň jsem se tak domníval), že na
skupinovou práci je zvyklý a nečiní mu zvláštní obtíže. Velice mu záleželo na tom, aby
byl ve skupině "právoplatným" členem, který se zaslouží o její výsledky. Zároveň ale
nepatřil mezi nejtišší žáky. Oproti tornu Jirka se do práce vůbec nezapojil, dokonce ani
po výzvě učitelem - jen se přitočil ke skupině, ruce demonstrativně zkříženy na prsou a
Pozoroval dění ve skupině. Svým jednáním sice nikoho neovlivnil (nestrhl nikoho na
sv

ou stranu), zároveň mu

nikdo nevěnoval větší pozornost. Jak jsem se později

dozvěděl od učitele, Jirka často projevuje sklony k asociálnímu jednání.

Tato třída byla trochu specifická tím, že zde pracovaly jen děti se SPU. Byl jsem
trochu zklamán tím, že děti v podstatě nebyly schopny pracovat ve větších skupinách
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(učitel na mojí žádost utvořil dvě skupiny - 5 a 5 dětí). Neuměly se na ničem
dohodnout, každý dělal něco jiného, práce nikam nespěla. Tento neúspěch přičítám své
vlastní nevědomosti a nedostatečném respektování odlišností dětí (učitel třídy mne v
rozhodnutí o rozdělení skupin nijak neovlivňoval, za což mu velice děkuji). Po pár
minutách pokusů o spolupráci v těchto velkých skupinách mi totiž došlo, že skupiny
musí být menší. Proto jsme přerozdělili skupiny na pět skupin po dvou dětech. Práce šla
v párech o poznání lépe - bylo vidět, že děti se snáze dokáží domluvit ve dvojici. Ale
abych byl přesnější - vypadalo to asi tak, že děti v párech pracovaly spíše samostatně a
občas od sebe něco opsaly, na něčem se dohodly apod. Musím ale říci, že oproti
Předešlému pokusu byly průběh i výsledky práce o poznání lepší. Mezi dětmi nebyly
nějaké výrazné individuální rozdíly až na dva případy. Vítek (dyslexie + dysgrafie +
dysortografie) měl menší problémy při spolupráci - bylo na něm vidět nelibost, že musí
pracovat s Petrou (podobná diagnóza). Bránil se spoluúčasti, zakrýval si svoji práci a

nechtěl se s ní bavit. Na moji otázku, zda je to proto, že Petra je holka, odpověděl v
kladném smyslu. Proto jsme s učitelem třídy udělali ještě jednu operativní změnu a
spojili ho do skupiny s chlapcem. Bohužel, výsledek nebyl o mnoho lepší až na to, že si
již tolik nebránil své soukromí. Spolupracovat se mu ale nedařilo, na čemž později tratil
i jeho kolega, který taktéž nejevil ochotu spolupracovat. Učitel mi řekl, že Vítek byl v
pedagogickopsychologické

poradně

diagnostikován jako

rozumově

průměrný,

Psychicky ale nezralý; má málo rozvinuté volní úsilí, je velice emocionálně závislý na
m

atce. Byl mu doporučen jednoroční odklad školní docházky, na výslovnou žádost

rodičů byl ale umístěn do školy ve svých šesti letech.
Petr (dysgrafie + dysortografie) se sice snažil (spolu)pracovat, neustále ale
Prosazoval svůj názor a choval se vůči partnerovi dominantně. Vůbec se nesnažil o
dl

skusi, neustále opakoval své argumenty, dokud se mu jeho kolega nepodřídil.

49

I když práci v párech můžeme v širším smyslu považovat za práci skupinovou,
přece jen má (oproti skupině čítající například pět členů) jistá specifika a její průběh se
pohybuje někde na pomezí mezi skupinovou a individuální prací.

7.2 Závěry z pozorování

Nejprve bych rád provedl přehled dosažených výsledků. Pro snadnější zpracování
jsem stanovil čtyři úrovně zapojení (nejprve jsem chtěl stanovit pět úrovní, protože
lichý počet úrovní se používá u drtivé většiny škálování, nebyl jsem si ale jist prostřední
variantou, která by měla být neutrálního charakteru - průměrně se zapojil či průměrně
se nezapojil; proto jsem zůstal u stanovení čtyř úrovní).

m

>ra zapojení

úplné zapojení spíše zapojil(a)

spise

nezapojil(a)

nezapojil(a)
Počet dětí
v

Procentech

1

2

6

6

6,7%

13,4%

40%

40%

Jak z dosažených hodnot vyplývá, děti se SPU se do skupinové práce spíše či
vůbec nezapojují (celkem 80%). Příčin může být jistě celá řada; nad nimi se pokusím
zamyslet, až budeme něco vědět o výsledku druhé části výzkumu.

7 3

- Vyplňování dotazníků

Jako dotazník jsem použil soubor pěti otázek.Tento improvizovaný dotazník jsem
z

'skal na VOŠPg v Litomyšli od svého vyučujícího psychopedie se slovy, že jde o

Příklad jednoduchého diagnostického dotazníku, který je možno předložit dětem na
Ur

°vni prvního stupně základní školy; v žádném případě však nejde o standardizovaný

dotazník. Bohužel nevím, jestli onen vyučující byl i jeho autorem či nikoliv, ani za
jakým účelem ho dotyčný vyučující používal. Pro mé záměry se tento dotazník zdál
být vyhovující (pro potřeby této práce bylo přikročeno k malým úpravám otázek, typově
však zůstaly stejné). Jako nejvíce směrodatné otázky pro naše účely chápu body 1,2 a 5.

Otázky z dotazníku:

1)

Jsi členem týmu, který bude zkoumat vykopávky. Budeš chtít pracovat jako
osamělý vědec nebo raději s několika vědci najednou?

2)

Jsi členem čtyřčlenné posádky námořní lodi, která vyplouvá na dalekou cestu. Ještě
před vyplutím se rozhoduje, kdo z vás bude kapitán, zástupce

kapitána,

kormidelník a plavčík. Čím bys chtěl(a) nejvíce být?
3

)

Již plujete po moři a najednou narazíte na útes. Kapitán vypadne z lodi a utopí se.
Kdo je podle tebe teď osoba, která loď zachrání?

4

)

Proč jsi zvolil(a) právě tuto osobu?
Ty a tvůj kamarád nebo máte narozeniny. Maminky pro vás chtějí uspořádat
oslavu. Kde chceš, aby byla tvá oslava - u vás doma nebo u kamaráda? A proč?

Tento dotazník jsem rozdal pouze dětem se SPU. Pro usnadnění jejich
Vžd

práce jsem

y otázku několikrát přečetl a nechal dětem dostatečný čas na napsání odpovědi. Po

skončení této aktivity jsem se dozvěděl, že děti vyplňování dotazníku bavilo více než
Předešlá práce ve skupinách (snad proto, že dotazník měl zábavnou formu a poskytoval
dostatek prostoru pro dětskou představivost a fantazii).

«i

Přehled dosažených výsledků:
1) Navzdory předpokladům, možnost pracovat sám preferovalo 40% dětí a týmovou
práci zvolilo 60% dotázaných. Zajímavé je, že většina dětí, které byly pro tým,
nenapsaly 5 vědci, ale 5 lidmi.

2) U druhé otázky většina (53%) dětí uvedla, že by chtěly být kapitánem, 27% dětí
kormidelníkem a 20% dětí by rádo bylo plavčíkem. Žádný z dotazovaných nechtěl být
zástupcem kapitána.

3

) 47% dětí preferovalo pro záchranu lodi zástupce kapitána, 40% kormidelníka a 13%

dětí plavčíka. Důležité také bylo, kolik dětí pasovalo do role zachránce sama sebe (v
kontextu druhé otázky). Poměr byl (zachráním loď sám : zachrání někdo jiný) 10:5
(66,7% : 33,3%).

4

) Děti zdůvodňovaly své volby různě. Nejvíce (3x) bylo napsáno, že se jim daná osoba

líbí (tedy pro jejich rozhodování byly nejdůležitější osobní

sympatie).

Další

zdůvodnění, z hlediska logiky dospělého člověka ne příliš smysluplná, byla například:
Protože je hezkej, protože uplaval, protože nás zachránil, protože. Ostatní zdůvodnění
tyla více či méně logická - např. protože kormidluje (u volby kormidelník),
otupuje

protože

kapitána (zástupce kapitána). Některé děti tuto položku dotazníku vůbec

^vyplnily; bohužel nevím, jestli zapomněly, nebo si nevěděly rady.

5

) Narozeniny doma chtělo slavit 67% dětí (časté zdůvodnění bylo třeba mám tam

má

>nu, líbí se mi doma či nepustí mne ke kamarádovi). Zbývajících 33% by raději

bavilo

u

kamaráda {protože chci, líbí se mi tam). Některé děti svoji volbu opět

^zdůvodnily (byly to jiné děti než děti u položky d).

o

8 Jirkův případ

K napsání této kapitoly mne vedla zkušenost, kterou jsme společně s kolegyněmi
udělali během čtrnáctidenní praxe na běžné základní škole; jednalo se o pátou třídu. I
zde šlo o skupinovou práci ve třídě s integrovanými dětmi. Třída má celkem devatenáct
dětí, z toho deset chlapců a devět dívek; děti jsou spolu od třetí třídy. Pokud se
podíváme na složení třídy se sociologického hlediska, nejsou zde žádné výrazné
antipatie mezi dětmi, děti jsou schopny úspěšně pracovat ve skupinách; žáci jsou ve
stádiu, kdy chlapci preferují práci s chlapci a dívky s dívkami. Co se poruch učení týče,
je zde jeden chlapec, u kterého byly diagnostikovány dyslexie s dysgrafií. Tento
chlapec, říkejme mu Jirka, má podle třídního učitele občas problém zapojit se do
skupinových aktivit; buď vyrušuje, nebo ze sebe dělá hlupáka a nespolupracuje,
Případně nepracuje vůbec. Zdálo by se, že individuální forma práce byla ideálním
způsobem řešení. Uvažovali jsme, jak by se tento problém dal vyřešit. Brali jsme
v

úvahu různá hlediska, která jsou zmíněna v teoretické části této práce - velikost

sk

upin, jejich formování, rozdělení rolí ve skupině, rozvoj dovedností pro práci ve

skupině, druh skupinových aktivit atd. Nakonec jsme se rozhodli zaměřit se na proces.
•Ižkseskupinv utvářejí.

Spontánně vytvořené skupiny

Na začátku naší práce s touto třídou děti měly šanci utvořit skupiny volně podle
vlastních preferencí. Předvídat problémy, které vzniknou, je celkem jednoduché

-

Přátelé se spojí dohromady, chlapci se oddělí od dívek, silnější žáci utvoří „VIP"
skupiny. V této třídě, kde podobná dělení probíhají často, děti rychle utvořily skupiny a
zaujaly místa. Byl zde jeden chlapec, který stál, čekal a nic nedělal - Jirka. Učitel ho
2

Pozoroval a vyzval jej, aby se k někomu připojil; Jirka odvětil, že neví, kam má jít, a

stejně se k nikomu nepřipojil. Nakonec ho učitel přidal ke dvěma chlapcům. Ani jedna
strana (skupina, Jirka) nebyla z rozdělení nadšena. Chlapci nerozuměli tomu, proč mají
právě oni s Jirkou spolupracovat, zvláště když bylo jasné, že Jirka nebude pracovat.
Jirka neměl nic proti této konkrétní skupině; nechtěl pracovat s nikým, protože si ho
nikdo ke spolupráci nevybral. Oba chlapci se Jirku snažili zapojit do aktivity, nicméně
on stále nechtěl spolupracovat: „Nevidím odtud na ten papír.

Petr čte, ale já

ho

neslyším. Nevím, co tam mám napsat. Nerozumím tomu." Seděl bokem ke skupině;
když mu učitel řekl, ať se připojí ke skupině, posunul si židli blíže k ostatním, ale stejně
nespolupracoval.
Zkusili jsme analyzovat Jirkův případ v širším kontextu. Druh práce, kterou učitel
zvolil, odpovídá základní struktuře skupinových aktivit. Učitel vytvořil skupiny podle
Přání žáků; jak víme, tento způsob má své klady i zápory. Rychlé rozdělení do skupin je
možné ve třídách, kde se děti navzájem dobře znají. Práce bývá plynulá, protože děti

chtějí pracovat dohromady. Vždy ale existuje riziko, že děti, které nebudou patřit do
žádné dočasné skupiny, se mohou cítit osamoceně a trapně. Spontánní dělení dětí tohoto
v

ěku také znamená respektovat víceméně homogenní složení skupin. Tak můžeme

Popsat i Jirkovu situaci. Zde .vidíme dva základní problémy - děti nechtějí pracovat
s

n í m a on se nechce zapojit do práce skupiny. Jeho strach z toho, že nebude nikým

vyzván ke spolupráci, se promítá do jeho pasivity a negativity ve vztahu ke skupině.
Nezdálo se, že Jirkovy poruchy učení měly na vzniklé problémy nějaký vliv. Jak bylo
Patrno, ani faktor učitele zde mnoho nezměnil. V tomto případě bylo porušeno několik
zásad skupinové práce - není například možné sdílet informace bez interakce tváří
v

tvář.

Vzájemná závislost ve skupině ovlivňuje i práci na společném úkolu. Spolupráce

M a patrna jen mezi dvěma chlapci; třetí osoba (Jirka) byl stranou jejich kooperace.
Zaznamenali jsme i nedostatek dovedností pro práci ve skupinách, jako například
2d

vořilost, vzájemná podpora, žádání o pomoc, otevřená diskuse, vzájemná pochvala a

podpora. Paschovo doporučení (viz kapitola Formování skupin) dát do skupiny společně
děti, které se navzájem nemají v oblibě, se v tomto případě příliš neosvědčilo.

8.2 Skupiny náhodně vytvořené učitelem

Druhý den učitel zkusil předejít předešlým problémům tím, že sám vytvořil
skupiny, a to zcela náhodně. Jirka byl ve skupině s jedním chlapcem a jednou dívkou.
Okamžitě po rozdělení podotkl, že chtěl být s jedním (jiným) chlapcem. Učitel mu
odpověděl, že s ním třeba bude příště a že jedním z cílů této práce je naučit se s každým
spolupracovat. Tentokráte se Jirka částečně zapojil - naslouchal druhým, sledoval práci,
ale nepřispěl žádným nápadem ani pomocnou rukou. Je důležité podotknout, že na vině
nutně nemusí být jen kolektiv; podle učitelových slov je Jirka občas jen líný.
Formování skupin učitelem nedává dětem příležitost vybrat si do skupiny své
přátele, navíc děti, které nemají v kolektivu stálou pozici, nemusejí cítit rozpaky či
zůstat stranou dění. Jirka nebyl v konfliktu s učitelem ani spolužáky, považoval ale
rozdělení do skupin za nespravedlivé (chtěl být přece jen s někým jiným). Důležitá byla
učitelova odpověď, ve které byl zmíněn jeden z principů skupinové práce. Kromě
sociálních obtíží spojených s tímto náhodným formováním, hlavním

problémem

v tomto případě je fakt, že Jirka nechal veškerou práci na ostatních členech skupiny.
V podstatě sice můžeme říci, že není pro všechny členy nutné zapojit se v každém bodě
skupinové práce - někdy to dokonce ani není možné; například v situacích, kdy každý
má určitou roli (zapisovatel, mluvčí apod.), to dokonce není žádoucí. Nicméně, pokud
účelem skupinové práce je něco nového se naučit či procvičit, aktivita všech členů je
nutná.
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8.3 Pozorování během hry

Třetí naší šancí, kdy jsme mohli pozorovat, byla jednoduchá hra, která slouží
к procvičování učiva (například slovní zásoby v hodinách cizího jazyka, tak jako
v našem případě). Jsou zde dva týmy stojící v řadách za sebou čelem к tabuli. Učitel
zadá konkrétní úkol С, Jak se řekne..".) a zástupce týmu napíše odpověď na tabuli. Tým,
jehož odpověď je správná a rychlejší, má bod. Děti se v týmech postupně střídají.
Tentokrát bylo jedno družstvo složeno z děvčat a druhé z chlapců. Děti hrají tuto hru
poměrně často a rády se do ní zapojují - i Jirka. Zapojil se okamžitě do aktivity a nevedl
si špatně - udělal sice nějaké chyby, ale ostatní také. Během hry povzbuzoval a bavil se
s ostatními. Nicméně, ne všechny děti byly zapojeny po celou dobu a děti na konci řad
často nedávaly pozor, co se děje vepředu.
Tento typ práce vypadá z hlediska sociálních vztahů a procvičování učiva jako
• v ttak
; P ví iako
a V CP
úspěšný; stejne
se jeví
ja vhodný pro děti, které mají z nejrůznějších důvodů
skupinové činnosti. Pokud ale analyzujeme jednotlivé
problém úspěšně se zapojit Hn
do skup
•• + w ze
7P кК uruiy
určitým obtížím stále dochází. S ohledem na vzájemnou
části této aktivity, zjistíme,
j

. • x se^ jedna
\oAná spib
sDÍše o individuální práci s kompetitivními prvky; na
závislost ve skupme
/vítězit bez úspěchu druhých. Pro Jirku je toto ideální
straně druhé jedinec nemuze zvi
• jeno
: p u n sebevědomí a dává mu příležitost ukázat, co dovede,
situace, která podporuje
• - nyi
w ^rozhodující
pro jeho pozici v příští skupině či třídě celkově.
Tento moment muze
, *
7-ídný
V týmu se nevyskytuje
zoun
у vedoucí, tzn. nikdo nemá hlavní zodpovědnost za
i
zodpovídá za své vlastní výsledky, které ovlivňují úspěch
výsledky skupiny, ale Kazu?
-ыргр ^zvláště slabší žáky, může však být i tato zdánlivá
celé skupiny. Pro nektere,
•
nenříiemná
a stresující. Hlavní motivační faktor, soutěžení
zodpovědnost za cely tym
nc
H j
• - oy
hvt zároveň nebezpečný pro meziosobní vztahy členů jedné
mezi skupinami, muze
X jak
ink jiz
iiž bylo
skupiny. Na druhé straně,
У řečeno v teoretické části, soutěž mezi skupinami
. . ffl; jednotlivců
považována za užitečnější, protože skupina
je v porovnání se soutezemi
je
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nese následky případné prohry konstruktivněji než jednotlivec; naopak úspěch stmeluje
členy dohromady. Jedním z problémů, které se při tomto druhu práce vyskytují, se týká
zapojení všech dětí. Pouze jeden člen se aktivně účastní soutěže a ostatní čekají, až na
ně přijde řada. Je zde dlouhá prodleva, kdy žáci čekají na svoji příští příležitost, proto je
pro ně těžké udržet celý čas pozornost. Možným řešením bylo mít více týmů než dva,
případně hrát tuto hru jen s částí třídy, zatímco zbytek třídy by pracoval na jiném úkolu.

8.4 Stanovení hypotézy

Po týdenní zkušenosti s prací v této třídě a definování problémů práce ve
skupinách jsme se pokusili navrhnout možná řešení, která jsou rozdělena do tří oblastní
podle tří předešlých pozorování.
Co se týče první zkušenosti, spontánní tvorba skupin nám ukázala, že není vždy
optimální nechat žáky, aby se sami seskupovali do pracovních skupin, protože
riskujeme vznik výkonnostně velmi rozdílných skupin nebo to, že některý z žáků
nebude začleněn do žádné skupiny. Tato zkušenost může být velice nepříjemná pro dítě,
které nemá stabilní postavení v kolektivu. Další pozorování nám ukázalo, že je
jednodušší akceptovat kolegy ve skupině v případě, že nikdo ze žáků

nemůže ovlivnit

složení skupin. Stále zde ale zůstává faktor učitele, který je odpovědný za dané dělení a
který podstupuje riziko, že u některých žáků vyvolá jeho počin negativní reakce. Proto
zkusíme eliminovat všechny lidské faktory,

které mohou dělení ovlivnit a

následnou

spokojenost žáků se strukturou skupiny.
Jak jsme se přesvědčili, náhodné seskupování není vždy tím

nejvhodnějším

způsobem. Tato fakta nás přivedla na myšlenku, že učitel by měl Žáky do skupin
rozdělovat nikoliv náhodně, ale na základě své znalosti jednotlivých Žáků; tedy nikoliv
spontánní, ale záměmáajromySlená tvorba skupin. Pedagog je element, který jsme se
pokusili v předchozím případě eliminovat; zároveň ale může být přínosný, pokud

57

rozdělením žáků dle vlastního uvážení napomůže zdárnému průběhu práce. Třídní učitel
zná své žáky a měl by odhadnout, kdo je vhodný pro práci s Jirkou, kdo s ním bude chtít
pracovat a pomáhat mu. Být ve skupině, která je pozitivně naladěna a nabízí podporující
prostředí, je pro každého dobrým základem pro práci.
Během našich pozorování se ukázalo, že ne každý žák se aktivně zapojuje do
skupinové aktivity, i když je to v danou chvíli žádoucí. Proto jsme se rozhodli zkusit
variantu, kdy každý žák pracuje na určité části skupinového úkolu. Úkol pro skupinu
může být například určit druhy slov z nějakého článku, každý má na starost jedno slovo.
Kolegové ve skupině nemohou říci správné řešení, mohou však napovědět. Práce není
časově limitována, nejde tedy o soutěž mezi skupinami - jde o správné vyřešení. Tento
druh práce má velkou naději na úspěch ze dvou důvodů: není zde mnoho šancí, jak se
nezapojit, a navíc je tu kolektiv, který dohlíží na správné vyřešení

úkolu. I žáci by

neměli být tolik stresováni, protože se nejedná o soutěž; navíc lze od kolegů získat
podporu a pomoc.

8.5 Ověření hypotézy v praxi

Abychom při dělení eliminovali lidský faktor, pro náhodné vytvoření skupin jsme
se rozhodli použít malé jednobarevné karty (čtyři druhy barev pro vytvoření čtyř
skupin) a nechat žáky losovat Očekávali jsme, že nastanou nějaké nespokojenosti
s výsledky, ale nestalo se tak. Jakmile každý měl svoji kartu, ukázal ji ostatním a

všichni rychle vytvořili skupiny. Ani Jirka si nestěžoval na výsledky losování; stal se
členem čtyřčlenné skupiny spolu se dvěma dalšími chlapci a jednou dívkou.

Do aktivit

se normálně a aktivně zapojil, pracoval bez větších problémů. Námi použitý způsob
rozdělení

žáků

do skupin nemusí ještě nutně být jediným důvodem Jirkova zapojení, je

třeba brát v potaz i fakt, že se Jirka náhodou ocitl ve skupině s žáky, kteří k němu měli
neutrální přístup.
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Tento způsob dělení zřejmě nebude efektivní pokaždé. Učitel jej může použít
pouze v kolektivech, kde nejsou výrazné problémy ve vztazích mezi žáky; pokud by se
náš žák ocitl ve skupině s někým, s kým si „nesedí", výsledky práce by zřejmě byly
horší. Ani z hlediska učebního procesu není náhodné seskupování tou nejefektivnější
metodou. Výkony skupiny nejsou pokaždé stejné, protože ani složení skupin není
pokaždé stejné. Je zřejmé, že dynamika a výkon skupin se budou lišit - mohou tedy
nastat i velké rozdíly v časech, ve kterých skupiny dokončí své úkoly. Krom toho,
některé skupiny mohou být z hlediska úrovně znalostí chápány jako homogenní a jiné
jako heterogenní. Je zde i jisté riziko, že se v jedné skupině sejdou pouze „slabší" žáci.
Tento způsob rozdělování je proto vhodný spíše ve stádiích opakování či procvičování
učiva, kdy čas nehraje tak velkou roli a kdy práce neprobíhá formou soutěže mezi
skupinami.
V situaci, kdy učitel vytvořil skupiny záměrně a promyšleně, se Jirka ocitl ve
skupině s chlapcem, se kterým hrává počítačové hry, a s děvčetem, které s ním má
zájem pracovat a v jistých situacích se ho zastává. Skupina pracovala úspěšně, ale
vyvstal jiný problém - náš chlapec pojal celou práci jako hru, vtipkoval s ostatními a
nedával pozor. Kdykoliv byla příležitost práci pozastavit, učinil tak. Během práce bavil
celou skupinu, převážně druhého chlapce. Nicméně skupina práci dokončila úspěšně.
Zdá se, že Jirka by potřeboval být se skupině s někým, kdo s ním chce pracovat,
zároveň ho ale nijak nepobízí k předvádění se či vyrušování. Skupiny je třeba vždy
sestavovat s ohledem na cíl práce. Promyšleně sestavené skupiny mohou být úspěšné a
efektivní, záleží ale především na učitelově znalosti žáků. Výhodně se toto dělení dá
použít v případě, kdy se zaměřujeme na nějakou konkrétní problematiku a potřebujeme
přibližně sjednotit žákovské znalosti. Pokud například probíráme něco, čemu někteří
žáci již rozumí, ale jiní ještě ne, lze sestavit skupiny tak, aby zkušenější žáci měli
možnost poučit ostatní.
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Pro ověření třetí teorie, kdy během skupinové práce má každý člen skupiny na
starost určitou část úkolu, jsme nejprve děti rozdělili do skupin pomocí barevných
kartiček (šlo tedy o náhodně zformované skupiny). Cílem práce bylo procvičit již
probranou látku. Každý měl na starosti část úkolu. V případě, že někdo nevěděl, ostatní
mohli napovědět, nikdo ale nesměl říci správné řešení. Skupina měla dohromady jeden
list papíru, jedno pero a jednu knihu. V tomto případě se Jirka zapojil, v nouzi mu vždy
někdo pomohl a jeho odpovědi byly správné. Během čekání, až na něho přijde řada,
dával pozor a nesnažil se vyrušovat. Zůstává otázkou, jak by se jeho přístup vyvíjel,
pokud by místo opakování bylo cílem práce například probrání nové látky nebo by se
jednalo o soutěž mezi skupinami.
Varianta, kdy každý žák pracuje na části úkolu, může být použita v mnoha fázích
výuky - opakování, procvičování, probírání nové látky. Zaručuje aktivní účast všech
členů. Způsob seskupování zde není tak důležitý. V porovnání s ostatními typy
skupinové práce žáci zde nejsou tolik stresováni svojí zodpovědností vůči skupině.
Samozřejmě, každý je zodpovědný za celkový úspěch, ale v případě, že některý z členů
má potíže, ostatní mohou ihned pomoci. Tento fakt napomáhá procvičování sociálních
dovedností a

zlepšování interpersonálních vazeb. Každý může obdržet nepřímou

pomoc - nápovědu. Dostat nepřímou pomoc namísto přímé je důležité - nečiní to žáky
tolik závislými na ostatních.

9 Zhodnocení výsledků praktické části
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vůdcem skupiny, ale prakticky se jim tento záměr, alespoň podle našich zjištění, nedaří
prosadit (lépe řečeno se o to většinou nesnaží; výjimkou je snad jen František ze třídy
3.C). I z tohoto důvodu je lépe pochopitelný výsledek u čtvrté otázky dotazníku, kdy
60% dětí by raději pracovalo ve skupině. Vyvstávají otázky, proč tomu tak je. Při
sestavování dotazníku jsem přemýšlel o zařazení doplňujícího bodu, kde by děti musely
svoji volbu (práce v týmu či samostatně) zdůvodnit, ale nejsem si jist, zda by to něco
objasnilo. Spíš jsem se spolehl na předchozí metodu pozorování; po její analýze se
domnívám, že pokud děti preferují práci ve skupinách, je tomu tak z více důvodů:
jednak proto, že se chtějí se skupinou "svézt" a přenechat odpovědnost za výsledky
činnosti na ostatních, případně jim vyhovuje, že i když ke skupinové práci přistoupí
pasivně, vždy se ve skupině najde někdo, kdo daný úkol dotáhne do konce. Další
výhoda skupiny může spočívat v tom, že děti s poruchami učení (ale nejenom ony) jsou
od kolegů ve skupině ujišťovány, že jejich názory, nápady a argumenty jsou logické,
dobré či správné (viz např. Veronika, 3.A). Skupinové prostředí se v porovnání
s individuální prací v rámci celého třídního kolektivu může pro některé žák jevit jako
méně stresující či více podporující. Co se týče odpovědí na poslední otázku, výsledek je
takový zřejmě z důvodů, které uvedly děti (většinou sympatie k domovu), jednak proto,
že preferují jakousi jistotu domácího prostředí před možná neznámým prostředím někde
u kamaráda.
Zatímco v prvních dvou třídách (běžné třídy ZŠ, do kterých jsou integrováni 2-3
žáci se SPU) se tyto integrované děti do skupinové práce spíše nezapojovaly, práce
probíhala bez ohledu na jejich spoluúčast. Naproti tomu ve specializované třídě bylo
největším problémem tuto práci zorganizovat (po nějaké době se to podařilo). Faktem
ovšem je, že práce v párech má svá specifika; krom toho se svojí povahou pohybuje
někde na pomezí mezi individuální a skupinovou prací (jak již bylo řečeno v teoretické
části, dvojčlenná skupina nerozšiřuje sociální horizont a vzniká zde úplná vzájemná
závislost).
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Co se týče našeho druhého pozorování (Jirkův případ), ukazuje se, že problémy,
které se objevují při zapojování dětí se SPU do skupin, nemusí nutně vycházet
z podstaty poruch učení, mohou být i sociálního rázu. Po přečtení výsledků pozorování
musí být jasné, že považovat Jirku za jedinou a největší příčinu vzniklých problémů by
bylo nesprávné. Jako podmínky pozorování jsme stanovili dva rozdílné přístupy
k formování skupin a jeden typ organizace práce. Ukazuje se, že každá z forem utváření
skupin je vhodná pro jinou situaci. Náhodné formování skupin je vhodné spíše pro
jednoduché opakování

nebo procvičování

látky; výhodou je relativní

svoboda

v seskupování, děti nejsou nuceny postupovat proti své vůli. Záměrná tvorba skupin
učitelem je více využitelná při konkrétněji zaměřené práci a tam, kdy nám záleží na
složení skupiny. Skupinová práce, kdy každý z členů vykonává část činnosti a ostatní
mu jsou nápomocni, se ukázala jako dobrý způsob, jak udržet žáky aktivní a jak lze
posílit pozitivní interpersonální vazby.
Pokud chceme nějak sumarizovat výsledky naší práce v Jirkově třídě, je třeba si
uvědomit několik věcí. Především je to výrazná individualita tohoto jedince. Úkolem
pro učitele je respektovat Jirkovu jedinečnost a přizpůsobit tvorbu skupin tak, aby Jirka
nemusel čekat, až ho někdo pozve ke spolupráci. Užitečná zde může být vhodná
motivace; pokud učitel zná žákovy zájmy, může jej lépe pobídnout k aktivitě. Pokud se
naopak žák ocitá v opozici k učiteli, je těžké jej k práci motivovat. Pedagog také musí
pochopit, že i on sám je zodpovědný za výsledky práce skupin. Zdárnějšímu průběhu
práce může pomoci například procvičováním sociálních dovedností či budováním
pozitivního klimatu a vztahů mezi žáky.
Když zkusíme zjištěné výsledky nějakým způsobem zrekapitulovat, děti se SPU;

•

chtějí být právoplatným členem či vedoucím skupiny; v praxi tomu většinou
nedochází
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•

do skupinové práce se z vlastní vůle spíše nezapojují (pokud mají na výběr)

•

pokud jsou přinuceny pracovat ve skupině, nechávají odpovědnost za výsledky spíše
na ostatních

•

občas z různých důvodů rezignují na spolupráci a uzavírají se do sebe

•

pracovní skupina může sloužit k podpoře jejich nižšího sebevědomí

•

sociální klima ve skupině výrazně ovlivňuje míru zapojení dítěte se SPU do
skupinové činnosti

•

forma skupinové práce, kdy každý člen má na starosti část úkolu, pozitivně
ovlivňuje aktivitu dětí

Uvedené závěry lze přirozeně zobecnit jen v měřítku a podmínkách této práce.
Uvědomuji si, že zkoumaný vzorek byl velice malý a nebyl ani nijak standardizovaný
(např. nebyly rovnoměrně zastoupeny děti s určitou poruchou, nebyli rovnoměrně
zastoupeni příslušníci obou pohlaví, výzkum nebyl prováděn ve stejnou denní dobu
apod.). Rovněž jsem si vědom toho, že pro větší relevantnost výsledků by bylo jistě
zapotřebí provést pozorování a výzkum u stejných dětí třeba i několikrát - například
vzhledem ke kvalitě jejich centrální nervové soustavy, která je náchylnější k různým
výkyvům a výkonovým nerovnoměrnostem. Na druhou stranu - tento vzorek alespoň
částečně vypovídá o skutečné situaci v podmínkách našeho školství, protože byl
zkoumán v přirozených podmínkách. Dle mého názoru, pro praktický přístup k těmto
jedincům se z m ě n ě n ý m i v z d ě l á v a c í m i potřebami není rozhodné na Škodu brát uvedené

závěry v potaz.
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ZÁVĚR

Po zhodnocení výsledků praktické části se domnívám, že pro děti se SPU je práce
individuální spojena s menším množstvím obtíží a dětem samotným více vyhovuje (lépe
odpovídá jejich potřebám a zároveň umožňuje jejich individuální tempo práce). Na
druhé straně práce ve skupinách, pokud j e v nich příznivé pracovní prostředí, poskytuje
dětem s poruchami učení (ale nejen jim) potřebnou podporu v jejich činnosti. Je tedy
třeba konstatovat, že hypotézu ohledně preferencí individuální práce se nepodařilo ani
potvrdit, ani vyvrátit. Potvrdil se ale fakt, že proces formování skupin má velký vliv na
výslednou kvalitu práce. Je tomu tak především proto, že dělení ovlivňuje složení
skupiny a tím i její klima. Pokud učitel tvoří skupiny náhodně, je lepší co nejvíce
eliminovat lidský faktor (a vyhnout se tak nebezpečí, že se stane terčem negativních
reakcí dětí, které nebudou s daným rozdělením skupin souhlasit) a použít metodu
náhodného výběru či losování. Celá praktická část poukazuje na fakt, že je vždy třeba
vycházet z konkrétní situace, především zohlednit osobnost dítěte s poručnou učení,
jeho postavení ve třídě, vztahy mezi žáky, úroveň sociálních dovedností dětí atd. Právě
proto bych rozhodně nepodceňoval význam skupinové a kooperativní práce pro děti
s poruchami učení; ta může být přinejmenším vítaným oživením výuky. V některých
případech, například při opakování či procvičování látky, se mi jeví jaku více vhodná
právě práce ve skupinách.
Bylo by jistě zajímavé ověřit hypotézy na větším výzkumném vzorku. Domnívám
se, že by se jistě našlo více tříd, které na tom budou obdobně; na druhé straně jistě
existují problémy a situace, které naše teorie a hypotézy nepokrývají a ve kterých
nefungují. Další otázky, které by bylo možné si položit, jsou například:

•

Jak ovlivňuje časový limit práci ve skupinách?
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•

Jaké další metody nám pomohou udržet žáky s poruchami učení v aktivitě při
skupinové práci?

•

Efektivita stálých skupin - žáci pracují pokaždé ve stejných skupinách.

•

Úloha učitele - je lepší nechat ho jen pozorovat, nebo jej zapojit do aktivit?

Určitě je na místě si uvědomit, že neexistuje žádný univerzální návod či postup,
jak s dětmi s poruchami učení pracovat. Základem u dětí s lehčí formou poruchy by měl
podle mého názoru být individuální přístup v rámci běžné výuky, zvláště pak při
zapojování dítěte do skupiny a třídního kolektivu. U těžších a těžkých forem poruch je
nutná spolupráce s odborníkem; vhodným opatřením je i zařazení do specializované
třídy (pokud to podmínky školy dovolují) či docházení na speciální hodiny vybraných
předmětů, které budou vedeny odborně vyškoleným pedagogem. Jak jsem již podotkl
výše, cílem každé didaktiky je rozvoj osobního potenciálu jednotlivce a snaha co
nejvíce se přiblížit maximu tohoto potenciálu. To samé platí bezpochyby i pro didaktiku
dětí se specifickými poruchami učení.
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Anotace
Diplomová práce se zabývá problematikou dětí s poruchami učení a jejich vztahu ke
skupinové práci. Klade si za cíl odpovědět na otázku, zda pro dítě s poruchou učení je
vhodnější práce skupinová či individuální. V teoretické části jsou zmíněny základní
pojmy problematiky specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, apod.), lehké mozkové
dysfunkce, poruchy pozornosti, handicap, defekiivita, integrace a některé další. Dále je
pojednáno o projevech dětí s poruchami učení, strategiích při výuce a doporučeních pro
integraci těchto žáků. V teoretické sekci věnované skupinové práci se mluví o principech,
výhodách, organizaci, strategii, hodnocení

a problémech

skupinové práce. V

praktické jsou popsány tří základní metody použité při výzkumu, a sice
v přirozených

podmínkách,

dotazníkové

šetření a přímá pedagogická

části

pozorování

práce;

vše je

zaměřeno na děti s oslabením v kontextu třídního kolektivu. Výsledky výzkumu jsou
prezentovány vzhledem ke stanoveným výzkumným hypotézám; zjišťuje se, že děti
s poruchami učení chtějí pracovat ve skupinách, problémy se zapojením těchto dětí
mívají původ v sociálním klimatu skupiny. V závěru dochází i k položení dalších
možných otázek, které se dané problematiky týkají.
Summary
The diploma work meets challenge of children with educational disabilities and their
relationships with group work. The aim of the work is to answer the question, whether for
disabled child the work in groups is suitable or not. In theoretical part there are
mentioned some essential terms like specific educational

disabilities

(dyslexia

etc.),

minimal brain dysfunctions, attention deficit disorders, handicap, integration and some
more. The work also talks about behaviour of disabled children, educational strategies
and suggestions for their integration. The part about group work mentions principles,
benefits, organization, strategy, evaluation and possible difficulties of grcup work. In
practical part, three main research attitudes are mentioned - observatior

in common

environment, questionnaire and direct pedagogical wort, all is focused on disabled child
in context of class surroundings. The outcomes are related to the previously set
lypothesis. It is found out that children with educational disabilities prefer the group
vork; problems with their joining are based on social climate of the group. In the
inclusion, there are some other questions related to the topic.

