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Úvod 
S tím jak se zrychluje, vyvíjí a mnění naše doba přibývají i stále dokonalejší 

diagnostické techniky, které nám pomáhají určit a pojmenovat specifické poruchy 

učení (dále SPU), které se jistě stávají běžnou součástí lidských životů, proto se 

domnívám, že je důležité se touto problematikou zabývat a pomoci tak nalézt všem, 

kteří se lidem se SPU věnují vhodné formy přístupu a metody práce. Ač by se 

mohlo zdát, že tyto poruchy nijak výrazně nelimitují, opak je pravdou. Už jen to, že 

pro žáky s SPU byly zřizovány speciální třídy i tato skutečnost může způsobit, že 

jedinec má pocit, že jej jeho porucha odlišuje od ostatních a může pak mít problém 

zařadit se do majoritní společnosti. Ve třídě běžné, zase často musí tento žák čelit 

nepřejícnosti ze strany spolužáků, kteří mají pocit, že úlevy, které tento žák má jsou 

nadbytečné. Mohou tuto skutečnost vnímat jako lehčí učivo, případně jako vyšší 

náklonnost ze strany učitele, což může v konečném důsledku končit šikanou.   

Na druhou stranu i výzkumy poukazují na to, že právě žáci zařazování do 

speciálních tříd mají vyšší sebepojetí než žáci integrovaní. Domnívám se, že pro 

žáka s SPU je reálnější měřit své schopnosti se sobě rovným spolužákem než se 

spolužákem, který diagnózu SPU nemá, toto jistě může zapříčinit nižší snahu žáka 

se SPU a následně horší studijní výsledky, než které odpovídají jeho intelektu. Najít 

cestu, která bude vyrovnávat příležitosti všech žáků, které limituje nějaká 

nedostačivost, znamená provést ještě mnoho a mnoho šetření, zaměřených na 

vyrovnávání příležitostí těchto žáků. 

Moje práce je zaměřena na zjišťování míry sebehodnocení žáků 

integrovaných do běžné třídy ZŠ a žáků zařazených do speciální třídy ZŠ. Na 

základě dotazníků jsem zjistila, jaké formy hodnocení jsou pro žáky se SPU 

využívány, jaké hodnocení upřednostňují oni sami. V jaké třídě se cítí lépe, jaký 

předmět jim dělá největší potíže.  

Bakalářskou práci jsem rozdělila do pěti hlavních částí z nich první 4, 

pojednávají teoreticky o problematice specifických poruch učení a poslední pátá je 

věnována samotnému výzkumu. Informace obsažené v této práci mohou pomoci 

všem, kteří se touto problematikou zabývají ať již studentům, kantorům, speciálním 

pedagogům, psychologům a dalším odborníkům.  



6 

 

MOTTO: 

 „Nemusíme všechny děti všemu naučit, ale musíme všechny děti učinit šťastné.“ 

                                                                                               (prof. Zdeněk Matějček)     

 

1. Systém vzdělávání žáků se SPU v ČR 

 

1.1  Role učitele 

 

Na jedné straně se snažíme dětem s poruchami učení přiznat právo na 

uspokojení jejich specifických potřeb, na straně druhé se ale mnohdy právě 

z důvodu jejich neznalosti dopouštíme chyb, jimiž způsobujeme pocit méněcennosti 

u těchto žáků. Mnohdy je učitelé svými požadavky staví do role neúspěšných a to 

jen v důsledku zvolení nevhodného postupu v přístupu k těmto žákům.  

 

 Již Jan Ámos Komenský hlásal, že je nutné postupovat od nejjednoduššího 

ke složitějšímu a proto je naší povinností připravit podmínky výuky tak, aby i žáci 

se specifickými poruchami učení, byli schopni tyto požadavky splnit a dosáhli tak 

v rámci svých možností školního úspěchu, který je nutný pro jejich další práci. Je 

nutné pracovat individuálním tempem, volit kladné hodnocení a používat názorných 

pomůcek, které napomáhají k rozvoji představivosti a motivují žáky k aktivitě.  

 

Naše vzdělávací soustava prochází různými změnami a spolu s těmito 

přicházejí i změny v péči o děti se specifickými poruchami učení. Ředitelé mají 

značné pravomoci a učitelé mají jistou volnost ve volbě postupů, metod výuky, její 

organizaci a výběru učebních pomůcek. 

 

Třídy určené žákům se specifickými poruchami učení se staly běžnou 

součástí základních škol. Děti jsou do takové třídy zařazeny na základě odborného 

vyšetření, zařazení je doporučeno příslušným školským poradenským zařízením a 

musí být odsouhlaseno rodiči dítěte. Názor veřejnosti na tyto třídy je vesměs 

pozitivní. Cílem celého týmu odborníků je pomoci dítěti překonat jeho funkční 

oslabení a pomoci mu si tak vytvořit pozitivní vztah ke vzdělání 
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Výhody specializované třídy (Zelinková 1994): 

 

- Dítě je umístěno mezi dětmi stejně postiženými, nevznikají pocity 

méněcennosti. 

- Učitel zná a zařazuje širokou paletu speciálních metod, je připraven pro tuto 

práci 

- Individuální péče je při malém počtu dětí intenzivnější. 

 

Nevýhody specializovaných tříd (Zelinková 1994): 

 

- Žáci jsou vytrženi z přirozeného kolektivu běžných tříd. 

- Ocitají se ve „skleníkovém prostředí“, po návratu do kmenových tříd se 

mnohdy potíže prohlubují. 

- Ve specializovaných třídách si učitelé stěžují, že většinou chybějí žáci, kteří 

by třídu „táhli“. 

-  Schopnější tím ztrácejí porovnání a vzor pro usilovnější práci. 

1.2 Formy péče o žáky se specifickými poruchami učení: 

 

 individuální přístup v běžné třídě ZŠ 

 reedukace v rámci kroužků, nebo reedukace prováděna speciálním 

pedagogem, který na školu dochází z pedagogicko-psychologické poradny 

„cestující učitel“ 

 docházení do pedagogicko-psychologické poradny 

 integrace žáků se specifickými poruchami učení v běžných třídách 

základních škol     

 třída pro žáky s SPU na běžné ZŠ 

 speciální třídy pro děti s poruchami učení a chování 

 speciální školy pro děti s poruchami učení 

 individuální a skupinová péče v pedagogicko-psychologické poradně (PPP), 

speciálně pedagogickém centru (SPC) 
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1.3 Integrace 

 

 Podmínky integrace žáků se specifickými poruchami učení 

              Podmínkou je, aby se dítě v běžné třídě bylo spokojené a mohlo plně 

využít všech svých schopností, dovedností a znalostí, aby se mohlo plně podílet na 

výuce i běžném životě třídy, přičemž se mu dostává i speciální pomoci. 

 

Rozhodujícím momentem při rozhodování o zařazení je samotný zájem dítěte.  

(Říčan, P., Krejčířová, a kolektiv 1995). 

 

Výhody integrace: 

- vhodná příprava na dospělý život v běžném prostředí 

- vyšší kvalita vzdělání v důsledku vyšších nároků v běžném prostředí 

- rozvoj dobrých vztahů mezi dětmi s postižením a dětmi zdravými, 

respektování jinakosti, společné dopívání 

- tým odborníků, podílejících se na vzdělávání a řešení výchovy těchto žáků 

- větší zapojení rodičů 

Dobře realizovaná integrace prospívá oběma stranám, zdravé děti se učí 

spolužít se svými postiženými nebo jinak znevýhodněnými spolužáky. Učí se jim 

pomáhat, chápat je a respektovat jejich odlišnosti. Děti se specifickými poruchami 

učení se pak učí žít v běžném životě, umět přijímat pomoc a zároveň rozvinout 

všechny své schopnosti v maximální možné míře tak, aby jejich pozdější uplatnění 

v profesním i osobním životě bylo co možná nejkomplexnější. Toto vše vyžaduje 

bezvýhradnou spolupráci a plné nasazení pedagogického týmu. 

Jako pozitivní lze hodnotit skutečnost, že současné právní předpisy 

umožňují individualizaci výuky, a tak co možná nejlépe respektovat zvláštnosti, jež 

sebou specifické poruchy přinášejí. Je pak jednodušší přizpůsobit průběh vyučování 

individuálním potřebám každého žáka, pracovat pro něj přijatelným tempem a 

užívat vhodné metody i pomůcky pro jeho rozvoj. Další výhodou je alternativní 

způsob hodnocení oproti strohému systému známkování, který nemusí být v mnoha 

případech pro děti úplně jasný. 
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1.4 Reedukace 

 

„Reedukace navazuje na dosaženou úroveň dítěte bez ohledu na věk a 

učební osnovy. Z hlediska logiky je tento požadavek zcela oprávněný. V praxi se 

však opomíjí, protože v našem školském systému si obtížně dovedeme představit 

žáka, který ve 3. Ročníku čte písmena a nebo slabiky, nebo žákyni, která si ve 4. 

ročníku upevňuje počítání v oboru do deseti. Z hlediska reedukace však jiná cesta 

není, protože vývoj jednotlivých dovedností je kontinuum. Má své etapy, které neleze 

přeskakovat. Právě nerespektování této zásady je příčinou přetrvávání obtíží.“ 

(Zelinková, Olga, Poruchy učení, s. 73, Praha 2003) 

 

 Neexistují univerzální účinné metody. Proces reedukace je složitý proces, 

jehož cílem je zmírnění nebo úplné odstranění obtíží dítěte. Při výběru metody je 

nutno respektovat individualitu dítěte, typ poruchy a fázi nápravy. Efektivní 

reedukace je výsledkem spolupráce, školy, rodiny a poradenských zařízení. Důležitá 

je i práce s rodiči, kteří mohou mít pocit vlastního selhávání v důsledku neúspěchu 

vlastního dítěte. Děti pak mohou mít naopak pocit, že nejsou z důvodů svých 

deficitů dostatečně milovány, proto je nutné, aby se cítily přijaty. Správné 

reedukační práci předchází depistáž a diagnostika. 

 

Zásady správné reedukace (Matějček 1995, Zelinková 2003, Pokorná 2001) 

  

- Východiskem je diagnostický rozbor případu 

- Nápravný postup je individuální 

- Je nutné vytvořit příznivou atmosféru 

- Velmi dobře zvážit výběr nápravných metod 

- Určené postupy musí být v souladu s možnostmi a schopnostmi žáka 

- Postupujeme po malých krocích, nemůžeme očekávat, že se náprava dostaví 

ihned, celý proces vyžaduje důsledný, trpělivý přístup spolupráci dítěte a 

rodičů.  

- Pravidelnost, nejlépe denně 

- Realistická prognóza i výhled do budoucnosti vzhledem k dalším 

možnostem vzdělávání dítěte  
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2. Specifické poruchy učení 

 

 

Jestliže se dnes mluví o specifických poruchách učení, jako o „nemoci 

století, (Muchielli, 1963) pak nikoli proto, že by takové poruchy teprve nyní 

vznikaly, nebo že by se epidemicky šířily, nýbrž že jsou při celkově ve vyšších 

nárocích na vzdělání nápadnější a závažnější než kdykoliv dříve. (Matějček, Z. 

Dyslexie specifické poruchy učení, s. 7, Jinočany 1995) 

 

Neumět v dnešní době základní trivium představuje pro jedince zásadní 

problém. Překonat bariéru způsobenou poruchou učení, má pro člověka s tímto 

znevýhodněním zásadní význam pro jeho další život. V případě že není provedena 

včasná diagnostika a zahájena náprava, bývá pak klasifikace dítěte horší a mnohdy 

neodpovídá jeho schopnostem. 

Poruchy učení jsou všeobecně známy předponou dys-, toto dys znamená 

poruchu, chybění případně deformaci. Z vývojového hlediska toto znamená funkci 

neúplně vyvinutou, např. afunkce  pak představuje ztrátu funkce již vyvinuté. Pokud 

hovoříme o specifických poruchách učení, máme pak na mysli (dysgrafii, 

dysortografii, dyskalkulii, dyspinxii, dysmúzii, dyspraxii ). Nepsaným pravidlem je, 

že tyto poruchy nereagují na běžné formy doučování, ale vyžadují speciální péči. 

Běžné pedagogické postupy jako opakované čtení, přepisování chybně nebo 

nevzhledně napsaného textu, delší doba věnovaná učení zde nevede ke zlepšení, 

naopak spíše prohlubují špatný psychický stav dítěte z opakovaného selhávání.  

 

Dvě definice specifických poruch učení zaznamenané profesorem 

Matějčkem v jeho knize Definice vydané roku 1967 Úřadem pro výchovu v USA 

zní: „Specifické poruchy učení jsou poruchami v jednom, nebo více psychických 

procesech, které se účastní v porozumění věci, nebo v užívání řeči, a to mluvené i 

psané. Tyto poruchy se mohou projevovat v nedokonalé schopnosti naslouchat, 

myslet, mluvit, číst, psát nebo počítat. Zahrnují stavy, jako je např. narušené 

vnímaní, mozkové poškození, lehká mozková dysfunkce, dyslexie, vývojová dysfázie 

atd.“ (Matějček, Z. Dyslexie specifické poruchy učení, s. 24, Jinočany 1995) 
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Druhou formulovali odborníci Ortnovy společnosti v roce 1980 

„Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se 

projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností jako je 

mluvení, porozumění 

mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy 

jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového 

systému. I když se porucha učení může vyskytnout souběžně s jinými formami 

postižení (jako např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emociální 

poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, 

nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitele), není přímým následkem 

takových postižení nebo nepříznivých vlivů“  

(Matějček, Z. Dyslexie specifické poruchy učení, s. 24, Jinočany 1995) 

 

2.1  Projevy jednotlivých dysfunkcí 

 

Dyslexie je porucha v oblasti čtení, postihuje schopnost naučit se číst 

běžným způsobem. Intelekt dítěte není snížen, ale neodpovídá mu úroveň čtení. 

Porucha se projevuje narušenou schopností rozkládat slova v hlásky a hlásky 

převádět na písmena a zapsat je. Zcela nerozumí mluvené řeči a uniká mu význam 

slov i celých vět. Dále se promítá do rychlosti a správnosti čtení. (Matějček 1995, 

Zelinková 2003, Pokorná 2001) 

 

Dysortografie je specifická porucha postihující oblast pravopisu. Velmi 

často se objevuje ve spojení s dysgrafií a dyslexií. Tato porucha nezasahuje celou 

oblast gramatiky, ale tzv. specifické dysortografické jevy. Dítě trpící touto 

poruchou zaměňuje dlouhé a krátké samohlásky, nerozlišuje tvrdé a měkké slabiky, 

zaměňuje, vynechává a přidává písmena nebo celé slabiky nebo zaměňují sykavky. 

Tyto děti nedokážou pochopit hranici v písmu, vynechávají diakritiku. I když si dítě 

například pomatuje vyjmenovaná slova není schopno je aplikovat do písemného 

projevu, což negativně ovlivňuje jeho prospívání i pocit úspěšnosti. Pro možnost 
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nápravy je nutné tuto poruchu diagnostikovat včas, dříve než se dítě začne učit 

zvládnout i složitější pravopisné jevy. (Zelinková 2003) 

 

Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu, sledovatelná na žákově 

písemném projevu písmo je těžkopádné, neupravené, dítě má často tendence 

používat psací a tiskací písmo společně. Píše křečovitě, toporně často můžeme 

sledovat vadné držení těla.  Zaměňuje tvarově podobná písmena, problém ve 

spojení hlásky s podobou písmena. Má velký problém s dodržením výšky písma. 

Píše pomalu, namáhavě, pokud je v časové tísni, nemá jeho grafický projev 

vypovídací hodnotu o jeho skutečných jazykových schopnostech.   

(Bartoňová 2007) 

 

Matějček k této problematice píše: „Dysgrafik se nenaučil psát, ačkoliv 

netrpí žádnou smyslovou vadou ani žádnou závažnou poruchou pohybovou a 

ačkoliv nemá žádné závažné nedostatky v oblasti inteligence ani v oblasti citových 

vztahů,… „Takové dítě nedovede napodobit tvary písmen, nepamatuje si je, 

zaměňuje je, zrcadlově obrací. Zpravidla píše toporně a křečovitě, takže písmo má 

někdy zcela zvláštní ráz, a to nikoli proto, že by dítě trpělo nějakou poruchou 

hybnosti, ale že si s tvary písmen prostě neví rady“  

(Matějček, Z. Dyslexie specifické poruchy učení, s. 91, Jinočany 1995) 

 

   Dyskalkulie  "Vývojová dyskalkulie - je vývojová porucha učení v 

matematice s výrazněji narušenou vnitřní strukturou vloh pro matematiku při 

normální úrovni a struktuře všeobecné inteligence s výjimkou matematického 

faktoru. Při dyskalkulii je jedna nebo více komponent struktury matematických 

schopností jako takových výrazně retardována, zatímco ostatní vykazují normální, 

nanejvýš jen druhotně mírně sníženou úroveň."  

(Novák, J. Dyskalkulie -- Metodika rozvíjení základních početních dovedností, s. 13 

Havlíčkův Brod 2004) 

 

Dělení: (dle Zelinkové 2003) 

- Praktognostická dyskalkulie (geometrie) 

- Verbální dyskalkulie (neschopnost slovně určit množství) 
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- Lexická dyskalkulie (neschopnost číst matematické symboly) 

- Grafická dyskalkulie (neschopnost psát matematické znaky) 

- Operační dyskalkulie (narušená schopnost provádět matematické operace) 

- Ideognodtická dyskalkulie (porucha v oblasti pojmové činnosti) 

 

„Dyskalkulie je obdobou dyslexie v oblasti matematiky. Jsou tak obdobně 

definovány: dítě se nemůže naučit počítat, ačkoliv není po stránce intelektové nijak 

zvlášť opožděno a mělo normální příležitost k učení. Nejčastěji se tato specifická 

porucha projevuje tak, že dítě nemůže pochopit symbolickou povahu čísla a ulpívá 

zcela nepřiměřeně na konkrétních názorných představách.“  

(Matějček, Z. Dyslexie specifické poruchy učení, s. 93, Jinočany 1995) 

  

Dyspraxie je specifická porucha motoriky. U těchto dětí můžeme sledovat 

špatnou koordinovanost pohybu, která zapříčiňuje jak sníženou schopnost 

manipulovat s různými předměty či vykonávat běžná tělesná cvičení, tak častou 

úrazovost. Vytvoření tzv. automatizovaných pohybů vázne a tělesné úkony bývají 

často doprovázený zvýšeným svalovým napětím. Dítě se jeví jako „nešikovné“.  

 

Dysmúzie je specifická porucha hudebních schopností. Bývá postižen smysl 

pro rytmus. Dítě není schopno zahrát na hudební nástroj, zazpívat, nerozená výšku a 

hloubku tónů, nezapamatuje si melodii a např. ani nerozezná hudební nástroje podle 

zvuku. Tato porucha se často objevuje izolovaně, bez přítomnosti dalších 

specifických poruch.  

 

Dyspinxie je porucha kreslení, dítě není schopno zacházet např. s tužkou tak 

aby přeneslo svou představu na papír. Potíže v trojrozměrném a dvojrozměrném 

světě. Nechápe perspektivu. (Bartoňová 2007) 

 

V souladu s poruchami učení je nutné zmínit termín „deficity dílčích 

funkcí“.  Např. při čtení je nutná zraková diferenciace, analýza i syntéza stejně tak 

sluchová diferenciace, analýza a syntéza, dále intermodlita i serialita. Pokud tyto 

nejsou koordinovány, může docházet k selhávání v určitých oblastech vývoje 

jedince.  
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„Pokud zastáváme předpoklad, že dílčí funkce negativně ovlivní celou 

oblast, nemůžeme se spokojit s globálními výsledky, které se týkají celé oblasti, ale 

musíme zjistit příčinu, jádro poruch, to znamená zjistit, která dílčí funkce je 

postižena primárně. Jen tak můžeme během nápravy navrhnout cvičení zacílená na 

dílčí deficit. Celý systém se nám nepodaří napravit, pokud nejprve nestanovíme co 

nejpřesnější diagnózu postižené dílčí funkce a ta nebude dostatečně rozvinuta. „ 

(Pokorná, V., Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování, s. 97, Praha 

2001) 

 

„ V německy mluvicím prostředí (J. Graichen, R. Lempp, W. Spiel, E. 

Berger, I. Kohler, F. Beer, F. Affolterová, H. Nickel, F. Schilling a další) se koncem 

šedesátých a počátkem sedmdesátých let 20. století v některých dětských 

psychiatrických zařízeních stávají středem pozornosti problémy spojené s drobným 

cerebrálním poškozením…….. Při výzkumu cerebrálního poškození řešili tito 

badatelé i otázku „stupně intenzity“ poškození. Poukazují na to, že neexistuje 

zásadní dělicí čára mezi jednotlivými diagnózami. Existuje škála, která vede od 

masivních cerebrálních poškození s výraznými neurologickými symptomy až 

k minimálnímu nebo lehkým mozkovým dysfunkcím, které se projevují ve formě 

deficitů dílčích funkcí (Teilleistungsschwächen).“ (Pokorná, V., Teorie a náprava 

vývojových poruch učení a chování, s. 93-94, Praha 2001) 

2.2 Dílčí funkce a nejčastější projevy jejich deficitů  

 

V procesu vývoje dítěte je smyslové vnímání zpočátku hrubé, s tím jak se 

dítě vyvíjí, dozrává jeho nervová soustava a smyslové vnímání bývá dokonalejší. 

Pokud této proces probíhá harmonicky a rovnoměrně je dítě postupně připraveno na 

to, naučit se číst, psát a počítat bez větších obtíží. Pokud je, ale vývoj nerovnoměrný 

dochází často ke specifickým poruchám učení. Narušené smyslové vnímání je 

jednou z hlavních příčin vzniku specifických poruch učení.  (Žáčková, Jucovičová 

2003) 

„Je tedy zřejmé, že specifické poruchy učení nejsou poruchami organickými, 

jejichž základ tvoří poškození smyslového orgánu (např. ucha, oka), ale poruchami 

funkčními, při kterých je narušena funkce nervové soustavy. Souvisí tedy 
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s fungováním nervové soustavy. Jsou při nich porušeny základní funkce důležité pro 

schopnost naučit se číst, psát, počítat.“ 

(Žáčková, Jucovičová, Smyslové vnímaní – Metody reedukace specifických poruch 

učení, str. 3, Praha 2003) 

 

Nečastější projevy deficitů dílčích funkcí dle Scharingerové 1999: 

 

Oblast zraková  

- optická diferenciace figury a pozadí, zaměření pozornosti – schopnost 

vnímat celostně a zároveň umět vydělit část z celku. Jedinec, který má 

deficit v této oblasti, se nedokáže soustředit na jeden zrakový podnět, ale 

neustále ho rozptylují všechny zrakové podněty, které jej obklopují. 

-  diferenciace tvarů – snížená schopnost rozlišovat shodné tvary, určovat 

rozdíly, nebo jednotlivé tvary pojmenovat, to souvisí se určováním tvarů 

písmen a osvojováním jejich podoby. 

-  zraková paměť – dítě má problém s uchováním v paměti, např. při 

opisování věty, vynechá některé údaje. 

 

„Z předpokladu celostního funkčního systému můžeme dále usuzovat, že 

jednotlivý deficit dílčí funkce může nepříznivě ovlivnit více výkonů. Například 

nedostatečné zrakové rozlišení tvarů se ve čtení nebo psaní projeví záměnou písmen 

(např. b-d, m-n apod.), v matematice se může tentýž deficit projevit záměnou číslic 

(6-9, 4-7 apod.).“ (Pokorná, V., Teorie a náprava vývojových poruch učení a 

chování, s. 102, Praha 2001) 

 

Oblast sluchová 

- akustická diferenciace figury a pozadí, zaměření pozornosti – snížená 

schopnost vydělit část z celku, (např. slovo matky, slovo učitele). Jedinec není 

schopen zaměřit svou pozornost na jeden akustický podnět a nechá se rozptýlit 

dalšími akustickými podněty. 

- akustická diferenciace – schopnost analyzovat podobné zvuky, hlásky, 

slova. „Zcela specifickou záležitostí českého jazyka je sluchová diferenciace 

měkkých a tvrdých hlásek d-ď, t-ď, a n-ň, které se probírají spolu s měkkými a 

tvrdými slabikami. Zatímco ostatní měkké a tvrdé souhlásky se dítě musí naučit 
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nazpaměť, d, t, n a jejich měkké ekvivalenty musí rozlišovat pouze sluchem.“ 

(Pokorná, V., Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování, s. 181, Praha 

2001) 

- sluchová paměť – schopnost si zapamatovat formu a obsah slyšeného. 

“U některých dětí není dostatečně rozvinuta a je jednou z příčin obtíží ve sluchové 

analýze, syntéze, či diferenciaci. Projevuje se zvláště tam, kde žáci vypracovávají 

cvičení bez zrakové opory (syntéza hlásek ve slovo, tvoření slov záměnou hlásek).  

U začínajících čtenářů, může být jednou z překážek při skládání hlásek a písmen do 

slabik a slov.“ (Zelinková, Olga, Poruchy učení, s. 125, Praha 2003)  

 

Prostorová orientace 

- hmatový smysl – s hmatem souvisí rozvoj hrubé i jemné motoriky, 

grafomotoriky, ale i motoriky mluvidel  

-  tělesné schéma – schopnost uvědomit si vlastní tělo, pravolevá orientace. 

„Dovednost orientovat se v prostoru se vyvíjí již v prvním roce života 

dítěte. Významným způsobem se na ní podílí zrakové a sluchové vnímání, pohyb a 

manipulace s předměty.“ (Zelinková, Olga, Poruchy učení, s. 145, Praha 2003)  

„Výrazné poruchy v této oblasti se nazývají dyspraxie. Děti s dyspraxií jsou 

charakterizovány jako nešikovné, jejich pohyby jsou nekoordinované, mají obtíže 

při malování, psaní, ale i střihání nůžkami, jsou neobratné v tělocviku, neumějí 

házet míčem. Jsou nejisté, když mají projevit schopnost rovnováhy.“ (Pokorná, V., 

Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování, s. 188, Praha 2001) 

- prostorová orientace – s rozvojem chůze se rozvíjí i orientace v prostoru, 

dítě se učí pomalu chápat a odhadovat vzdálenost, hloubku, výšku apod.  

 

Intermodalita 

-  intermodální kódování – „Zaměňování hlásek při psaní nemusí být 

způsobeno jen nedostatečnou sluchovou diferenciací řeči, ale i intermodálním 

přiřazováním neboli kódováním. Děti již slyší, že au zní jinak než ou, nebo p jinak 

než b, d jinak než t, ale nevědí, který znak patří ke které hlásce.“ (Pokorná, V., 

Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování, s. 182, Praha 2001) 
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Serialita 

- funkce seriality (schopnost předvídat a plánovat) – tento deficit, se může 

promítnout, zejména do poruch chování (dítě není schopno předvídat následky 

svých činů), není schopné předvídat, co způsobí záměna, vynechání písmen či 

číslic; 

2.3 Diagnostika specifických poruch učení 

 

Je velmi důležité, aby právě učitel na prvním stupni měl dostatečné vzdělání 

k tomu, aby byl schopen odhalit projevy specifických poruch učení a na základě 

toho doporučit rodičům spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, která 

už provede případná šetření pro správnou diagnostiku a určí správné metody a 

postupy pro co největší rozvoj žáka s dysfunkcí. Správná a včasná diagnostika a 

následné zvolená vhodná reedukace je tím nejcennějším a nejdůležitějším pro 

osobnost dítěte a rozhoduje o jeho dalším životě.  

 

„Diagnózu opravňující k integraci může stanovit pouze pedagogicko-

psychologická poradna nebo speciálněpedagogické centrum. Závěry z vyšetření 

formulované jinými institucemi mohou být podkladem pro zařazení dítěte do 

systému speciální péče jedině po schválení výše uvedeným pracovištěm, které je 

garantem diagnóz.“ (Zelinková, Olga, Poruchy učení, s. 50, Praha 2003)  

 

„O některá specifická vyšetření musejí učitelé požádat příslušné odborníky; 

dnes se žádný odpovědný pracovník neobejde bez konzultací s kolegy z jiných 

oborů. Každý z nich vidí problém z jiné pozice, která je dána zaměřením jeho 

vzdělání. Vždycky mě v praxi zlobila rivalita a pocit nadřazenosti některých 

pracovníků jednotlivých profesí, má moc učitelé často dopláceli. Přitom právě oni 

mohou pro děti udělat velmi mnoho. Řada z nich skutečně pro děti dělá víc, než se 

běžně předpokládá. Jsou s dětmi každý den. Mohou sledovat jejich vývoj, jejich 

nezdary i jejich úspěchy. Často vnímají i změny v chování dítěte, které jsou reakcí 

na napětí v rodině.“ (Pokorná, V., Teorie a náprava vývojových poruch učení a 

chování, s. 195, Praha 2001) 
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 „Učitel může používat metody i pomůcky určené pro jedince s poruchou 

ještě předtím, než byl žák vyšetřen na odborném pracovišti. Mnohdy se stává, že 

pouhé dočasné snížení nároků na dítě, zpomalení pracovního tempa vede ke 

zlepšení.“ (Zelinková, Olga, Poruchy učení, s. 58, Praha 2003)  

Diagnostika ve školní třídě (Zelinková 2003) 

„Učitel provádí pedagogickou diagnostiku se zaměřením na úroveň vědomostí i 

psychických funkcí, které tyto vědomosti ovlivňují. U dětí, jejichž vývoj se odchyluje 

od širší normy, je třeba zaměřit se na zvláštnosti, které byly uvedeny v kapitole o 

projevech poruch učení a zaznamenávat je.„ (Zelinková, Olga, Poruchy učení, s. 

57, Praha 2003)  

 

Zaměřuje se na následující oblasti:  

- Úroveň čtení: rychlost – chybovost – porozumění – chování při čtení. 

- Psaní – rukopis: držení psacího náčiní – vybavování tvarů písmen – tvary 

písmen – čitelnost – úprava. 

- Počítání: neorientuje se na číselné ose – nechápe pojem číslo – zaměňuje 

matematické operace – zvládá učivo přibližně na úrovni… ročníku. 

- Soustředění: soustředí se dobře – výkyvy v soustředění (kdy) – soustředí se 

velmi obtížně. 

- Sluchové vnímání: dělí slova na slabiky – poznává první hlásky ve slově – 

rozkládá slova na hlásky – rozlišuje slabiky atd.  

- Zrakové vnímání: bez obtíží projevují se obtíže (rozlišování figur, reverzní 

figury atd.)  

- Řeč: malá slovní zásoba – obtížně hledá vhodné výrazy – specifické 

poruchy řeči. 

- Reprodukce rytmu: zvládá – menší obtíže – nezvládá. 

- Orientace v prostoru: bez nápadností, zvládá – menší obtíže – zvládá 

s obtížemi. 

- Určování pravé a levé strany: zvládá – zvládá s obtížemi – nezvládá. 

- Nápadnosti v chování (jaké). 

- Postavení dítěte v kolektivu: oblíbený – celkem oblíbený – neoblíbený, stojí 

mimo. 
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- Rodinné prostředí, způsob výchovy, péče o dítě, hodnotová orientace 

v rodině. 

-  

Dyslexie (porucha v oblasti čtení) se u dětí nejčastěji projevuje takto: 

- zaostává za ostatními  

- pomalé tempo 

- mnoho chyb proti správnosti čtení 

- neudrží pozornost na řádku 

- vynechává části slov nebo celá slova 

- zaměňuje podobná slova, nebo tvarově podobná písmena b-p, m-n, j-l 

- nezvládá slabikování, vázání slabik 

- nedokáže určit písmena 

- dělá pauzy tam, kde nejsou, nezvládá plynulost čtení 

- přesmykuje, čte jiné slovo, než je psáno 

- nečte diakritická znaménka, tvrdé slabiky vyslovuje jako měkké a naopak 

- nedodržuje hranice slov 

- nedokáže interpretovat text 

- uniká mu význam slov (neví, co čte) 

 

„Nejen pro pracovníky specializovaných pracovišť, ale také pro učitele byl 

vypracován počítačový program Písmohrátky – diagnostiky. Obsahuje zkoušky 

čtení s porozuměním, zkoušky vizuální diferenciace a rytmické reprodukce. Jeho 

autorkami jsou Jana Svierkosozová a Yveta Heyrovská. Zkouška je určena 

k diagnostice čtení s porozuměním na základních a speciálních školách a na dalších 

odborných pracovištích. Může sloužit též k hodnocení výsledků reedukace. 

Obrázková verze je určena pro děti předškolního věku. Program obsahuje texty pro 

1. – 8. ročník. Dítě čte text a doplňuje vynechaná slova z nabídky slov umístěných 

v pravé části obrazovky. Měřeny jsou dvě hodnoty a to počet správně doplněných 

slov umístěných v pravé části obrazovky. Měřeny jsou dvě hodnoty a to počet 

správně doplněných slov a čas, který dítě potřebovalo k přečtení textu. Výsledky je 

možné promítnout do grafů, ze kterých lze vyčíst řadu dalších údajů.“ 

(Swierkoszová, 1998, Swierkoszová, Heyrovská, 1997-1998 in Zelinková, Olga, 

Poruchy učení, s. 63, Praha 2003)  
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I učitel, který není speciálním pedagogem, dokáže rozpoznat projevy 

dyslexie a dát rodičům doporučení na vyšetření v pedagogicko-psychologické 

poradně.  

 

Dysgrafie (porucha v oblasti psaní, postihuje grafickou stránku písemného 

projevu) projevuje se takto: 

- dítě si nepomatuje tvar všech písmen, neumí je zapsat 

- písmo je příliš velké, malé, často obtížně čitelné 

- obtížně napodobuje písmena, nevybavuje si tvary (to často přetrvává i do 

vyšších ročníků) 

- často škrtá, přepisuje písmena 

- písemný projev je neupravený 

- žák má pomalé tempo 

- písařský výkon vyžaduje mnoho energie, vytrvalosti a času 

 

Dysortografie  

          „Postihuje pravopis ve dvou oblastech. Projevuje se zvýšeným počtem 

specifických dysortografických chyb a kromě toho obtížemi při osvojování 

gramatického učiva a aplikaci gramatických jevů.“ (Zelinková, Olga, Poruchy 

učení, s. 43, Praha 2003)  

projevuje se takto: 

- neumí rozlišit slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni 

- zaměňuje tvrdé a měkké hlásky i slabiky 

- neumí rozlišit krátké a dlouhé samohlásky 

- dítě vynechává diakritická znaménka 

- neslyší dlouhé a krátké samohlásky,  

- neslyší hranici mezi slovy, a proto ji často nedodržuje 

- má problém s rozlišováním sykavek 

 

Sledujeme: 

Čtení 

- rychlost 



21 

 

- jaké a kolik chyb dítě udělá 

- zda rozumí čtenému 

- neverbální projevy, úroveň soustředění 

- udržení pozornosti na řádku, orientace v textu 

 

Psaní - rukopis 

- čitelnost 

- jak dítě drží pero, (tlačí, pero mu jen tak vlaje v ruce) 

- úprava (písmo na řádce, pod řádkou) 

- vybavování tvarů písmen, tvary písmen 

 

Psaní – pravopis 

- sledujeme, v čem chybuje 

- za jakých okolností chybuje 

 

Počítání 

- orientace na číselné ose 

- pochopení abstraktního významu čísla 

- zaměňování matematických operací 

- zaměňování čísel 

- zaměňování matematický operací 

 

Soustředění 

- úroveň soustředění 

- délku soustředění 

- okolnosti, za kterých se soustředí lépe (např. stůl u zdi, místo u okna) 

 

Sluchové vnímání 

- jak rozumí prvním hláskám při diktátu 

- pozná hlásky a rozdělí na ně slovo 

- dokáže rozlišit slabiky 

- jak rozlišuje zvukově podobné hlásky apod. 

- + reprodukce rytmu 
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Zrakové vnímání 

- rozlišování barev  

- rozlišování tvarů apod. 

- + orientace v prostoru (pohyb na řádku, vpravo, vlevo, uprostřed, nahoře, 

dole) 

 

Řeč 

- sledujeme správnou výslovnost 

- bohatost slovní zásoby 

- správné používání výrazů a pohotovost v použití správného výrazu 

- tempo řeči 

 

Pozice dítěte v kolektivu 

- oblíbený 

- méně oblíbený 

- vedoucí ve skupině 

- postaven mimo skupinu 

 

Rodinné prostředí 

- připravenost dítěte na vyučování (plnění domácích úkolů, pomůcky) 

- postoj rodičů k výchově a vzdělání 

- jak je o dítě pečováno 

- kolektiv, ve kterém se dítě pohybuje 

 

Diagnostika na odborném pracovišti (Zelinková 2003) 

Odborná vyšetření v dnešní době provádějí pedagogicko-psychologické poradny 

(PPP), a nebo speciálněpedagogická centra (SPC). K tomu, aby vyšetření mělo co 

možná největší vypovídací hodnotu, je nutná spolupráce odborníků -  psychologa, 

speciálního pedagoga, sociální pracovnice popř. lékaře a dalších odborníků pro 

tento účel vyškolených. V úvahu je brána také zpráva ze školy, do které dítě chodí.  

 

Po dobu vyšetření sledujeme dítě, co možná nejkomplexněji, jakým způsobem řeší 

dané úkoly, jak se chová. Jaký vliv má např. přítomnost rodičů. Jak na dítě působí 
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prostředí, zpomalení tempa, změna činnosti apod. při diagnostice jednotlivých 

poruch učení se nezaměřujeme pouze na čtení, psaní či pravopis, ale sledujeme 

soustavu projevů. 

 

Vyšetření čtení 

„Není jasné kritérium, které by umožnilo provést dělicí čáru mezi jedinci 

s dyslexií a slabými čtenáři.“ (Zelinková, Olga, Poruchy učení, s. 62, Praha 2003)  

 

Sledujeme: 

- rychlost čtení 

- správnost čtení (sledujeme kvalitu chyb) 

- techniku čtení (správnost čtení) 

- porozumění (pokládáme dítěti otázky, které souvisí s textem, který četlo, a 

sledujeme, zda je schopno je zodpovědět, případně do jaké hloubky) 

 

Dítě čte tři minuty diagnostický text, je zaznamenán počet slov přečtených 

v každé minutě a odečten počet slov přečtených chybně.„Rychlost 60-70 slov za 

minutu označujeme za sociálně únosné čtení.“ (Zelinková, Olga, Poruchy učení, s. 

63, Praha 2003)  

Takové rychlosti a správnosti dosahuje dítě zpravidla na konci 2. třídy. Je to 

rychlost, při níž je dítě schopné číst si pro radost a získávat nové poznatky, případně 

reprodukovat čtený text, v opačném případě, se musí více soustředit na luštění slov 

a jednotlivých písmen a uniká mu smysl čteného.„Z hlediska počtu chyb 

považujeme za defektní čtení, když dítě čte 6-10% slov chybně.“ (Zelinková, Olga, 

Poruchy učení, s. 63, Praha 2003)  

 

Vyšetření psaní 

„Úroveň psaní hodnotíme z hlediska grafické, pravopisné a obsahové 

stránky, přičemž všechny oblasti se vzájemně ovlivňují.“ (Zelinková, Olga, Poruchy 

učení, s. 63, Praha 2003)  
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Nástroji pro diagnostiku jsou: 

- opis (odhaluje grafomotorické zvládnutí tvarů písmen a jejich uspořádání ve 

slova, případně věty, ztíženo v případě, že dítě opisuje text bez kontextu a 

tak si nemůže slova domýšlet) 

- přepis (sleduje stejný cíl jako opis, navíc musí dítě zvládat vztah mezi 

psacími  

a tiskacími písmeny) 

- diktát (komplexní dovednost, předpokládá rozvinutou sluchovou a zrakovou 

percepci, grafomotoriku, znalost spojení hláska-písmeno, znalost a aktivní 

aplikaci gramatických pravidel) – v praxi jsou používány spíše diktáty se 

specifickými jevy, než s jevy pravopisnými.  

- volný písemný projev (ukazuje zvládnutí samostatného písemného 

vyjadřování a zároveň zvládnutí grafické a pravopisné stránky) 

- kresebné testy (kresba postavy, kresba rodiny, kresba stromu, obkreslování 

geometrických tvarů, autoportrét, postava v dešti a další) 

Pokud chceme zjistit úroveň zvládnutí školního učiva, je nutné se seznámit jak 

s osnovami žáka tak s již probraným učivem, nemůžeme za nezvládnuté hodnotit 

neprobrané. 

 

Grafická stránka písemného projevu je hodnocena v následujících bodech: 

- způsob sezení  

- držení pera 

- tempo 

- tvary písmen (plynulost, zda dítě tlačí na tužku) 

- dodržování velikosti písmen 

- rychlost vybavování tvarů písmen 

- udržení písmen na lince, celkové uspořádání na stránce 

 

Hodnocení pravopisu 

„Zvládnutí pravopisu posuzujeme na základě diktátu a volného tématu, 

porovnáváme výkon v poradně se školními sešity. Při rozboru chyb odlišujeme tzv. 

specifické dysortografické chyby a chyby pravopisné. Cílem není odlišení typů chyb 
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a jejich součet, ale především odhalování příčin chyb a jejich následné 

odstraňování.“ (Zelinková, Olga, Poruchy učení, s. 64, Praha 2003)  

 

Při vysokém počtu dysortografických chyb je v první řadě porovnávána 

úroveň sluchové percepce, kde často bývá příčina. Pokud nejsou obtíže v této 

oblasti a dítě reaguje bez váhání, jsou zjišťovány následující příčiny chyb. 

Dítě: 

- má grafomotorické obtíže, pomalé tempo 

- si nevybavuje si tvary písmen 

- má problém v hláskové stavbě slov 

- není navyklé na diktát a přemýšlení nad správným tvarem 

- nevidí chyby v napsaném textu, neodkáže jej dostatečně rychle a přesně 

přečíst 

- nemá zautomatizované psaní těchto jevů 

 

Při vysokém počtu pravopisných chyb, je velmi důležitá diferenciální 

diagnostika, která odhalí, zda se vážně jedná o specifickou poruchu psaní, nebo 

něco jiného.  

 

Zjišťujeme: 

- zda dítě umí gramatická pravidla 

- zda napíše doplňovací cvičení s menším počtem chyb 

- zda dokáže chyby najít, opravit a zdůvodnit 

- zda není příčinou nezvládnutí hláskové stavby či vývoj grafomotoriky 

- zda je příčinou obtížná vybavitelnost jevů, pokud má dítě před sebou 

přehled jevů, je situace lepší 

 

Je důležité posoudit také další možné příčiny, jako jsou vliv prostředí, 

rychlost pracovního tempa, potíže se soustředěním, oslabení paměti, nebo chybějící 

návyk po sobě práci zkontrolovat. Pokud dítě v poradně, kde se na něj nespěchá, 

napíše diktát téměř bez chyb a při školní práci chyby dělá, bude se reedukace ubírat 

jiným směrem, než u dítěte, které není schopné si osvojit gramatiku. 

 



26 

 

 

Vyšetření matematických schopností 

 

„Neexistuje jedna celistvá matematická schopnost. Je tvořena souhrnem a 

souhrou dílčích schopností. Proto i diagnostika musí postihovat úroveň 

zúčastněných psychických funkcí a dílčích dovedností, tj. rozumových schopností, 

řeči, percepce, pravolevé a prostorové orientace, motoriky. Na tuto část diagnostiky 

navazují zkoušky matematických vědomostí a dovedností, jejichž cílem je zachytit 

aktuální úroveň vývoje.“  (Zelinková, Olga, Poruchy učení, s. 65, Praha 2003)  

Pro diagnostiku dyskalkulie byly J. Novákem vytvořeny testy, které vydala 

Psychodiagnostika Brno: 

- Barevná kalkulie 

- Kalkulie IV 

- Číselný trojúhelník 

- Rey-Osheriethova komplexní figura (doplnění výše uvedených testů, 

slovenská verze Košč, Novák 1997) 

 

Zjišťování úrovně sluchového vnímání 

Zjišťování úrovně zrakového vnímání 

Zjišťování úrovně pravolevé a prostorové orientace 

Vyšetření řeči 
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3. Pozice žáka se SPU 

 

3.1  V rodině 

 

Rodina je pro žáka nejpřirozenějším prostředím, je třeba, aby se právě zde 

cítil milován a v bezpečí i v případě, že se u něj objeví nedostatečnost v jakékoli 

podobě. Rodina zajišťuje nejen biologické a tělesné potřeby dítěte, ale pečuje o jeho 

celkový rozvoj, vychovává z něj osobnost a formuje všechny jeho stránky tělesnou, 

duševní, emocionální, morální i intelektuální, ovlivňuje jeho postoje a chování. 

Pokud rodina tyto své funkce neplní dítě je pak deprivováno.  

 

 Dá se říci, že nás každá odlišnost děsí, když rodičům sdělíte své podezření je 

možné, že zaujmou odmítavý přístup, nebudou si chtít připustit myšlenku, že jejich 

dítě je něčím jiné. V této chvíli je důležitá co nejširší informovanost o specifických 

poruchách učení, o seznámení s možností nápravy. Většina rodičů vkládá do svých 

dětí naději, že dosáhnou v životě toho, co jim samotným se nepodařilo, je pak pro 

ně těžké přijmout fakt, že jejich dítě je nějakým způsobem odlišné. 

 

 Je třeba dítě umět podpořit v tom v čem je dobré podpořit jeho zdravé 

sebevědomí a ne jej podceňovat, stresovat, anebo vyvíjet nátlak tam, kde je třeba 

klidný a trpělivý přístup.  

 

„Pokud je dítě dlouhodobě frustrováno svými neúspěchy a chronicky se mu 

nedostává bezpodmínečného pozitivního přijetí, dochází k narušení jeho 

osobnostního vývoje. Dítě si uvědomuje změnu postojů rodičů vůči sobě, ale 

nerozumí jí. Výrazně ubývá příležitostí, kdy společně se svými rodiči prožívá 

spontánní radost, a přibývají chvíle napětí, nespokojenosti a výčitek, které pramení 

z bezmoci a bezradnosti rodičů.“ (Pokorná, V., Teorie a náprava vývojových 

poruch učení a chování, s. 24, Praha 2001) 
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3.2  Ve škole 

 

Je nezbytné předcházet nevhodnému přístupu ze strany pedagogů jejich 

dostatečným vzděláváním v uvedené oblasti, tak aby nedocházelo k tomu, že učitel 

z důvodu své neznalosti bude používat nevhodné metody a postupy ve výuce. 

Domnívám se, že právě učitel, by měl být ten, jehož tyto poruchy rozezná v prvních 

měsících výuky žáka a právě on by měl být ten, kdo rodiče upozorní na tuto 

možnost a poradí rodičům absolvovat vyšetření v pedagogicko-psychologické 

poradně, kde případně toto podezření potvrdí, vyloučí, popřípadě přesně 

diagnostikují a navrhnout správné postupy a přístup k tomuto žáku.  

  

 Cílem je zajistit spolupráci rodičů, odborných pracovníků a učitelů tak, aby 

dítěti bylo umožněno rozvíjet se v souladu se svými schopnostmi a dovednostmi. Za 

plnění plánu je zodpovědný ředitel školy plán se dá nazvat jakousi dohodou mezi 

dítětem, rodiči, učitelem a odbornými pracovníky, jejímž cílem je minimalizovat 

výukové potíže tak, aby dítě nebylo poznamenáno svou nedostačivostí, která je 

způsobena poruchou učení. 

 

 V první řadě je důležitá spolupráce rodiny a školy, rodina by měla znát 

požadavky školy na dítě, a také mít ke škole pozitivní postoj. Postoj rodičů se pak 

odráží i v přístupu dítěte k vyučování i školní přípravě.  Děti s poruchou učení 

mohou být pro učitele značnou zátěží. V přístupu k tomuto žákovi musí pedagog 

zvážit postup a metody práce s tímto žákem. Dítě by mělo sedět vpředu, kde nebude 

rozptylováno, ale bude mít i prostor na odpočinek. Pedagog by měl zavést systém 

pravidel a odměňování chování. Pravidelně opakovat pokyny, psát je na tabuli. 

Kontrolovat, zda dítě požadavek pochopilo. (Bartoňová 2007) 

 

„Hodnocení a klasifikace patří mezi metody pedagogické diagnostiky, 

přičemž hodnocení je pojem nadřazený. Úkolem hodnocen je zjišťovat, posuzovat 

úroveň žáků v daném období. Hodnocení postihuje celou osobnost dítěte, je 

orientováno především na jeho kladné rysy. Je dlouhodobé. Jednou z forem a 

zároveň výsledkem hodnocení je klasifikace. Jinou formou hodnocení je pochvala, 

odměna, souhlas, vytyčení chyby, trest. Hodnocení a klasifikace plení funkci 
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motivační, kontrolní, výchovnou, diagnostickou, regulační a další.“ (Zelinková, 

Olga, Poruchy učení, s. 215, Praha 2003)  

 

Je nutné využívat více možností hodnocení a to hned z několika důvodů, 

budeme-li žáka neustále hodnotit nedostatečnou, bude to mít spíše negativní dopad, 

ztratí zájem a motivaci k učení. Bude-li hodnocení mírné a žák bude téměř pořád 

klasifikován výbornou, aniž by musel vynaložit úsilí, povede to k tomu, že se 

nebude snažit, spokojí se s málem a nepodá výkon, kterému i přes SPU odpovídá 

jeho intelekt. Je žádoucí užívat i slovního hodnocení žáka, jednotlivé stupně nelze 

přesně definovat, ale pomoci může článek 5 Metodického pokynu č. j. 13 711/2001-

24, anebo kniha J. Slavíka Hodnocení v současné škole z roku 1999. (Zelinková 

2003) 
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4. Sebehodnocení a sebepojetí žáka se SPU 

 

 

4.1  Definice sebepojetí 

 

„Sebepojetí jako postoj jedince k sobě samému. A dále blíže objasnit, že – 

stejně jako každý postoj – má i toto sebepojetí tři složky: sebepoznání, sebe 

hodnocení (složku kognitivní), sebepřijetí, sebeúcta (složka emocionální) a úsilí po 

seberealizaci (složka konativní). 

Studentům vysvětlujeme, že pojmu sebepojetí se nepoužívá ve významu, 

který by zahrnoval jen otázku „Kdo jsem?“, směřující k popisu, ale že obsahuje i 

sebeurčovací a seberealizaci ve smyslu „Kým se mohu či chci stát, jako jsou moje 

možnosti a perspektivy, co jsem udělala a co ještě udělat chci“. Ne tedy: „Já 

musím či měl bych“, ale upřímné: „Já chci“ teprve ovlivní naši vnitřní motivaci, 

naše sebepojetí, touhu po seberealizaci a tedy determinuje i naše chování. Toto úsilí 

by mělo být podloženo vírou v kladný osobnostní rozvoj.“ (11. Konference ČAPV – 

Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, Posouzení vlivu zážitkově 

pojaté výuky psychologie na sebepojetí žáků základní školy, Václav Holeček, 

Božena Jiřincová) 

„V psychologii bývá často vyvinuté pojetí sebe sama označováno jako ego. 

V tomto smyslu vyděluje Nakonečný (1995) dvě roviny ega: 

1. Reálné ego, tedy to, za koho se jedinec považuje; 

2. Ideální ego, tedy to, čím by chtěl být. 

Míra rozporu mezi oběma těmito rovinami sebehodnocení, tj. míra 

spokojenosti a nespokojenosti se sebou samým (míra sebeakceptování), vytváří tzv. 

sílu ega. Jde o to, že čím jsou tyto rozpory větší, tím je ego slabší a naopak. Slabé 

ego potom může vést k dezorientaci chování, k nejistotě a může být deaktivizující. 

Do sebepojetí patří také zvnitřnělé „objektivní hodnoty“, což jsou 

společenské normy morálky a aprobovaného chování vůbec. Ty vyrábějí strukturu 

osobní morálky, která bývá v psychologii označována jako superego čili Nadjá. 

Z pouhého vědomí Já se vyvíjí ego jako organizační a dynamický faktor, jako 

centrum duševního života člověka, v němž se uskutečňuje volba a preference 

životních cílů i prostředků k jejich dosažení. Určitá míra nespokojenosti se sebou 
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samým vede ke stagnaci osobního vývoje. (Nekonečný, 1995)“ (11. Konference 

ČAPV – Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, Posouzení vlivu 

zážitkově pojaté výuky psychologie na sebepojetí žáků základní školy, Václav 

Holeček, Božena Jiřincová) 

4.2  Školní neúspěch, zapříčiněný vlivem nízkého sebepojetí žáka 

 

Z počátku je vše v pořádku, dítě nastoupí do školy a rodiče, ani učitel 

nepředpokládají žádné obtíže. Jakmile se objeví první neúspěch, ač rodiče pomáhají 

a učitel se snaží, jak nejlépe dovede, působí dvěma směry. Snižuje sebejistotu 

dítěte, způsobuje jeho nízké sebehodnocení a zároveň působí i na sociální vztahy. 

Neúspěch dítěte pociťují jak jeho vrstevníci, tak rodiče a učitelé.  

 

Ve většině případů, se začnou u dítěte projevovat poruchy chování, 

způsobené nezdarem, který má na dítě negativní dopad, je velmi důležité s těmito 

důsledky počítat a reagovat adekvátně na nežádoucí projevy chování dítěte. Je nutné 

předejít neurotickému chování, ke kterému může dojít, budeme-li dítě považovat za 

„zlobivé“. Pak dojde k jeho rezignaci, velmi se sníží jeho sebehodnocení a může 

unikat k nežádoucímu chování. Dítě se považuje za neúspěšné, neumí probíranou 

látku a nerozumí látce nové, zvyšuje se jeho nejistota, strach a nedůvěra k okolí. 

(Pokorná 2000) 

 

Je žádoucí znát problematiku specifických poruch učení a jejich dopad 

v oblasti chování, seznámit rodiče s vhodným přístupem a zamezit tak prohlubování 

školního neúspěchu dítěte.  
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5. Výzkum 

 

 

   Předmětem výzkumu je sebehodnocení žáků s diagnózou specifická 

porucha učení, zařazených do třídy pro tyto žáky určené a žáků integrovaných do 

běžné třídy základní školy. Všem těmto žákům byl předložen dotazník Sebepojetí 

školní úspěšnosti žáka - SPAS Dotazník SPAS (zkratka anglického Student’s 

Perception Ability Scale) zachycuje sebepojetí dítěte jako žáka. Hodnotí v něm svou 

vlastní školní dráhu, své dovednosti schopnosti, nikoliv jak jej vidí rodiče nebo 

učitelé, ale jak se vidí a prožívá ono samo. Je zde tedy příležitost podívat se na 

školní situaci dítěte jeho vlastníma očima. SPAS, byl zaveden v Kanadě a jeho 

autory jsou F. J. Boersman a M. Chapman (1979). U nás, byl následně upraven 

(Matějček, Vágnerová, 1992). Žák, v dotazníku hodnotí svou celkovou intelektovou 

zdatnost, dále svou vyspělost v matematice, čtení, pravopisu, psaní. 

Hlavním důvodem provádění tohoto šetření je zjištění, zda má zřizování tříd 

pro žáky se SPU opodstatnění z hlediska dopadu na jejich sebepojetí. Dílčí 

poznatky jsou zmiňovány, protože mohou být přínosem pro pedagogy a další 

odborníky.  

Ve své bakalářské práci jsem použila dotazníkovou metodu ke 

shromáždění požadovaných dat. Dotazníky nebyly pro respondenty nijak složité a 

proto ani jejich administrace nevyžadovala složitou přípravu. 

5.1  Použité dotazníky 

 

A. Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti – SPAS (Matějček, Vágnerová 1992 – 

viz příloha č. 1). V tomto standardizovaném dotazníku bylo použito 

uzavřených otázek. Dotazník tvoří uzavřené otázky, žáci odpovídají pouze 

ano nebo ne.  Pro vyhodnocení tohoto dotazníku, jsem navštívila PPP při 

speciální MŠ a ZŠ v Teplicích.  

 

B. Dotazník zaměřený na zjišťování toho, jak žák subjektivně vnímá své limity. 

V tomto dotazníku bylo použito otevřených otázek. Viz příloh č. 3 

 

 

C. Dotazník pro žáky – škálové položky. Viz příloha č. 2 
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5.2 Cíle výzkumu, výzkumné otázky 

 

 Hlavním cílem výzkumné činnosti bylo zjistit:  

A. Jaký je rozdíl v  sebepojetí u žáků integrovaných do běžné třídy a u 

žáků zařazených do třídy speciální? 

 

Dále nalezení odpovědí na níže uvedené otázky:  

B. Jak respondenti vnímají svou poruchu? 

C. Jak vnímají žáci ze zkoumaného souboru způsob hodnocení a 

osobnost vyučujícího? 

 

V souladu s hlavním cílem bakalářské práce, a také s cíly dílčími jsou 

následující hypotézy: 

 

Hypotéza H1: Míra sebepojetí školní úspěšnosti u žáků integrovaných do 

běžné třídy je nižší ve srovnání s žáky se SPU zařazených do tříd určených pro tyto 

žáky. 

Hypotéza H2: Výskyt SPU, vzhledem k pohlaví, vykazuje nižší procento 

zastoupení dívek než chlapců.  

5.2.  Představení výzkumného souboru 

 

Respondenty tvořili žáci 9. tříd Základní školy „Bílá cesta“ v Teplicích, 

kterou jsem požádala o spolupráci. 14 žáků s diagnózou specifická porucha učení, 

kteří jsou v běžných třídách integrováni (BT) a 14 žáků tvoří speciální třídu pro 

žáky se specifickými poruchami učení (ST). Další podmínkou výběru žáků byl 

písemný souhlas rodičů, že se jejich děti zúčastní výzkumu. 

 

Zkoumaný soubor zahrnoval dvě skupiny respondentů.  

1. Skupina žáků se specifickými poruchami učení integrovaných v běžných 

třídách ZŠ – dále skupina BT (= 14 respondentů). 

2. Skupina žáků ve třídách pro žáky se specifickými poruchami učení – dále 

skupina ST (= 14 respondentů). 
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Z celkového počtu 28 respondentů bylo nižší zastoupení dívek v počtu 10, 

počet chlapců dosáhl 18. Přesné zastoupení chlapců a dívek v obou zkoumaných 

skupinách uvádí tabulka č. 1. Zastoupení jednotlivých poruch a jejich 

kombinací uvádí tabulka č. 2 

 

Tabulka č. 1 Zastoupení chlapců a dívek v obou zkoumaných skupinách 

 Počet žáků chlapci % dívky % 

BT 14 8 57,14% 6 42,86% 

ST 14 10 71,43% 4 28,57% 

celkem 28 18 64,28% 10 35,71% 

Pozn.: počty v % zaokrouhleny na dvě desetinná místa 

 

 

Tabulka č. 2 Zastoupení jednotlivých poruch a jejich kombinací 

 

pořadí 

Specifická porucha učení a její 

kombinace 

počet žáků (%) 

BT ST celkem 

1. Dyslexie 
0   

(0%) 
1  

(7,1%) 
1  

(3,6%) 

2. Dysortografie 
4  

(28,6%) 
5 

 (35,7%) 
9 

(32,1%) 

3. Dysgrafie 
0  

(0%) 
2  

(14,3%) 
2 

(7,1%) 

4. Dyskalkulie 
1  

(7,1%) 
0 

(0%) 
1 

(3,6%) 

5. Dyslexie + dysortografie 
6 

(42,3%) 
3 

(21,4%) 
9 

(32,1%) 

6. Dyslexie + dysgrafie 
3 

(21,4%) 
0 

(0%) 
3 

(10,7%) 

7. Dyslexie + dyskalkulie 
0  

(0%) 
1 

(7,1%) 
1 

(3,6%) 

8. Dysortografie+dysgrafie 
0  

(0%) 
2 

(14,2%) 
2 

(7,1%) 

               Celkem 
14 

(100%) 
14 

(100%) 
28 

(100%) 

Pozn.: počty v % zaokrouhleny na jedno desetinné místo. 

 

U více jak poloviny dětí cílové skupiny se objevují poruchy smíšeného 

charakteru, pouze výskyt dysortografie jako jednotlivé poruchy je výrazný tj. 

32,1%  z cílové skupiny (BT – 28,6%, ST – 35,7% ). Dále 32,1% 
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dyslexie+dysortografie, 10,7% dyslexie+dysgrafie, 7,1% dysgrafie, 7,1% 

dysortografie+dysgrafie a 3,6% dyslexie, 3,6% dyskalkulie a 

3,6%dyslexie+dyskalkulie. 

5.3.  Vlastní šetření a analýza souboru 

 

A: Analýza dat získaných na základě dotazníku SPAS 

 

Tento dotazník je běžné používán již ve 3. ročníku základní školy, tudíž byl pro 9. 

Ročník srozumitelný a nebylo nutné jej s žáky konzultovat. Jako návod, jsem 

použila předmluvu, k dotazníku viz příloha 1. Žáky jsem upozornila, že se nejedná 

o test a odpovědi nejsou dobré nebo špatné ať volí tu, která je napadne jako první. 

Dotazník byl zadán pouze těm žákům, jejichž rodiče podepsali informovaný 

souhlas, viz příloha 4. Dotazník má po osmi položkách v šesti oblastech, které 

označujeme takto:1. Obecné schopnosti, 2. Matematika, 3. Čtení, 4. Pravopis,  

5. Psaní, 6. Sebedůvěra. 

 

Tabulka č. 3 

Průměrná míra sebepojetí školní úspěšnosti vzhledem k pohlaví a zařazení do 

tříd.  

 

Průměrný sebepojetí školní úspěšnosti 

Výzkumná 

skupina 

BT ST Rozdíl 

Pohlaví 

Chlapci 7,1 7,7 0,6 

Dívky 6 6,5 0,5 

Pozn.: Hodnota 5 je průměrná míra sebepojetí školní úspěšnosti žáka, pokud je 

hodnota nižší, žák se podceňuje a pokud je hodnota vyšší, žák se nadhodnocuje. 

Výsledky jsou zaokrouhleny na jedno desetinné číslo. 
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Tabulka č. 4  

Ukazuje rozdíl průměrného počtu stenů u chlapců a dívek v jednotlivých 

oblastech dotazníku SPAS v obou zkoumaných skupinách. 

 

Znak Průměrný počet stenů pro oblasti 

SPAS 

 

rozdíl 

ST BT ST BT 

pohlaví chlapci chlapci dívky dívky chlapci dívky 

obec. schopnosti 4,9 4,8 6 5,5 0,1 0,5 

matematika 5,8 5,4 5,5 5 0,4 0,5 

čtení 3,9 3,5 3,6 3,3 0,4 0,3 

pravopis 6,3 6 6,2 6 0,3 0,2 

psaní 6,2 5,9 4,8 4 0,3 0,8 

sebedůvěra 6,5 6,3 6,3 5,5 0,2 0,8 

sebepojetí celkem  5,6 5,2 5,4 4,8 1,7 3,1 

Pozn.: Průměrné hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. 

 

B. Vyhodnocení dotazníku - Jak vnímají respondenti svou poruchu? 

 

Dotazník zaměřený na zjišťování toho, jak žák subjektivně vnímá své limity. 

V tomto dotazníku bylo použito otevřených otázek. Respondenti odpovídali 

samostatně, případně jsme rozebrali možnou odpověď před celým třídním 

kolektivem. Viz příloha 3. 

Otázky: 

1. Jak se cítíš, když se o tobě mluví jako o člověku s dys? 

2. Myslíš, že je lepší být v této nebo běžné třídě? 

3. Jak vnímají tvé dys rodiče? 

4. Co myslíš, že ti dělá největší potíže? 

5. Pocítil jsi mimo školu, že by tě tvé dys nějak limitovalo? 

 

Otázky a výsledky: 

1. Jak se cítíš, když se o tobě mluví jako o člověku s dys? 
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20 žáků ……………………………… normálně 71,4% 

8 žáci ……………………………….. je mi to jedno 28,6% 

2. Myslíš, že je lepší být v této nebo běžné třídě? 

26 žáků ……………………………. v dyslektické třídě je to lepší 92,8% 

2 žák ………………………………. vyjde to nastejno 7,2% 

3. Jak vnímají tvé dys rodiče? 

18 žáků …………………………….. rodiče to neřeší 64,3% 

10 žáci………………………………rodiče to berou normálně 35,7% 

4. Co myslíš, že Ti dělá největší potíže? 

18 žáků ………………………….. cizí jazyk 64,3% 

6 žáci ……………………………. cizí jazyk, matika 21,4% 

4 žák …………………………….. dějepis 14,3% 

5. Pocítil jsi mimo školu, že by tě tvé dys limitovalo? 

16 žáků……………………………ne 57,1% 

8 žáci ……………………………rychlost čtení 28,6% 

4 žáci ……………………………občas 14,3% 

 

C. Vyhodnocení dotazníku pro žáky 

 

Dotazník pro žáky - Jak vnímají žáci ze zkoumaného souboru způsob 

hodnocení a osobnost vyučujícího?  

1.      Máme ve třídě stanovena jasná kritéria (pravidla) pro hodnocení? 

2.      Podílím se aktivně na svém hodnocení? 

3.      Je hodnocení v naší třídě spravedlivé? 

4.      Umím vyjádřit (pojmenovat), které učivo už mi jde? 

5.      Umím vyjádřit (pojmenovat), které učivo mi ještě nejde? 

6.      Jaké hodnocení mě nejvíce motivuje, abych se příště více snažil (a)? 

7.      Na hodnocení je pro mě nejdůležitější: 

8.      Paní učitelka mě povzbuzuje 

9.      Umím spolupracovat s ostatními ve skupině? 

10.    Když dostanu známku – vím, za co. 

11.    Hodnotíme se vzájemně. 

12.    Dovedu si představit školu bez známek? 

13.    Pokud ano, jak navrhuješ hodnotit? 
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14.    Co je pro mě na hodnocení pozitivní, negativní? 

 

Tabulka č. 5  

Jak vnímají žáci ze zkoumaného souboru způsob hodnocení a osobnost 

vyučujícího 

Odpovědi ano Ne  nevím vždy často občas někdy nikdy 

Číslo otázky Odpovědi nejčastěji volené žáky jsou vyjádřeny v procentech 

1. 64,3 7,1 28,3      

2.     14,3 21,4 42,9 14,3 

3.     21,4 35,7 28,3 14,3 

4.    21,4 14,3 42,9 14,3 7,1 

5.    7,1 35,7 14,3 28,3 14,3 

6. *         

7. *         

8.    7,1  21,4 39,3 21,4 

9.    28,3 21,4 21,4 21,4 7,1 

10.    7,1 28,3 28,3 35,7  

11.      14,3 50 21,4 

12. 64,3 28,3 7,1      

13. *         

14. *         

Pozn.: Otázky s * jsou specifické jak svým zadáním, tak odpověďmi a proto jsou 

vyhodnoceny níže. Hodnota je zaokrouhlena s přesností na jedno desetinné číslo. 

 

 

 

6. Jaké hodnocení mě nejvíce motivuje, abych se příště více snažil (a)? 

 

Známka…………….. 71,4% 

Slovní hodnocení……….35,7% 

Graf……21,4% 

Symbol …………….14,3% 

Jiná možnost: (Žádné učím se, jen když mě to baví.)…………3,6% 

Body – 5b, 10B ….. 0% 

Názorné hodnocení – každý dostane určitý počet nějakých předmětů (kuličky, 

kostky, berušky…)…. 0% 

Stačí mi pouze vědět, co jsem udělal (a) špatně……. 0% 

 

7. Na hodnocení je pro mě nejdůležitější: 

 

To, že vím, kde jsem udělal chybu……………….. 67,3% 

To, že vím, co umím….14,3% 

To, že vím, jestli se zlepšuji.7,1% 

Známka  - je mi jedno za co.7,1% 

Jiná možnost: hodnocení mě nezajímá….. 3,6% 

To, že se mohu srovnat s ostatními……….. 0% 
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Poznám, že jsem udělal něco špatně, příště to udělám jinak….. 0% 

 

13. Pokud ano, jak navrhuješ hodnotit? 

Slovně ….. 42,9% 

Symboly……21,4 

Body……7,1% 

 

14. Co je pro mě na hodnocení pozitivní, negativní? 

 

Pozitiva 

Vím, jestli látku zvládám………. 100% 

Doma mě za dobré známky pochválí………. 100% 

Negativa 

Doma mě nepochválí………100% 

Musím se látku znovu naučit…………. 100% 

 

5.4.  Závěry šetření 

 

A. Hlavním cílem výzkumné činnosti bylo zjistit, jaký je rozdíl v 

sebepojetí u žáků integrovaných do běžné třídy a u žáků zařazených do třídy 

speciální. Tabulka č. 3 poukazuje na vyšší hodnotu v oblasti sebepojetí dívek i 

chlapců zařazených do třídy určené pro žáky se SPU. Tabulka č. 4 ukazuje rozdíl 

průměrného počtu stenů u chlapců a dívek v jednotlivých oblastech dotazníku 

SPAS v obou zkoumaných skupinách. Výsledek opět potvrzuje vyšší míru 

sebepojetí u dívek i chlapců zařazených do třídy pro žáky se SPU a zároveň 

velmi překvapivě ukazuje výrazně vyšší sebepojetí dívek zařazených do této třídy 

než u dívek integrovaných do běžné třídy ZŠ a to o hodnotu 3,1 z průměrného počtu 

stenů, u chlapců o 1,7.  

 

B. Vyhodnocení dotazníku - Jak vnímají respondenti svou poruchu. 

Z dotazníku vyplývá, že 71,4% žáků se cítí normálně, když se o nich mluví jako o 

lidech se specifickými poruchami a 28,6% žáků je to jedno. 92,8% žáků se cítí lépe 

ve speciální třídě pro ně určené, což považuji za velmi překvapivé číslo. Co se týká 

přístupu rodičů, z příslušného dotazníku vyplynulo, že to rodiče nevnímají jako 

odlišnost, a přistupují ke svým dětem bez pociťovaného rozdílu, 64,3 % rodiče to 

neřeší, 35,7% rodiče to berou normálně. 64,3% žáků dělá největší potíže cizí jazyk, 

21,4% žáků cizí jazyk a matematika a 14,3% žáků dějepis. 57,1% žáků nemá 

pocit, že by je jejich „dys“ nějak limitovalo, 28,6% cítí deficit v rychlosti čtení a 
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14,3% žáků odpovědělo, že občas omezení cítí, ale jejich odpověď nebyla nijak 

konkretizována. 

 

C. Vyhodnocení dotazníku pro žáky 

Dotazník pro žáky - Jak vnímají žáci ze zkoumaného souboru způsob 

hodnocení a osobnost vyučujícího. Tabulka č. 5 ukazuje žáky volené nejčastější 

odpovědi. Otázky č. 6,7,13 a 14 jsou vyhodnoceny pod tabulkou, kvůli délce 

odpovědí.  

 

1. 64,3 % žáků se orientuje v systému hodnocení a rozumí pravidlům a 

kritériím v jejich třídě. 

2. 42,9% žáků se aktivně podílí na vlastním hodnocení 

3. 35,7% žáků je přesvědčeno, že hodnocení u nich ve třídě je spravedlivé 

občas a 28,3% žáků, že hodnocení u nich ve třídě je spravedlivé někdy, 

součtem těchto čísel získáme nadpoloviční většinu, tudíž se domnívám, že 

můžeme tvrdit, že hodnocení spravedlivé je.  

4. 42,9% žáků, umí občas pojmenovat, jaké učivo jim jde. 

5. 35,7% žáků, umí pojmenovat často, jaké učivo jim ještě nejde a 28,3% to 

umí někdy. 

6. 71,4% žáků motivují známky, ve spojení se slovním hodnocením pak 

35,7% žáků.   

7. Pro 67,3% žáků je důležité vědět, kde udělali chybu. 

8. 39,3% žáků je přesvědčena o tom, že je paní učitelka povzbuzuje někdy. 

9. 28,3% žáků je schopno spolupracovat ve skupině. 

10. Nejvyšší procento žáků, tj. 35,7 ví pouze někdy, za co jsou hodnoceni, jen 

velmi malé procento tj. 7,1 (2 žáci) mají pocit, že vědí vždy, za co jsou 

hodnoceni. 

11. 50% žáků odpovídá, že se někdy hodnotí vzájemně. 
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12. 64,3% žáků si dovede představit školu bez známek. 

13. 42,9% žáků navrhuje hodnotit slovně. 

14.  Všichni žáci tj. 100% se shodují na tom, že pozitivní na hodnocení je 

pochvala a vědomí, že již látku zvládli a negativní to, že v případě špatného 

hodnocení se musí látku učit znovu a nejsou pochváleni. Což opět 

koresponduje se slovním hodnocením.  

Závěrem lze tedy říci, že se žáci orientují v systému hodnocení, na svém 

hodnocení se aktivně podílejí. Učitele vnímají jako spravedlivého a podporujícího. 

Za důležité považují jak hodnocení známkami, tak hodnocení slovní, kde zjistí, 

jakou látku již zvládli a co je ještě třeba nastudovat znovu. Většinově se shodují na 

tom, že pozitivní na hodnocení je pochvala a negativní to, že jsou si vědomi toho, že 

danou látku nezvládli a pochváleni nejsou.  

Všichni tito žáci mají IVP a i když nadále přetrvává hodnocení známkami, většina 

žáků je hodnocena také slovně, což je v souladu s výsledky dotazníku.  

 

  Vyhodnocení stanovených hypotéz 

 

Hypotéza 1: Míra sebepojetí školní úspěšnosti u žáků integrovaných do běžné třídy 

je nižší ve srovnání s žáky se SPU zařazených do tříd určených pro tyto žáky. 

V rámci výzkumného šetření byla tato hypotéza potvrzena, zejména u dívek ve 

skupině ST je míra sebepojetí vyjádřena průměrným počtem stenů ve všech 

oblastech dotazníku SPAS o hodnotu 3,1 vyšší. U chlapců o 1,7. Doloženo tabulkou 

č. 4. 

Hypotéza 2: Výskyt SPU, vzhledem k pohlaví, vykazuje nižší procento zastoupení 

dívek než chlapců.  

V rámci výzkumného šetření byla tato hypotéza potvrzena, což dokládá i Tabulka č. 

1. Oproti chlapcům tato skutečnost, ale nemá nijak výrazný dopad na míru jejich 

sebedůvěry, celkový rozdíl je pouze o 0,1 průměrné hodnoty sebepojetí nižší u 

dívek než u chlapců. Překvapující je závěr šetření v tabulce č. 4, která ukazuje o 3,1 

průměrného počtu stenů vyšší sebepojetí dívek ve skupině ST proti dívkám ve 

skupině BT.  
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Závěr 

 

Ve vývoji dětí, je několik zásadních etap. Je důležité, aby vývoj našich dětí, 

byl co možná nejharmoničtější, plynulý a nenásilný. Je na nás abychom vytvářeli 

takové prostředí a podmínky, aby se dítě vyvíjelo v souladu se svými možnostmi a 

schopnostmi. 

Děti se specifickými poruchami učení, jsou vůči svým vrstevníkům 

znevýhodněné a mohlo by se pak stát, že v důsledku pocitu méněcennosti nevyužijí 

všech svým možností. 

Je na nás, abychom jim pomohli, vyrovnali jejich nedostatky 

prostřednictvím pedagogického umu, taktu, ale i dostatkem lásky a pozitivním 

přístupem. Je třeba proniknout do problematiky specifickým poruch učení tak, 

abychom plně porozuměli potřebám našich dětí a mohli je tak vést k cíli a plnému 

využití jejich předpokladů. 

Výzkumná šetření vykazují vyšší sebepojetí u žáků zařazených do tříd pro 

ně určených. Na základě této skutečnosti, bychom se mohli snadno přiklánět 

k závěru, že tato třída, je pro žáky se SPU vhodná. Vytváří míru zdravé konkurence 

a vybaví žáky do dalšího života lépe než běžná třída ZŠ, do níž jsou tito žáci 

integrování. Děti se samozřejmě cítí lépe v prostředí, kde nejsou svou poruchou 

výjimeční, nesporná je i možnost individuální práce s dětmi a intenzivnější 

reedukace. O to horší pak bývá pokračování ve vzdělávání ve vyšších stupních 

vzdělávací soustavy nebo zaměstnání, kdy je dítě vystaveno realitě konkurence 

„běžné“ společnosti. 

Následné výzkumy u dospělých lidí se SPU, ale vykazují opak, většina 

těchto lidí by si již speciální třídu nevybrala. To jak se bude dítě ve třídě cítit, je 

v zásadě na učiteli. Je třeba celému kolektivu vysvětlit důvody odlišného přístupu k 

dětem se SPU tak, aby děti tuto skutečnost pochopily. Tím bude zabráněno pocitu 

méněcennosti žáka se SPU a závisti ze strany zdravých dětí, které by mohly dojít 

k závěru, že je žákům se SPU „nadržováno. 

Souhlasím s rovnými příležitostmi, ale není právě speciální třída důsledkem 

horší školní práce? Dítě vyniká v kolektivu dětí se SPU a v kolektivu děti zdravých 

by bylo možná průměrné, není ale právě integrace do běžné třídy tím správným 
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impulsem, který vede děti se SPU k dosahování lepších školních výsledků, 

zvládnutí konkurence a lepší orientaci v běžném životě. Výzkumy dokazují, že ano.  

Samozřejmě jsem pro integraci, rozhodně si nemyslím, že by tyto děti měly 

být separovány, ale také si nemyslím, že by měly výrazně pociťovat to, že jsou 

v něčem jiné, a právě zde je nutný profesionální přístup učitele, který je hlavním 

nástrojem integrace. Právě učitel, musí být znalý dané problematiky natolik, aby 

vyrovnal příležitosti, ale zároveň nastavil prostředí zdravé konkurence, ze kterého 

vyjdou sebevědomé, cílevědomé a šťastné děti.   

Děti s jakoukoli odlišností, nelze separovat věčně, a čím starší jsou, tím je 

pro ně méně přijatelná jejich odlišnost vzhledem k intaktní společnosti, proto je 

nutné začleňovat tyto děti do běžného kolektivu, hned po nástupu do společného 

vzdělávání.  

Je na nás abychom pro tyto děti vytvořily prostředí přirozené konkurence, a 

tak jim umožnily vykročit do života se zdravou sebedůvěrou a přiměřeným 

sebevědomím. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že stanovený cíl bakalářské práce byl splněn.  
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Bakalářská práce se mi stala přínosnou, neboť jsem mohla hlouběji poznat 

specifické poruchy učení, jejich diagnostiku a následnou práci s žáky s touto 

diagnózou. 
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ABSTRAKT 

 

  Bakalářská práce teoreticky pojednává o specifických poruchách učení, 

projevech, diagnostice a možných přístupech k žákům s těmito poruchami. Dále 

porovnává sebepojetí u žáků se specifickými poruchami učení, kteří jsou ve 

speciální třídě a žáků se SPU, kteří jsou integrování do běžné třídy ZŠ. Hlavím 

cílem bylo zjistit, u které skupiny žáků je sebepojetí vyšší a zda má zařazení do 

speciální třídy vliv na sebepojetí žáků. V závěru práce se nachází výsledky 

výzkumného šetření, které jsou v souladu s fakty, jež uvádí odborná literatura. 

 

 

  ABSTRACT  

 

  Bachelor thesis deals with the theory of specific learning disorders, 

symptoms, diagnosis and possible approaches for children with these disorders. 

Also compares self to pupils with specific learning disabilities who are in a special 

class of pupils with learning disabilities who are integrated into regular school 

classes. The principal objective was to determine which groups of pupils in the 

higher self, and whether inclusion in a special class of self-influence on pupils. The 

conclusion is the research results that are consistent with the facts, which mentions 

the literature. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – DOTAZNÍK SEBEPOJETÍ ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI DĚTÍ  

 

SPAS – Testovací sešit      

                                                                                                                                   .                                                                                               

 

Jméno: Datum narození: 

Třída:         Diagnóza SPU: 

 

Slovní hodnocení: ANO – NE 

Individuální vzdělávací plán: ANO – NE 

 

                                                                                                                                   . 

 

Škála Hrubý skór              Sten    Poznámky: 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

Celkový skór 
  

 

 Tímto dotazníkem se chceme dozvědět, jak se ve škole cítíš a jak ti jde 

učení. 

Každou otázku si pořádně přečti a rozmysli! Žádnou nesmíš vynechat! Když to, co 

je tam napsáno, se na tebe většinou vztahuje a je to pravda, dej do kroužku ANO. 

Když se to na tebe nevztahuje a není to pravda, zakroužkuj NE. Pro jednu odpověď 

se musím vždycky rozhodnout, i když je to rozhodování někdy třeba těžké. 

V jednom řádku smí být vždy jen jedna odpověď. Musíš tedy zakroužkovat 

v jednom řádku buď ANO, nebo NE. 

 Vyplňuj dotazník upřímně, tak jak si to opravdu myslíš a jak je to pravda!  

 

 

1. Naučím se dost lehce a rychle i dost těžkou látku. ANO NE 
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2. Myslím, že matematiku umím velmi dobře. ANO NE 

3. Čtu pořád ještě dost nejistě. Potřeboval bych číst lip. ANO NE 

4. Jsem docela dobrý v pravopise. ANO NE 

5. Ve škole píši dost ošklivě. ANO NE 

6. Sám si myslím, že moje školní práce je dost slabá. ANO NE 

7. Učení mi připadá dost těžké. Jsem rád, když mi někdo pomůže. ANO NE 

8. Při prověrce z matematiky vždycky vypočítám všechny příklady. ANO NE 

9. Při čtení se často přeříkávám a pletu. Proto nerad čtu nahlas. ANO NE 

10. Jsem spokojený s tím, jak mi jdou diktáty. ANO NE 

11. Mám hezké, úhledné písmo. ANO NE 

12. Mezi dětmi ve třídě bývám často jeden z prvních. ANO NE 

13. Je únavné, když musím nad úkolem moc myslet. ANO NE 

14. Násobilku jsem se naučil lejce, nedělá mi potíže. ANO NE 

15. Se čtením jsem míval potíže. Dost jsem se natrápil, než jsem se   

      naučil rychle číst. 
ANO NE 

16. Diktáty nenávidím. ANO NE 

17. Ze psaní jsem vždycky dostával pochvalu a pěkné známky. ANO NE 

18. Školní prověrky zvládám celkem lehce.  ANO NE 

19. Často mi dělá potíže vyjádřit se, jak bych chtěl. ANO NE 

20. Nejlepší známky dostávám z matematiky. ANO NE 

21. Druhé děti ve třídě čtou většinou lépe než já. ANO NE 

22. V diktátech mívám hodně chyb. ANO NE 

23. Psát úhledně a krasopisně mě stojí hrozně moc námahy. ANO NE 

24. Škola mi kazí náladu. Jde mi často na nervy. ANO NE 

25. Při prověrkách a zkoušení mi všechno trvá déle než ostatním.  ANO NE 
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      Potřeboval bych trochu víc času. 

26. Matematika je můj nejmilejší předmět. Jde mi lehce. ANO NE 

27. Čteni je moje záliba a vášeň. Už jsem přečetl spoustu knížek. ANO NE 

28. Diktáty mívám obvykle napsány správně. Dostávám za ně většinou  

      dobré známky. 
ANO NE 

29. Výkresy mívám čisté, hezké. Dostávám za ně pochvalu. ANO NE 

30. Ve škole mi jde všechno lehce, bez potíží. Cítím se tam dobře. ANO NE 

31. Většina dětí ve třídě se učí líp než já. ANO NE 

32. Paní učitelka si myslí, že jsem na matematiku hloupý. ANO NE 

33. Číst jsem se naučil velice brzy, bez potíží. ANO NE 

34. Když máme psát sloh, tak se na to už předem těším. To mě docela  

      baví. To mám docela rád. 
ANO NE 

35. Při psaní škrábu jako kocour. ANO NE 

36. Sám si myslím, že moje nadání je docela slabé. ANO NE 

37. Mám rád úkoly, nad kterými se musí myslet. ANO NE 

38.  Jsem špatný na matematiku, moc mi nejde. ANO NE 

39. Pořád čtu dost pomalu a to mě otravuje.  ANO NE 

40. Kdyby nebyly diktáty a pravopis, byla by škola docela prima. Ty  

      dělají ze školy otravu. 
ANO NE 

41. Úkoly jsem musel často přepisovat, jak byly naškrábané. ANO NE 

42. Zkoušení ve škole mě hrozně znervózňuje.  ANO NE 

43. Patřím asi mezi nejbystřejší děti v naší třídě. ANO NE 

44. Násobení a dělení je pro mě hračka. ANO NE 

45. Ze čtení jsem vždycky dostával pochvalu a dobré známky. ANO NE 

46. Na pravopis se špatně soustřeďuji. Nadělám vždycky hodně chyb. ANO NE 

47. Moje písmo je bezvadné. ANO NE 

48. Ze školy mám někdy strach. Raději bych tam ani nešel. ANO NE 
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PŘÍLOHA Č. 2 - Hodnocení žáků – dotazník pro žáky 

 
Jsem:     DÍVKA               CHLAPEC 

 

Ročník:              

 

1.      Máme ve třídě stanovena jasná kritéria (pravidla) pro hodnocení? 

 

 

Ano………………18 

 

Ne. 2 

 

Nevím…….. 8 

 

 

2.      Podílím se aktivně na svém hodnocení? 

 

 

Vždy 

 

Často…. 4 

 

Občas……6 

 

Někdy.………. 12 

 

Nikdy...... 6 

 

 

3. Je hodnocení v naší třídě spravedlivé? 

 

Vždy. 

 

Často……6 

 

Občas.......... 10 

 

Někdy…….. 8 

 

Nikdy…. 4 

 

 

4. Umím vyjádřit (pojmenovat), které učivo už mi jde? 

 

 

Vždy….. 6 

 

Často…. 4 
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Občas…………12 

 

Někdy…. 4 

 

Nikdy. 2 

 

 

5. Umím vyjádřit (pojmenovat), které učivo mi ještě nejde? 

 

 

Vždy. 2 

 

Často………. 10 

 

Občas…. 4 

 

Někdy…….. 8 

 

Nikdy…. 4 

 

 

 

6. Jaké hodnocení mě nejvíce motivuje, abych se příště více snažil (a)? 

 

Známka………………. 20 

 

Symbol (razítko, smajlík,…)…. 4 

 

Slovní hodnocení………. 10 

 

Body – 5b, 10B 

 

Názorné hodnocení – každý dostane určitý počet nějakých předmětů (kuličky, 

kostky, berušky…) 

 

Graf……6 

 

Stačí mi pouze vědět, co jsem udělal (a) špatně 

 

Jiná možnost: 

Žádné učím se, jen když mě to baví 1 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7. Na hodnocení je pro mě nejdůležitější: 

 

To, že vím, kde jsem udělal chybu……………….. 19 
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To, že vím, co umím…. 

To, že se mohu srovnat s ostatními 

 

Poznám, že jsem udělal něco špatně, příště to udělám jinak 

 

To, že vím, jestli se zlepšuji. 2 

 

Známka  - je mi jedno za co. 2 

 

Jiná možnost: hodnocení mě nezajímá. 1 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8. Paní učitelka mě povzbuzuje 

 

Vždy. 2 

 

Často 

 

Občas……6 

 

Někdy….……14 

 

Nikdy……6 

 

 

 

 

9. Umím spolupracovat s ostatními ve skupině? 

 

Vždy…….. 8 

 

Často……6 

 

Občas……6 

 

Někdy...... 6 

 

Nikdy. 2 

 

 

10. Když dostanu známku – vím, za co. 

 

Vždy. 2 

 

Často…….. 8 
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Občas…….. 8 

 

 Někdy.…….. 10 

 

  Nikdy 

 

 

11. Hodnotíme se vzájemně. 

 

Vždy 

 

Často 

 

 Občas 

 

  Někdy 

 

  Nikdy 

 

 

12. Dovedu si představit školu bez známek? 

 

 

Ano 

 

Ne 

 

Nevím 

 

 

 

13. Pokud ano, jak navrhuješ hodnotit? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

14. Co je pro mě na hodnocení pozitivní, negativní? 

 

 

POZITIVA 

 

 

 

 

 

NEGATIVA 
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PŘÍLOHA Č. 3 - Jak vnímají respondenti svou poruchu 

 

1. Jak se cítíš, když se o tobě mluví jako o člověku s dys? 

2. Myslíš, že je lepší být v této nebo běžné třídě? 

3. Jak vnímají tvé dys rodiče? 

4. Co myslíš, že ti dělá největší potíže? 

5. Pocítil jsi mimo školu, že by tě tvé dys nějak limitovalo? 
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PŘÍLOHA č. 4 -  PRŮVODNÍ DOPIS PRO RODIČE 

Vážení rodiče, vážení učitelé, 

 

 jsem studentkou 3. Ročníku Univerzity Karlovy, obor Speciální pedagogika 

a nyní zpracovávám svou bakalářskou práci na téma Sebepojetí školní úspěšnosti 

žáků se SPU. Tímto Vás prosím o souhlas, laskavé pochopení a vysvětlení Vašim 

dětem, že dotazník, jenž jim bude předložen ve škole, mohou bez obav vyplnit.  

 Jsem si vědoma toho, že veškeré informace zvedené v tomto dotazníku jsou 

velmi důvěrného charakteru, a proto Vaše jméno nebude nikde figurovat. 

 Výsledky dotazníku,  dotazník je orientován na hodnocení výkonu a na 

sebepojetí školní úspěšnosti Vašich dětí/žáků, jak už jsem uvedla výše, budou 

anonymně sloužit jako podklad k vypracování mé bakalářské práce, rovněž mohou 

být využity k lepší informovanosti učitelů, rodičů, výchovných poradců a 

pracovníků pedagogicko-psychologické poradny. 

 Na Vaše případné dotazy a připomínky ráda odpovím. 

 

  Zdravím Vás rodiče a za vyplnění dotazníku děkuji.  

 

 

V Blšanech dne 6.3.2012     Pavlína Teinzerová 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


