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Anotace 

          

      Cílem bakalářské práce je prozkoumat nejen názory vrstevníků na sociální přijatelnost 

dyslektiků, ale také zjistit, jak jsou informováni o specifických poruchách učení, zejména       

o  dyslexii.  Dobrá informovanost je totiţ důleţitým předpokladem odpovídajícího hodnocení  

a  vytvoření  přijatelného postoje ke spoluţákům s dyslexií. 

      Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je analyzována 

problematika specifických poruch učení se zaměřením na dyslexii. Jsou zde popsány základní 

údaje o dyslexii, její historie, příčiny, projevy a výskyt. 

     Praktická část je zaměřena na prozkoumání a vyhodnocení dopadů dyslexie na 

sociometrickou pozici ţáka ve třídě, na vztahy s rodiči a učiteli. 

     V rámci výzkumu je pouţita dotazníková metoda, jeţ je vhodná pro získání informací 

vztahujících se k dané problematice. Zkoumanou skupinu tvoří ţáci pátého a osmého ročníku 

základní školy a studenti gymnázia ze Zlínského kraje.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annotation 

       

      The aim of this thesis is to look into not only the opinions of peers on social acceptability 

of dyslectics but also to find out how  well they are informed about specific learning 

disorders, especially about dyslexia. Good information is an important prerequisite for a 

relevant assessment and for creating an acceptable attitude towards fellow students with 

dyslexia.                           

     The thesis is divided into a theoretical and practical part. The  theoretical part analyzes the 

issue of specific learning disabilities and focuses on dyslexia. It  specifies basic information 

about dyslexia, its history, causes, symptoms and occurrence.                                                              

     The practical part focuses on exploring and evaluating the impacts of dyslexia on the 

sociometric position of a pupil in the classroom, on relationships with parents and teachers.   

     The research used a questionnaire method which is suitable for obtaining information 

relating to the issue. The examined group covers pupils of the  fifth and  the eighth grades of a 

primary school and high school students from the Zlín Region. 
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ÚVOD 

 

                                                                                                                                                                       
Téma „Postoje spoluţáků ke znevýhodněným dětem“ - varianta specifické poruchy učení,  

 jsem si vybrala  proto, ţe mám sama s tímto problémem určité zkušenosti. 

        Na základní škole jsem se nejen setkala se spoluţáky s poruchami učení, ale já sama 

jsem byla takovým ţákem. Obecně se předpokládá, ţe rodiče mají zájem o vývoj svých dětí a 

vedou je tak, aby se v dospělosti dokázaly vyrovnat s úkoly, které před ně ţivot postaví. 

Nejen společnost, ale také moje rodina kladla důraz na vzdělání a já jsem se během povinné 

školní docházky potýkala s určitými těţkostmi. Setkala jsem se jen s malou pomocí ze strany 

rodičů a malou tolerancí ze strany učitelů. Velmi dobře vím, jaké postoje k dětem 

s poruchami učení zaujímala společnost, pedagogové a rodiče. 

        Zajímá mě, jak se během let změnil názor na děti s poruchami učení, zejména k těm, 

které trpí  dyslexií. Proto jsem si vybrala téma, které se problematikou vztahů, postavením a 

přijetím dětí s dyslexií v třídním kolektivu a ve společnosti zabývá. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1.   Úvod – specifické poruchy učení 

     Specifické poruchy učení nabyly v současné době na závaţnosti, protoţe neumět dobře číst 

a psát znamená mít uzavřenou cestu k dalšímu vzdělávání a informacím. Nezávisle na 

inteligenci mívají totiţ děti se specifickými poruchami učení ve škole opakované neúspěchy a 

výkyvy v práci. Jejich obtíţe ve výuce bývají často přičítány nedostatku píle, přestoţe vyvíjejí 

maximální úsilí a snahu.
1
 Specifické poruchy učení nazýváme vývojovými z toho důvodu, ţe 

se objevují jako vývojově podmíněný projev. Nevíme, zda všechny specifické poruchy učení 

mají skutečně biologický podklad, ale pro tento předpoklad svědčí skutečnost, ţe provázejí 

člověka aţ do dospělosti.
2

 

       Specifické poruchy učení zahrnuje téţ 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí ve svém 

oddíle  -  Duševní poruchy a poruchy chování.
3

  Najdeme je v kategorii F80 -  F89 Poruchy 

psychického vývoje. Dnes je jiţ jisté, ţe mezi specifickými poruchami učení existuje mnohem 

větší přesah, neţ jsme se domnívali. Proto si uvedeme některé z dalších obtíţí, které způsobují 

určité problémy při zvládání učební látky.
4

 

       Poruchy se projevují nedokonalou schopností vnímat, mluvit, číst, psát, ovládat pravopis 

nebo počítat. Nejsou ani primárně spojeny se smyslovým handicapem jedince a se sníţením 

nebo opoţděním rozumového vývoje. 

       Právě tyto poruchy jsou označovány jako specifické - z důvodu jejich odlišení od poruch 

nespecifických, způsobených například smyslovým handicapem či celkově opoţděným 

vývojem intelektových schopností, či častou absencí dítěte ve škole z důvodu nemoci, 

záškoláctví apod. Tyto nespecifické  poruchy  jsou  Z. Matějčkem nazvány termínem 

“nepravé dyslexie čili pseudodyslexie.“
5
 Dle Matějčka jsou poruchy učení souhrnným 

označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtíţemi při nabývání 

takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické 

                                                           
1
Říčan, P. a kol.: Dětská klinická psychologie. Grada  Publishing, Praha 1995.       

2 Michalová, Z.: Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. 2001, s. 14.                           
3Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidruţených zdravotních, problémů.  Desátá revize ( MKN -10). Ústav zdravotnických 

informací a statistiky, Praha 1992. 
4Matějček, Z.: Dyslexie. SPN, Praha 1987. 

5Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. 1995, s. 73.                   
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usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou důsledkem změny fungování určité oblasti 

nervového systému.                                                                                                                                     

1. 1  Vymezení pojmu specifické poruchy učení 

          V  české  odborné  literatuře  není  jasně  definována  terminologie specifických poruch  

učení  /SPU/, jak se domnívá V. Pokorná. Uţívají se různé termíny - specifické poruchy 

učení,  specifické  vývojové poruchy učení či krátce vývojové poruchy učení. Pod tyto 

termíny   spadají  jiné pojmy  těmto  podřazené:    dyslexie,    dysortografie,  dysgrafie,   

dyskalkulie,   dyspraxie,  dysmuzie,  dyspinxie.
6

 

D y s o r t o g r a f i e  -  je  specifická porucha pravopisu. Projevuje se narušenou  schopností  

osvojovat  si  pravopis jazyka, i kdyţ má dítě     přiměřenou  inteligenci  a  běţné   výukové  

vedení.
7

 

D y s g r a f i e - je specifickou poruchou psaní, čili grafického projevu jako takového. 

Převaha obtíţí je v narušení koordinace jemné motoriky.
8
 

D y s k a l k u l i e - je  specifickou  poruchou  matematických   schopností,   ve  smyslu 

neschopnosti operovat s číselnými symboly.
9

 

D y s p i n x i e - specifická porucha kreslení je charakteristická nízkou úrovní kresby, 

neschopností zobrazit určité předměty a jevy adekvátně v závislosti na věku. 

D y s m u z i e - specifická porucha hudebních schopností. Jedná se o narušení schopnosti 

vnímání a reprodukce hudby a rytmu. 

D y s p r a x i e - porucha motorické obratnosti v různých oblastech; podílí se na utváření 

celkové pohybové charakteristiky chování.
10

 

D y s l e x i e - znamená specifickou neschopnost naučit se číst běţnými výukovými 

metodami.                                                                           

Nejdůleţitější a téţ nejběţnější ve školní praxi při vzdělávání ţáků jsou dysortografie, 

dysgrafie a dyslexie. 

                                                           
6
 Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava SPU. Portál, Praha 1997.                                 

7 Ţlab, Z.: Vývojové poruchy čtení a psaní. OZV KÚNZ, Praha 1988.                     
8 Michalová, Z.: Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. 2001, s. 19.                     
9Košč, L.: Vývinová dyskalkulia ako jedna forma narušenia schopnosti učiť sa. Česká logopedia, 1989, II. část. Bratislava 1990.                        
10Říčan, P. a kol.: Dětská klinická psychologie. Grada  Publishing, Praha 1995.        
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Je velmi pravděpodobné, ţe specifické vývojové poruchy čtení existují tak dlouho, jako lidská 

vzdělanost sama. Objeveny však byly teprve na přelomu 19. a 20. století, protoţe dříve nebylo 

tak důleţité, jestli někdo umí dobře číst či psát.  Teprve od padesátých let 20. století se stávají 

ve všech zemích velice aktuálním a závaţným sociálním problémem. 

Jestliţe se dnes mluví o specifických poruchách učení jako „o nemoci století“ 

(Muchielli,1963),  pak  nikoliv  proto,  ţe by takové poruchy teprve nyní vznikaly, nebo ţe by 

se epidemicky šířily, nýbrţ ţe jsou při celkově vyšších nárocích na vzdělání nápadnější neţ 

kdykoliv dříve.
11

                                                                                        

1. 2  Vymezení pojmu dyslexie 

        Historie dyslexie - vlastní historie zkoumání dyslexie začala aţ tehdy, kdyţ 

francouzský neurolog P. Broca  (1861) objevil určité místo v čelním laloku levé mozkové 

polokoule, které řídí naši schopnost mluvit, respektive - verbálně se vyjadřovat.  Poškození 

tohoto centra působí ztrátu schopnosti artikulovat, produkovat řeč, vyjadřovat se. Druhým 

rozhodujícím objevem bylo zjištění německého neurologa O. Wernickeho (1874), ţe 

v blízkosti Brocových center se nacházejí jiná centra, která umoţňují porozumění mluvené 

řeči a řídí obsahové sloţky našeho mluvního projevu. Odtud byl jiţ jen krok k poznání, ţe 

následky mozkových poškození mohou být diferencovanější a ţe se nemusí týkat jen řeči 

mluvené, ale i řeči psané. V době, kdy byla objevena vývojová dyslexie, byla tedy jiţ známa 

alexie, čili ztráta schopnosti číst, kdyţ u postiţeného člověka bylo předtím čtení nepochybně 

vyvinuto.
12

    

    Německý internista A. Kussmaul (1877) byl patrně první, kdo ve své monografii o 

poruchách řeči uţil termínu „ slovní slepota“ pro případy, kdy pacient ztratil následkem 

poškození mozku schopnost číst, a to i při zachované inteligenci, dobrém zraku a někdy i při 

zcela neporušené řeči.
13

 

     A odtud byl opět jen krůček k objevu vývojové formy této zvláštní poruchy. Stalo se tak 

pozoruhodnou shodou okolností v Anglii v roce 1896 zásluhou hned tří zdravotnických 

pracovníků. Jedním z objevitelů byl Pringle Morgan (1896), praktický lékař, který první 

popsal případ čtrnáctiletého chlapce ze své praxe a nazval jeho poruchu „vrozenou oční 

slepotou.“ Druhým byl úředník zdravotní sluţby James Kerr (1896), který se ve svém 

                                                           
11

Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 7. 
12Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 11. 
13

Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 11, 12. 
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pojednání o školní  hygieně  zmiňuje o školních dětech, které trpí slovní slepotou. Konečně 

třetím byl James  Hinshelwood, oční chirurg, který uţ v roce 1895 uveřejnil článek o slovní 

slepotě a inspiroval P. Morgana k publikaci jeho případu. J. Hinshelwood zůstal specifickým 

poruchám čtení věrný. V roce 1900 uveřejnil první monografii o vrozené slovní slepotě a 

v roce 1917 druhou.                                         

       

   Naše domácí historie specifických poruch čtení je úzce spojena s pozoruhodnou 

průkopnickou osobností tehdy docenta chorob nervových a duševních Karlovy univerzity 

Antonína Heverocha. Ten v roce 1904, zřejmě jako první na evropském kontinentě, uveřejnil 

článek „O jednostranné neschopnosti naučiti se čísti při znamenité paměti.“ Článek vyšel 

v časopise Česká škola a A. Heveroch  v něm  pedagogům  adresuje   výzvu, aby si 

podobných případů všímali ve své praxi, poněvadţ velmi pravděpodobně jich není tak málo, 

jak by se ze sporných zpráv v medicínské literatuře mohlo zdát. Na závěr říká doslova: „Jsem 

přesvědčen, že v praxi školní případů takových nalezne se dosti, jen bojím se, že nezískají u 

pedagogů případy ty toho interesu jako u neurologů.“
14

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. 3  Výzkum a náprava dyslexie  

    Podobně jako měla naše dyslektologická  historie určitý primát v evropském rozměru, mělo 

ji i moderní bádání a konečně i organizace praktické pomoci postiţeným dětem. Zásluhou J. 

Langmeiera, tehdy psychologa Dětského oddělení Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě, 

a O. Kučery, primáře tohoto oddělení, začalo se s nápravou prvních případů dyslexie jiţ 

v roce 1952. V roce 1954 byla tato práce rozšířena na Dětskou psychiatrickou léčebnu 

v Dolních Počernicích, která se nadále stala jakousi ústřednou pro nápravnou a léčebnou péči 

o dyslektiky u nás.
15

  V té době na evropském kontinentě mělo určitou organizaci nápravné 

péče jen Dánsko a snad i Švédsko.   

      Nejvýznamnější představitel dyslektického bádání, americký neurolog a psychiatr Samuel 

Torrey Orton (1879-1948), vstupuje na scénu ve spojitosti se současnými výzkumy v oblasti 

neuroanatomie a neuropsychologie.
16

 Ve Spojených státech se obecně uţívalo globální 

metody, takţe ani Orton neuvaţoval o tom, ţe by dítě mohlo vnímat jen izolované písmeno 

nebo slabiku. Jeho představa byla asi takováto: Při čtení jsou zrakem zachycené podněty 

                                                           
14 Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 12, 13.                                                                        
15

Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení 1995, s. 13, 14.  
16 Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 32, 33.   
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nutně vedeny do jedné i druhé hemisféry. Díváme se přece oběma očima. Vnímáme však 

jeden obraz nikoliv dva. To proto, ţe vnímaný obraz je v jedné hemisféře zachován a v druhé 

potlačen. Převládající neboli dominantní hemisféra potlačí funkci té druhé, nedominantní. 

Následkem toho se nám obrazy slov nemíchají, nepletou, nesměšují. Tak je tomu za 

normálních okolností, kdy jedna mozková polokoule má zřetelnou funkční převahu nad 

druhou. Jestliţe ale jedna hemisféra ve své funkci dostatečně nepřevládá, nebo jestliţe se 

funkce jedné i druhé kříţí, jako je tomu např. při zkříţené lateralitě ruky a oka, pak ovšem  

 se  zrcadlové  obrazy slov a obou hemisfér mohou v našem vědomí prostupovat, směšovat, 

objevovat se střídavě a vést k nepřesnému, nespolehlivému vnímání. A to je podle Ortona 

podstatou dyslexie. Sám ji nazval „strephosymbolia“, coţ se dá přeloţit jako směšování 

vnímaných symbolů. Na podkladě své teorie mohl Orton poměrně snadno vysvětlit tzv. 

specifické dyslektické chyby, jako jsou záměny zrcadlových písmen, záměny slabik, čtení 

odprava doleva apod.
17

 

      Pod inspirujícím vlivem Ortonových myšlenek byl vypracován pro dyslektiky nápravný 

systém, který dosud patří v anglosaských zemích k nejrozšířenějším a je stále upravován a 

zdokonalován.
18

                                                                                                                                                                

      Byla zaloţena Mezinárodní akademie pro výzkum poruch učení, která sdruţuje přední 

světové badatele pracující na nejrůznějších výzkumných úkolech, vztahujících se ke 

specifickým poruchám učení, a tedy především k dyslexii. 

     1. Světový kongres o vývojové dyslexii byl uspořádán v roce 1974 v USA. 2. Světový 

kongres o vývojové dyslexii se konal v Řecku v roce 1983 a 3. kongres na Krétě v roce 1987. 

Řada menších konferencí se konala v USA, v Kanadě, v západoevropských zemích a v roce 

1989 v Praze. Vyšly dvě obsáhlé publikace manţelů Tarnopolových ze San Franciska (1976 a 

1981), v nichţ se podrobně referuje o výskytu dyslexií, jejich projevech, nápravných 

metodách, školských a zdravotnických pomocných opatřeních v různých zemích, v různých 

kulturách za různých socioekonomických podmínek. Publikace velmi dobře dokumentuje, ţe 

dyslexie se stala záleţitostí celosvětovou.
19

 

                                                           
17

 Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 33.                                                                                                                                        
18  Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 34.                                                                                                                                           
19  Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 14. 
19  Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 15. 
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      V sousedním Polsku, s nímţ máme na poli péče o děti s poruchami učení tradičně velmi 

ţivé vztahy, byla zaloţena Polská dyslektická společnost (1991). Vydává vlastní časopis, 

pořádá kursy, stará se o osvětu v řadách učitelů i laické veřejnosti. Střediskem je Univerzita 

v Gdaňsku. Vedoucí osobností je doc. Marta Bogdanowiczová. 

1. 4  Definice dyslexie 

   I v zemích, kde je problém dyslexie dávno znám a kde organizovaná péče o postiţené děti 

má dlouhou tradici, panuje kolem těchto poruch mnoho nejasností. Projevuje se to i 

v terminologické nejednotnosti. 

   Termín „dyslexie“ resp.“vývojová dyslexie“ byl obecně přijat a není jiţ třeba jej ani hájit, 

ani doporučovat. Označení „dyslexie“ pouţil patrně jako první německý neurolog R. Berlin 

(1887). Víme, ţe původní název pro ztrátu schopnosti číst byl „slovní slepota“ a pro 

vývojovou formu poruchy „vývojová slovní slepota.“ Původní český název Heverochův, 

můţeme-li nadpis jeho článku povaţovat za označení poruchy zní: „jednostranná neschopnost 

naučiti se čísti a psáti.“
20

 Samotné slovo dyslexie je odvozeno z řeckého „lexis“ jeţ znamená 

slovní vyjadřování čili řeč, jazyk, a předpony „dys“, která říká, ţe něco je nedokonalé, špatné, 

porušené. 

   Jestliţe v terminologii došlo k výraznému zjednodušení a sjednocení, v otázce definice 

dyslexie zdaleka ještě nebylo dosaţeno jednoty. Protoţe se však bez definice neobejdeme, 

uvedeme jako příklad alespoň několik z nich v historické posloupnosti.
21

  A. Heveroch, Česká 

škola, 1904: …“neschopnost naučiti se čísti a psáti při vývoji duševním dostatečném, aspoň 

toho stupně, že neschopnost tu bychom nečekali, kde tudíž překvapuje. Co u jedněch 

nešťastných lidí vyvolá choroba, to u jiných ukáže se následkem nedostatečného, a to 

jednostranně nedostatečného vývoje. Schopnost čísti a psáti nápadně zakrněla u takových lidí 

proti ostatním jich schopnostem. 

…Pro tu hledati musíme změny v samotném mozku, snad v samé kůře mozkové. Jedná se 

pravděpodobně…..o roztroušené změny v centrálním ústrojí nervovém….Přiřaditi bychom ji 

museli tedy k alexiím.“ 

J.  Langmeier, Z. Matějček, (Čs. Psychologie, 1960) definovali “ vývojovou dyslexii, jako 

specifický defekt čtení, podmíněný nedostatkem některých primárních schopností, jež skládají 

                                                           
20 Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 17, 18.                                                                                                                                           
21 Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 18, 19.   
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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.“
22

 

    Podobně definovala dyslexii i Světová federace neurologická, konference expertů, Dallas, 

1968: „Specifická vývojová dyslexie je porucha projevující se neschopností naučit se číst, 

přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a 

sociokulturní příležitost. Je podmíněna poruchami v základních poznávacích schopnostech, 

přičemž tyto poruchy jsou často konstitučního původu.“
23

 

     Definice, kterou roku 1967 vydal Úřad pro výchovu v USA je podrobnější.: „Specifické 

poruchy učení jsou poruchami v jednom nebo více psychických procesech, které se účastní 

v porozumění řeči 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 vnímání, mozkové poškození, lehká mozková dysfunkce, 

dyslexie, vývojová dysfázie atd.“
24

 

     Následující definice z roku 1980 byla formulována skupinou expertů Národního ústavu 

zdraví ve Washingtonu spolu s experty Ortonovy společnosti a dalších institucí. „Poruchy 

učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými 

obtížemi při nabývání 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 emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. 

kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitelé), není přímým 

následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů.“
25

 

     Ve svém pojednání o definicích specifických poruch učení komentuje nynější situaci po 

mém soudu velmi výstiţně Z. Drnková (1983). „ Nynější definice byly často mylně vykládány, 

což vedlo mnoho lidí k tomu, že považují pacienty s poruchami učení za homogenní skupinu. 

Takový závěr je zřejmě nesprávný. Vede ve svých důsledcích k přesvědčení, že existuje i jakýsi 

standardní přístup k výchově jednotlivců postižených poruchami učení. To způsobuje 

                                                           
22Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 19. 
23Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 19.                                                                                                                                     
24Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 24.                                                                                                                                     
25Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 24.     
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přirozeně nejasnosti v diagnostice a v nápravě. Znamená to tedy, aby pojem „poruchy učení“ 

nebo „specifické vývojové poruchy učení“ byl přijat jako označení heterogenní skupiny 

poruch a používán jako shrnující název pro nehomogenní skupinu v teoretické rovině, zatímco 

v diagnostice musíme specifikovat alespoň ve smyslu: specifická vývojová dyslexie, dysgrafie, 

dyskalkulie apod.  

   Obě výše uvedené definice specifických vývojových poruch učení se samozřejmě týkají 

nejenom školního věku, ale už i časného dětství a promítají se i do života v dospělosti. 

Ukazuje se potřeba, aby poruchy učení byly uváděny ve spojitosti s dysfunkcí centrálního 

nervového systému. Specifické vývojové poruchy učení jsou totiž podmíněny poruchami 

v procesech, kterými se získávají a zpracovávají informace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

To, že se stále výrazněji prosazuje přesvědčení, že základnou poruch učení je dysfunkce 

centrální nervové soustavy, však neznamená, že diagnostika je výhradně věcí medicínskou. 

Např. mnozí pacienti s dětskou mozkovou obrnou, která je zjevnou dysfunkcí centrálního 

nervového systému, vůbec nemusí mít poruchy učení. Současná neurologická diagnostika je 

prozatím ještě příliš hrubá na to, aby odhalila mozkové pozadí specifických vývojových 

poruch učení. Přítomná porucha učení se promítá do sféry psychické, resp. pedagogické, a 

tam se tedy diagnostikuje. Z toho plyne, že rozhodující pro diagnózu poruch učení je vyšetření 

psychologické a speciálněpedagogické, zvláště vyšetření řeči.“
26

  

 

 

 

 

                                           

    

 

         

                                                           
26 Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Praha 1995, s. 25.  
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1. 5  Příčiny dyslexie 

      Potřebujeme-li se naučit číst a psát, musíme mít dostatečně rozvinuty dílčí funkce 

podmiňující úspěšnost ve čtení, psaní, počítání. U bezproblémového dítěte jsou základní 

schopnosti, jak říká Matějček,
27

 uspořádány do určité soustavy nebo vzorce, a to tak, ţe jejich 

vzájemná souhra mu umoţňuje naučit se číst. Je-li základní vzorec porušen, pak s největší 

pravděpodobností můţeme očekávat nápadný neúspěch ve čtení a psaní, tedy projev některé 

ze specifických vývojových poruch učení. 

      Příčiny specifických vývojových poruch učení vyplývají z narušeného vnímání řeči, 

motoriky apod. Při určení příčin podmiňujících vznik specifických poruch učení se jedni 

badatelé přikláněli k názoru, ţe hlavní důvod je třeba hledat v genetické dispozici, druzí spíše 

v poškození mozku nějakými vnějšími vlivy. Pojetí našich autorů vychází z prací O. Kučery 

v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích v Praze, který na základě rozboru 

případů svých dětských klientů rozlišil čtyři základní skupiny dyslektiků dle etiologie: 

     1. skupina, značená E: encefalopatická – zastoupena 50% případů; u dyslektiků bylo 

prokázáno drobné  poškození  mozku, získané v době před porodem, při porodu nebo časně  

po něm.  

     2. skupina, značená H: hereditární – v anamnéze 20% dyslektiků se odráţely zřetelné   

důkazy o přítomnosti poruch sdělovacích funkcí v blízkém příbuzenstvu dítěte. 

      3. skupina, značená HE: hereditární - encefalopatická – etiologicky u 15% klientely 

vznikla dyslexie na podkladě kombinace obou výše uvedených vlivů. 

     4. skupina, značená A: nejasná – u 15% se jedná o nejasnou etiologii, neurotickou. 

Dělení do těchto základních skupin se uchovalo aţ do dnešní doby. Existuje samozřejmě řada 

výzkumů od různých badatelů, ale prof. Matějček
28

 stejně jako Zelinková
29

 či  Kocurová
30

 

upřednostňují zejména průzkum od primáře Kučery.                                                   

     Obecně můţeme říci, ţe se zdá nepravděpodobné, aby za specifické poruchy učení mohl 

pouze jediný činitel, který by jejich existenci zapříčiňoval.   

                                                           
27

Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. 1995, s. 72.   
28 Matějček, Z.: Dyslexie. Praha 1988, s. 64 - 66. 
29 Zelinková, O.: Poruchy učení. 2009, s. 19.  
30 Kocurová, M.: Specifické poruchy učení a chování. 2002, s. 37.  
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     Příčin obtíţí je celá řada, vzájemně se kombinují a vystupují v různé intenzitě. Přibliţně ve 

40 - 50% případů se na vzniku poruchy podílí dědičnost. Trpí-li jeden z rodičů nebo oba 

poruchou, potom je velká pravděpodobnost, ţe podobné obtíţe bude mít i jejich dítě. U 

chlapců je přibliţně 5x větší pravděpodobnost neţ u běţné populace, ţe budou trpět dyslexií 

v případě, ţe poruchu má někdo z rodičů, u dívek je toto riziko větší 4x. 

     Příčinou dyslexie jsou změny ve struktuře a fungování mozku. Nelze říci, ţe mozek 

jedince s dyslexií pracuje hůře nebo lépe. On pracuje jinak.  Psychologové, 

neuropsychologové, popř. oční lékaři objevili odlišné pohyby očí při čtení a odlišnosti ve 

zrakovém vnímání. Nejsou to obtíţe ve smyslu oční vady, ale nepřesnost zrakového 

rozlišování, vnímání detailů, nedokonalé rozlišování tvarů na méně významném pozadí. 

      Obdobné nepřesnosti byly  zjištěny  v oblasti sluchového vnímání. Nejčastěji se objevuje 

neschopnost nebo sníţená schopnost rozlišovat hlásky ve slově, z hlásek slova skládat, 

poznat, kterými hláskami se slova liší apod. 

     Další oblastí, v níţ se jedinci s dyslexií liší ve svém vývoji od běţné populace, je řeč. 

V nejnovějších definicích dyslexie je právě obecný deficit v oblasti jazyka uváděn jako hlavní 

příčina. Prvními projevy je opoţděný vývoj řeči, kdy dítě vyslovuje první slova aţ kolem 

druhého roku, první věty aţ po třetím roce a vyjadřuje se nepřesně a zjednodušeně. 

     V posledních letech se ve výsledcích výzkumů, které jsou prováděny v zahraničí, stále více 

objevují informace o odlišně probíhajících kognitivních (poznávacích) procesech. Nejčastěji 

jsou zmiňovány poruchy krátkodobé a pracovní paměti, poruchy procesu automatizace a 

opakovaně po dlouhá léta poruchy soustředění. To znamená, ţe jedinci se specifickou 

poruchou učení trpí nejen poruchami čtení a psaní, ale téţ oslabením regulačních funkcí, které 

nepříznivě ovlivňují úspěšnost i v těch předmětech, které s dyslexií zdánlivě vůbec 

nesouvisejí.
31

  

        Jako didaktogenní příčiny selhávání při výuce čtení a psaní označujeme nevhodné 

pedagogické vedení učitele, který nerespektuje vývojové etapy dítěte, a metodické postupy ve 

výuce čtení. Dítěti by měla být věnována odpovídající péče, ačkoliv nejde o poruchu 

v pravém slova smyslu. Lze říci, ţe dyslexie postihuje celé široké spektrum populace od 

jedinců na úrovni slabšího průměru aţ po jedince s vysokou inteligencí, od velmi pracovitých 

po lenivé, od průměrných po výrazně talentované, a to v různých oborech lidské činnosti.  

                                                           
31

 Zelinková, O.: Cizí jazyky dys … a specifické poruchy učení. 2005, s. 4-6. 
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Dyslexie není a nesmí být hlavní charakteristikou dítěte, nesmí ovlivňovat utváření jeho 

sebevědomí, sniţovat jeho sebehodnocení a negativně ovlivňovat jeho současný i budoucí 

ţivot. Je vţdy nutné respektovat individuální zvláštnosti kaţdého dítěte a vidět v něm 

především lidskou bytost v celé bohatosti osobních charakteristik.
32

 

1. 6  Projevy dyslexie 

     Co patří mezi typické dyslektické projevy? 

  Obtíţné rozlišování tvarů písmen. 

  Sníţená schopnost spojovat psanou a zvukovou podobu hlásky. 

 Obtíţe v rozlišování tvarově podobných písmen. 

 Nerozlišování hlásek zvukově si blízkých. 

 Obtíţe v měkčení. 

 Nedodrţování správného pořadí písmen ve slabice či slově, tzv. inverze. 

 Přídavky písmen, slabik do slov. 

 Vynechávání písmen, slabik ve slovech. 

 Domýšlení si koncovky slova dle jeho správně přečteného začátku. 

 Nedodrţování délek samohlásek. 

 Neschopnost čtení s intonací. 

 Nesprávné čtení předloţkových vazeb. 

 Nepochopení obsahu čteného textu. 

 Dvojí čtení: ţák čte nejprve slovo, slabiku či jeho část šeptem pro sebe, pak teprve 

 vyslovuje nahlas.
33

  

      Základem vzdělávání je čtení, a právě na něm ve velké míře závisí školní úspěšnost. Čtení 

se těší nemalé výzkumné pozornosti, která se týká této aktivity a celého kontextu nabývání 

dovednosti číst. 

      Poradenské a školní psychology a speciální pedagogy zajímají především otázky 

diagnostiky a nápravy poruch čtení. Neméně důleţitá jsou však témata s preventivním 

zaměřením. 

                                                           
32

Zelinková, O.: Cizí jazyky dys…a specifické poruchy učení. 2005, s. 6-7.  
33Michalová, Z.: Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. 2001, s. 17. 
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1. 7  Diagnostika dyslexie                                                                  

     Většina snah o diagnostiku schopností potřebných ke čtení vychází z  percepčně-

motorického přístupu. Dlouhodobě vedené výzkumy potvrdily vztah mezi percepčními a 

paměťovými schopnostmi dítěte a jeho připraveností ke čtení. V rámci prověřování 

předčtenářských  schopností dětí se proto odborníci zaměřují na zjišťování úrovně zrakové a 

sluchové diferenciace, časo - prostorové orientace, ale i paměti a jazykové připravenosti 

předškolních dětí. 

      Ukazuje se, ţe v běţné heterogenní třídě se učitel mnohdy ocitá v obtíţné situaci -  rozdíly 

mezi dětmi v připravenosti ke čtení jsou aţ příliš velké. Zvolit adekvátní tempo výuky pro 

všechny děti je téměř nemoţný úkol. André Inizan, autor prediktivní baterie čtení, povaţuje 

homogenní třídu, např. z hlediska připravenosti dětí ke čtení, prakticky za nemoţný 

poţadavek. Zároveň vidí v představě o individualizované výuce v rámci třídy absenci 

realismu. Navrhuje zajímavou variantu dělení dětí ve třídě do pracovních skupin po čtyřech. 

Děti vytvářejí „čtenářskou buňku“ sestávající z jedinců přibliţně stejně připravených ke čtení 

(napomáhá tomu i seskupení dvou lavic do tvaru „ L“), která v nácviku postupuje pro ně 

optimálním tempem. Učitel tak můţe pracovat aţ se šesti takovými buňkami. Vytvoření 

buňky předchází diagnostika „předčtenářských“ schopností dítěte (Inizan 1998). 

      Snahy o usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy se stávají v poslední době 

stále zřetelnějšími. Svědčí o tom diskuse o zavedení desetileté školní docházky, či úvahy nad 

tím, zda svěřit rozhodnutí o odloţení školní docházky dítěte zcela do rukou jeho rodičů. Ať 

tak či onak, odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky, kteří disponují validními 

diagnostickými a reedukačními metodami, mohou pomoci učitelům a rodičům děti lépe 

poznat a rizikovým dětem včas pomoci zmírnit jejich deficit. V nejednom případě jim tak 

usnadní vstup do první třídy a pozitivně ovlivní jejich školní úspěšnost.
34

  

       Nejdůleţitější je, aby dítě bylo vyšetřeno včas, aby se mohlo co nejdříve začít 

s nápravnými opatřeními. Nejčastěji se provádí takové vyšetření na konci 1. třídy a ve 2. třídě. 

Dítě musí umět číst, psát a počítat. Diagnostika je prováděna v pedagogicko-psychologických 

poradnách na ţádost rodičů nebo učitelů, tj. školy. V současné době se vyšetření provádí i ve 

speciálně pedagogických centrech. Diagnózu určuje psycholog a speciální pedagog, 

spolupracuje s nimi sociální pracovnice, popř. další specialisté.                                                                                                              

                                                           
34 Lazarová, B.: Předškolní diagnostika schopností potřebných k nácviku čtení. Výchovné poradenství. Zpravodaj IPPP ČR,         
    ( říjen/1999), č. 20. s. 61-64.        
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     Učitel ţáka se specifickou poruchou učení vyplňuje pro odborného pracovníka školní 

dotazník, na jehoţ základě ţádá o vyšetření ţáka.  Dotazník sám obsahuje údaje o jeho 

školním prospěchu, popis jeho chování, názor učitele na pravděpodobné příčiny jeho 

neúspěchů, obtíţí nebo nápadností, učitelův názor na rodinu a výchovné vedení dítěte.
35

  Dále 

obsahuje názor učitele na spolupráci rodiny a školy a další důleţité informace.                                  

     S  rodiči je prováděn  anamnestický rozhovor,  jenţ obsahuje anamnézu rodovou, 

zdravotní a vývojovou anamnézu dítěte, anamnézu výchovnou a poslední je anamnéza 

zaměřená na oblast ţákových potíţí, v našem případě na oblast čtení a psaní. Anamnézu 

provádí většinou sociální pracovnice, popřípadě psycholog nebo psychiatr.
36

     

     Speciálně pedagogické vyšetření se skládá podle prof. Matějčka
37

  z následujících 

zkoušek: rozhovor s dítětem, zkouška hlasitého čtení a zkouška psaní a pravopisu.
38

 

Zelinková mezi tyto zkoušky dále řadí vyšetření matematických schopností, sluchového a 

zrakového vnímání, pravolevé a prostorové orientace a vyšetření řeči.                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                                           
35

Matějček, Z.: Vývojové poruchy čtení. 1978, s. 121-122.                                                                      
36 Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. 1993, s. 148.  
37 Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. 1993, s. 148-149. 
38 Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. 1993, s. 150. 
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2. PROSTŘEDÍ  DYSLEKTICKÉHO  ŢÁKA 

2. 1  Školní prostředí 

2. 1. 1 Učitelé 

     Pro dítě školou povinné je učitel velice důleţitou autoritou, která ho ve velké míře 

ovlivňuje. V průběhu školní docházky se vztah mezi učitelem a ţákem vyvíjí a mění.
39

 

V období mladšího školního věku a zejména v počátcích školní docházky je učitel leckdy 

větší autoritou neţ rodič a ţák si k němu vytváří osobní vztah, který značně ovlivňuje jeho 

motivaci ke školní práci. Ţák se učí proto, aby viděl ze svých úspěchů radost v očích učitelů i 

rodičů. Respektuje veškeré příkazy, přání a názory učitele. Něčím zcela novým je hodnocení, 

respektive známkování. Představuje zpětnou vazbu, která není pokaţdé příjemná, zejména pro 

ţáka se specifickou poruchou učení. Pro takového ţáka je těţké vyrovnat se s neúspěchem a 

s horšími výsledky své práce, neţ mají spoluţáci. Ţák se dostává do stresových situací a 

záleţí i na učiteli, jakým způsobem mu bude schopen pomoci. Vztah dyslektického ţáka 

k učiteli můţe být ovlivněn skutečností, ţe učitel od něho vyţaduje, aby četl, a to je pro něj 

těţko splnitelné. Zároveň ho hodnotí a jeho neúspěchy určitým způsobem komentuje. Učitel 

je autoritou a dítě bere jeho sdělení váţně, tudíţ akceptuje i informaci o své nedostatečnosti. 

Na druhé straně mu můţe učitel pomáhat, povzbuzovat ho a poskytovat mu oporu, kterou 

méně úspěšné dítě potřebuje. 

       V období středního školního věku se vztah ţáka k učiteli výrazně mění. Pedagog je sice 

stále autoritou, ale ţák uţ k němu nemá osobní vztah. Názory učitele mají pouze informativní 

funkci. Nejdůleţitějším faktorem se stává spravedlnost. Ţáci jsou v tomto věku velice 

vnímaví a mají přehled o dění ve třídě. Zdánlivá i skutečná nespravedlnost se můţe 

projevovat ve vztahu ke klasifikaci.40 

       V období mladšího a středního školního věku hraje učitel důleţitou roli. Záleţí na něm, 

jaké postavení získá dítě se specifickou poruchou učení v třídním kolektivu, jaké bude jeho 

sebevědomí, znalosti a jak se dokáţe smířit s pocitem, ţe je „jiný“. Učitel můţe svým 

postojem a názory ovlivnit celou třídu. Zvláště mladší ţáci přejímají názory od dospělých. 

Nedokáţou posoudit, zda hodnocení učitele je správné či nesprávné. Kaţdý učitel by se měl 

snaţit, aby v jeho třídě panovalo příjemné prostředí s dobrými vztahy. Nesmí na ţákovu 

poruchu upozorňovat, mluvit o něm jako o neschopném a vyčleňovat ho z třídního kolektivu. 

                                                           
39

 Matějček, Z.; Vágnerová, M. a kol.: Sociální aspekty dyslexie. 2006, s. 180. 
40

 Matějček, Z.; Vágnerová, M. a kol.: Sociální aspekty dyslexie. 2006, s. 180.      
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Aby se učitel mohl chovat pedagogicky citlivě, musí mít o dyslexii dostatek informací. 

Znalost problematiky přispívá k porozumění situace a k vytvoření adekvátního očekávání 

dalšího rozvoje čtenářských dovedností. Informovaný učitel není nerealisticky optimistický, 

ale ani zbytečně nerezignuje, nechápe pomalý rozvoj čtenářských dovedností dyslektického 

dítěte jako projev lenosti, nedostatku úsilí a nemotivovanosti či nedostatku inteligence. 

Kromě znalostí je důleţitou sloţkou postoje k dyslektickým ţákům i osobní vztah k takovým 

dětem - mohou u učitelů vyvolávat různé emoce, jako je soucit, ale i pocity nejistoty či 

nechuť, protoţe je s nimi více práce, jejíţ efekt nebývá vţdycky uspokojující.
41

  

     V době dospívání, tj. na druhém stupni základní školy, se vztah k učitelům mění ještě 

výrazněji. Dospívající jsou k poţadavkům učitelů stále kritičtější, uţ nejsou ochotni 

akceptovat jejich názory a hodnocení zcela automaticky jenom proto, ţe zaujímají formálně 

nadřazenou pozici. Důraz na spravedlnost v době dospívání přetrvává, i kdyţ starší školáci 

jsou leckdy ochotni akceptovat větší ohledy a tolerantnější chování učitele k dyslektickému 

spoluţákovi, musí ovšem sami dojít k závěru, ţe má na takové zvýhodnění nárok.
42

 

      Učitelé prvního stupně povaţují častěji dyslektiky za vcelku dobré ţáky a nepovaţují své 

ţáky s dyslexií za nesoustředěné. Pedagogové z prvního stupně jsou přesvědčeni, ţe se tyto 

děti snaţí a jsou více motivovány k učení. Na prvním stupni mají ţáci většinou jednu učitelku 

po celou dobu školní docházky a vytvářejí si k ní osobnější vztah. 

     Učitelé druhého stupně základní školy dyslektického ţáka charakterizují jako dítě, které 

má problémy v učení, je snadno unavitelné a labilní, při vyučování je nápadné svou 

nesoustředěností, zbrklostí, hyperaktivitou či pomalostí, má potíţe ve všech předmětech, ale 

jinak není špatné, k ostatním lidem se chová přátelsky. Učitelé druhého stupně se více 

koncentrují na výkony ţáků ve svém předmětu a navíc bývá učivo čím dále obtíţnější, z toho 

vyplývá i větší riziko selhávání, eventuálně nepříznivé hodnocení. Učitelé mívají vyšší 

očekávání, která nemohou dyslektici plně uspokojit, povaţují je častěji za špatné ţáky a jsou 

méně tolerantní i ve vztahu k hodnocení jejich dalších neţádoucích projevů.
43

   

 

   

                                                           
41

Matějček, Z.; Vágnerová, M. a kol.: Sociální aspekty dyslexie. 2006, s. 182. 
42 Matějček, Z.; Vágnerová, M. a kol.: Sociální aspekty dyslexie. 2006, s. 181. 
43 Matějček, Z.; Vágnerová, M. a kol.: Sociální aspekty dyslexie. 2006, s. 195, 203. 
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2. 1. 2 Spoluţáci 

      Nejen autority, tj. učitelé a rodiče, ale také spoluţáci jsou dle prof. Matějčka a prof. 

Vágnerové
44

  důleţitou součástí ţivota dyslektického školáka. Hodnocení, chování a přístup 

spoluţáků můţe dítě trpící specifickou poruchou učení dost ovlivnit. Děti mladšího školního 

věku hodnotí své spoluţáky na základě konkrétních zkušeností s nimi. Velkou měrou se na 

tom podílí náhodný záţitek. Např. dítě se projevovalo agresivně a bylo hlučné. V tom případě 

jsou agresivní a hluční všichni, co mají potíţe se čtením. K takovým závěrům nejčastěji 

dochází mladší ţáci jen proto, ţe se setkali s jedním postiţeným dítětem s dyslexií.  Velmi 

často dochází k situacím, ţe jeden ţák, na základě svého úsudku, přesvědčí celou skupinu o 

tom, ţe jejich dyslektický spoluţák je zlý, čímţ ho odsoudí k naprosté odloučenosti od 

třídního kolektivu. 

     V období mladšího školního věku si ţáci všímají, ţe se objevují u nich ve třídě špatní 

čtenáři, ale nevědí proč a ani je to většinou moc nezajímá. Doma nebo ve škole se o určitých 

příčinách dozvědí, např. špatně čte, protoţe je hloupý. Takovou charakteristiku berou jako 

názor autorit a proto jej povaţují za správný. Přejímají tedy názory od dospělých. V období 

středního školního věku se hodnocení poruch čtení mění. Ţáci se oprošťují od názoru 

dospělých a řídí se větší skupinou vrstevníků. Teprve v období staršího školního věku se 

názory na dyslektické spoluţáky diferencují. Jestliţe je někdo dyslektik, ale je dobrým 

kamarádem, a jeho projevy se neodlišují od skupiny ţáků ve třídě, přijímají ho vrstevníci bez 

problémů mezi sebe. Pro spoluţáky je rozhodující, jestli má dobré vlastnosti a je jim dobrým 

kamarádem. 

      Spoluţáci jsou pro kaţdého ţáka velice důleţití. Prostřednictvím dobrých kamarádských 

vztahů se vytváří kolektiv třídy. Ţák, který je z tohoto kolektivu vyčleněn, se snaţí svým 

vrstevníkům přiblíţit, ale nemusí být vţdycky úspěšný. Spoluţáci do svého kolektivu 

přijímají ţáky s dobrými osobnostními vlastnostmi a kompetencemi, jakými jsou např. 

sebejistota a vyrovnanost. Ve středním školním věku nabývá na významu konformita ke   

skupině  a důraz na stejnost kompetencí i chování, stupňuje se tendence odmítat ty projevy, 

které poţadavku neodlišovat se neodpovídají. Školní prospěch a s ním spojené zaměření na 

volbu další předprofesní či profesní přípravy je faktorem, který vede na konci školní 

docházky k diferenciaci kamarádských podskupin ve třídě.  Děti se specifickými poruchami  

                                                           
44

 Matějček, Z.; Vágnerová, M. a kol.: Sociální aspekty dyslexie. 2006, s. 205- 206.    
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učení nedovedou vţdycky svoje potíţe přijatelným způsobem kompenzovat. Proto často 

nepatří do skupiny budoucích středoškolských studentů a spoluţáci směřující k dalšímu studiu 

je mohou přehlíţet.
45

 

     Přínos uspokojivého kamarádského vztahu je pro jakkoliv znevýhodněné dítě ještě větší 

neţ pro ty, kteří ţádné problémy nemají. Dobrý kamarád jim poskytuje mnohé, sama jeho 

existence slouţí jako opora, všechny problémy se jeví snazší, kdyţ dítě ví, ţe se má na koho 

obrátit. Vrstevník poskytuje jiný typ opory neţ dospělí, zejména ve středním a starším 

školním věku.
46

 

2. 1. 2. 1 Názory spoluţáků dle výzkumu        

      Ţáci základních škol vědí, co je dyslexie, coţ vyplývá i z výzkumu prof. Matějčka a prof. 

Vágnerové.
47

 Ţákům 3., 5. a 8. tříd byl předloţen dotazník M. Bogdanoviczowé. Byl upraven 

tak, aby odpovídal vývojové úrovni ţáků. Školáci většinou věděli o někom, kdo trpí dyslexií a 

jaký je význam této poruchy. V jednotlivých školních obdobích se ale ukázaly značné rezervy 

a nesrovnalosti ve vědomostech. V mladším a středním školním věku se mnozí domnívali, ţe 

dyslektik má problémy nejen v českém jazyce, ale i v matematice a nemůţe v ničem vynikat. 

Někteří si mysleli, ţe jeho problémy jsou způsobené nechutí k učení. Aţ ve starším školním 

věku si ţáci uvědomují, ţe dyslexie je pouze porucha čtení, nikoli počítání, či něčeho jiného. 

Ţáci 8. tříd si jsou jisti, ţe dyslektik můţe v něčem vynikat a jeho neúspěchy nejsou 

zapříčiněny nechutí k učení. 

     Informace o problematice dyslexie se zlepšují s věkem a zpřesňují se na konci I. stupně. 

 Prof. Vágnerová 
48

 ve svém článku o vztazích spoluţáků k dyslektickému vrstevníku uvádí 

výsledky výzkumu, jenţ byl zaměřen na dyslexii a při němţ byly pouţity různé testové 

metody. Výzkum se prováděl na vybraných školách v České republice a podrobili se mu ţáci 

různých věkových kategorií. Byl zaměřen na problémy, které dětem přináší dyslexie.  

Dotazovaní ţáci měli vyjádřit svůj názor na tuto problematiku. 

     Výzkumu se účastnili chlapci a dívky z 5. a 8. ročníků základních škol v Praze a Ţatci a 

studenti 2. a 3. ročníků gymnázií z týchţ měst. Ţákům a studentům byl předloţen dotazník 

skládající se ze čtyř tematických částí:  

                                                           
45 Matějček, Z.; Vágnerová, M. a kol.: Sociální aspekty dyslexie. 2006, s. 208.  
46 Matějček, Z.; Vágnerová, M. a kol.: Sociální aspekty dyslexie. 2006, s. 209.  
47 Matějček, Z.; Vágnerová, M. a kol.: Sociální aspekty dyslexie. 2006, s. 210-213.                                                                     
48 Vágnerová, M.: Vztahy spoluţáků k dyslektickému vrstevníkovi. 2006, s. 313-321.         
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  1.“ Uvědomění obsahu pojmu dyslexie, jejich typických projevů. 

  2. Vymezení významných charakteristik dyslektického spoluţáka. 

  3. Celkový školní prospěch a sociální postavení dyslektického spoluţáka. 

  4. Zkušenosti s chováním učitelů a rodičů k dyslektickému vrstevníkovi.“
49

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

1. část – uvědomění obsahu pojmu dyslexie, jejích typických projevů 

     Dotazovaní měli odpovědět na otázku, zda vědí, co je to dyslexie. Na zdánlivě 

jednoduchou otázku téměř všichni odpověděli kladně. Zajímavé ale je, ţe podstata dyslexie 

není dětem tak jasná. 13,9% dětí, jeţ vědí, co je dyslexie, si myslí, ţe jde o poruchu 

inteligence, o nemoc, či ţe se nejedná o nic důleţitého. 67,9% ţáků ví, ţe se jedná o poruchu 

učení, ale na otázku, zda ví, co je to dyslexie, odpověděli, ţe si nevzpomínají nebo nevědí. 

Z toho vyplývá, ţe ţáci o dyslexii slyšeli, ale její přesná podstata je některým neznámá. 

    Další otázkou bylo,  zda  dyslexie  postihuje spíše chlapce nebo dívky. Je známo, ţe 

dyslexií trpí častěji chlapci, ale ţáci základních škol se domnívají, ţe na pohlaví nezáleţí. Dle 

jejich názoru jí trpí stejně chlapci i dívky. Naproti tomu studenti gymnázií se spíše přikláněli 

k odpovědi, ţe více postihuje chlapce. Příčinou rozporných tvrzení je nízká informovanost 

českých školáků. Rozdíly mezi odpověďmi ţáků základních škol a gymnázií nejsou 

v podstatě velké, ale je samozřejmostí, ţe starší ţáci jsou si ve svých názorech jisti a mají více 

správných odpovědí. Snaţí se mít vlastní názor na tuto problematiku. 

 

2. část – vymezení významných charakteristik dyslektického spoluţáka  

      Druhá část dotazníku byla zaměřena na zjištění názoru českých školáků na schopnosti, 

pracovní tempo, pozornost a paměť dyslektických spoluţáků a na jejich postoj k učení. 

Neméně důleţitým bodem byl i názor těchto dětí na důsledky dyslexie. 
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Odpovědi dotazovaných dětí se lišily dle věku, resp. školního zařazení: 

  Podle žáků 5. třídy dyslektikovi nejde učení, neumí dobře číst a psát, ale nejde mu jen 

něco, a je to proto, že je moc pomalý a čtení ho nebaví. 

 Podle žáků 8. třídy je dyslektik spolužák, který neumí dobře číst, nejde mu učení, ale 

jenom něco, kromě čtení mu nejde ani psaní a důvodem může být fakt, že je moc 

pomalý, ve škole nadává pozor a čtení ho nebaví. 

 Dle studujících gymnázia neumí dyslektik dobře číst a psát, nejde mu učení, ale jenom 

něco, je moc pomalý a čtení ho nebaví.
50

 

        Názory oslovených dětí jsou dost podobné, zejména u ţáků 8. tříd ZŠ a u studentů 

gymnázií se téměř shodují. Středoškolští studenti vycházejí většinou z vlastních zkušeností 

s těmito ţáky na ZŠ. Z toho se dá předpokládat, ţe k vyrovnávání a stabilizaci názorů ţáků na 

dyslexii dochází v období staršího školního věku. Na této úrovni se lišily názory dívek a 

chlapců.  Chlapci častěji uváděli, ţe dyslektici mají potíţe se soustředěním se a čtení je 

nebaví. Obecně pro kaţdého chlapce je soustředěnost překáţkou, čímţ se vysvětluje jejich 

hodnocení. Důvodem je tedy projekce. 

                                                                     

3. část – celkový školní prospěch a sociální postavení dyslektického spoluţáka  

    Třetí část dotazníku se zaměřuje na zkušenosti školáků s dyslexií. Třetina ţáků 5. tříd 

uvedla, ţe nikdy ve třídě dyslektického ţáka neměla, i kdyţ tomu tak nebylo. Příčiny tkví 

s největší pravděpodobností v učiteli, jehoţ přístup k dyslektickým ţákům je natolik citlivý, 

ţe si třída ani nemusí všimnout, ţe má spoluţáka, kterému nejde čtení. Dalším důvodem můţe 

být neznalost pojmu. Většina ţáků 8. tříd uvedla, ţe se setkala s dyslektickým spoluţákem. 

Studenti gymnázií se zcela určitě s dyslektickým spoluţákem setkali při svém působení na 

základní škole, jelikoţ na gymnázia ţáci trpící poruchami učení téměř nechodí. Přesto 30% 

studentů uvedlo, ţe s nimi dyslektik do třídy nechodil. V jejich případě se to dá pochopit. Ţijí 

přítomností. Praţští školáci jsou o dyslexii více informováni a učitel se o ní častěji zmiňuje. 

     Dalším bodem třetí části byl prospěch. Všeobecně se předpokládá, ţe výsledky dyslektika 

budou na nízké úrovni, ale tak tomu vţdycky být nemusí.  Dyslektici mají stejný rozsah 

intelektových schopností jako děti, které poruchou čtení netrpí.  Velké procento dotázaných 
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hodnotilo dyslektiky jako špatně prospívající a intelektově průměrné. Jak ale sami uvedli, 

záleţí na tom, jak se ţák s poruchou vyrovná a jaká bude jeho domácí příprava. Názory 

školáků můţe ovlivnit sympatie či nesympatie, učitelé nebo ostatní spoluţáci. 

     Sociální postavení dyslektika bylo téma poslední otázky této části. Je sympatický či nikoli? 

Nejčastější odpovědí se ukázalo tvrzení, ţe dyslektik je sympatický kamarád, který se od 

ostatních téměř neodlišuje. Více kladných odpovědí zaznamenaly dívky, které dokáţí více 

soucítit s postiţenými a rády jim jsou oporou a podporují je.  

4. část – zkušenosti s chováním učitelů a rodičů k dyslektickému vrstevníkovi 

    Čtvrtou část bychom pro lepší orientaci rozdělili do dvou oddílů. 

    1. oddíl se zabývá názory školáků na chování učitelů k dyslektikům 

     Pokud bychom měli shrnout nejčastější  odpovědi,  podle ţáků 5. třídy měl dyslektik různé 

výhody, učitelé mu nadrţovali, nemusel dělat všechno co ostatní, ale chovali se k němu dobře,  

stejně jako k ostatním, a s tím, ţe  mu  nejde  učení se  smířili.
51

 

    Ţáci  8. třídy  byli přesvědčeni,  ţe se učitelé  k  dyslektickému  spoluţákovi  chovali stejně 

jako  k ostatním, i kdyţ měl různé výhody  a nemusel dělat všechno jako ostatní, vytýkali mu, 

ţe se neučí, ale smířili se s tím, ţe mu učení nejde. 

    Studenti  gymnázia  si myslí,  ţe  dyslektici  měli   různé výhody,  učitelé  se  k nim chovali 

dobře   jako  k  ostatním  a  smířili  se  s  tím,  ţe  jim  učení nejde,  i kdyţ  jim občas vytýkali,  

ţe se neučí.
52

  

     Největší   rozdíly  v   názorech   byly   zaznamenány   u   ţáků   5.  tříd.   Ukázalo  se,  ţe  

ţáci  z   Prahy   častěji   uváděli    případy,   kdy  si  učitel  stěţoval,   ţe  se  dyslektičtí  ţáci  

neučí.  U ţateckých dětí tomu tak nebylo. 

    2. oddíl se zabývá názory školáků na chování rodičů k dyslektikům 

          Rodiče dotazovaných ţáků se k jejich dyslektickému spoluţákovi chovali standardním 

způsobem. Ţáci základních škol se více setkali s tím, ţe je jejich rodiče litovali. 

S přibývajícím věkem ţáků docházelo k názorům, ţe jejich rodiče ţádného dyslektika neznali. 
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Chování rodičů dyslektického ţáka je posledním bodem tohoto výzkumu. Ţáci základních 

škol se shodli, ţe ţádné problémy mezi dyslektickým spoluţákem a jeho rodiči 

nezaznamenali. Někteří rodiče se mu ze všech sil snaţili pomoci. Ţáci navštěvující 

gymnázium na tuto otázku často nedokázali odpovědět. Důvody mohou být různé. Uţ si 

nepamatují, s takovým ţákem se nekamarádili či neznali jeho rodiče. 

      Z výzkumu   vyplývá,  ţe spoluţáci  svého vrstevníka s dyslexií neodmítají. Největší podíl 

na  sociálním  postavení má jeho chování.  Nezáleţí tedy na ţákových znalostech a schopnosti  

dobře  číst,  ale  na jeho povaze a chování k ostatním. Pokud se chová nevhodně, spoluţáci ho 

nepřijímají.
53

                                                          

      Kdyţ  dle  výzkumu   shrneme   odpovědi   na  poloţené  otázky,  získáme  poloţky,  které 

charakterizují představu dětí a dospívajících o dyslexii a jejích důsledcích. 

 Starší školáci uţ vědí, ţe dyslexie je porucha učení. 

 Adekvátní názor na potíţe dyslektických spoluţáků se stabilizuje ke konci povinné 

 školní docházky. 

 Nedostatečné nadání jako příčina dyslexie. 

 Neúspěchy dyslektiků jako důsledek nedostatečné motivace. 

 Negativní hodnocení osobnosti dyslektika, riziko odmítání takových dětí. 

 Tendence k bagatelizaci specifických problémů spojených s dyslexií. 

 Negativní hodnocení dyslektiků učiteli. 

 Standardní přístup učitelů, nelišící se od chování k ostatním ţákům. 

 Standardní přístup rodičů k dyslektickým spoluţákům. 

  Dyslektik není svými vrstevníky primárně odmítán a jeho sociální postavení závisí 

spíš na tom, jak se chová.
54 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Cíl práce, hypotéza 

    Cíl práce 

     Cílem bakalářské práce je objasnit problematiku dětí se specifickými poruchami učení, 

především s dyslexií, se zaměřením na jejich pozici mezi vrstevníky. Zjistit názory dětí a 

dospívajících na problémy, které dyslexie přináší v běţném ţivotě školáka, míru a kvalitu 

informovanosti dětí a dospívajících o problémech spojených se specifickými poruchami 

učení, zejména s dyslexií. Tímto tématem se zabývali nemnozí psychologové a speciální 

pedagogové, mezi nimi i prof. Matějček a prof. Vágnerová. V jedné ze svých knih uvádějí 

výsledky výzkumného šetření, ze kterých vyplývá, ţe ţáci se specifickými poruchami učení 

patří mezi méně oblíbené.  

V bakalářské práci, při výzkumném šetření, jsem si poloţila otázky: 

 Zda specifická porucha učení - dyslexie vede ke zhoršení sociální pozice dotčeného dítěte 

v kolektivu vrstevníků? Zda zhoršuje postoje a chování rodičů a učitelů k takovému dítěti? A 

co se zlepšilo a změnilo v péči o děti s dyslexií? 

  Vzhledem k nálezům, které zveřejnili prof. Matějček a prof. Vágnerová se spolupracovníky, 

jsem formulovala následující hypotézy. 

 

 

 Hypotézy 

     1. Skupina ţáků  se specifickou  poruchou  učení  -  dyslexií, se bude vyznačovat zhoršenou 

        sociometrickou  pozicí  ve skupině vrstevníků a budou je hůře hodnotit i dospělí.                                                                                                     

    2. Předpoklad,  ţe  se péče o děti  se  specifickými  poruchami  učení  zlepšila  a  zvýšila  se  

        informovanost  učitelů   a rodičů o dyslexii.                                                                                                                                                                          
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2. Metodika 

     Dyslexie je natolik frekventovanou specifickou poruchou učení, ţe je velmi 

nepravděpodobné, aby se někdo vůbec nesetkal se spoluţákem, který takovými potíţemi trpí 

či trpěl. 

     Protoţe jde o populační sondu, pouţila jsem metodu dotazníkového šetření. Pro 

zhodnocení znalostí ţáků i studentů o dyslexii, o chování a vztazích k dyslektickému ţákovi, 

jsem pouţila upravený dotazník polské autorky M. Bogdanowiczové (1996). Poloţky 

dotazníku byly upraveny tak, aby odpovídaly vývojové úrovni školáků.  

Všem ţákům byla přidělena čísla, jelikoţ se jedná o anonymní výzkum. 

2. 1  Základní  údaje o zkoumané skupině 

         Zkoumanou skupinu tvořilo celkem 208 dětí ze Zlínského kraje. 

        129 ţáků ze základní školy - 60 ţáků z pátého ročníku  ( 28 chlapců, 32 dívek)  

                                                    - 69 ţáků z osmého ročníku (37 chlapců, 32 dívek ) 

          79 studentů gymnázia       - 28 ţáků z druhého ročníku (12 chlapců, 16 dívek) 

                                                    - 26 ţáků ze třetího  ročníku (  4 chlapci,   22 dívek) 

                                                    - 25 ţáků ze čtvrtého ročníku ( 9 chlapců, 16 dívek) 

                                                               

V teoretické části práce jsem se zmínila o výskytu poruch učení, ze kterého jasně vzešlo, ţe 

větší procento poruch učení (dyslexie) postihuje chlapce neţ dívky. 

Základní  školu,  kde  jsem prováděla výzkum a sbírala údaje, navštěvuje 609 dětí, z toho 306 

chlapců  a 303 děvčat.  Diagnostikovanou  specifickou poruchu učení má 29 dětí  (23 chlapců,   

6 dívek). To je  z celkového počtu dětí  4,76%. Specifickou poruchou učení  -  dyslexií, trpí  9 

dětí (6 chlapců, 3 dívky), tj. 1,47%.                                                                                                                                                                                         

Porovnáním výskytu poruch učení  na základní  škole se v praxi potvrzuje teorie, ţe u chlapců 

je  výskyt   specifických poruch učení častější.  V našem  případě trpí nějakou poruchou učení 

23 chlapců,  coţ  je 3,77 %  a 6 dívek, coţ činí  0,98%.  Procentuálně se jedná o 79 % převahu 

chlapců.  Na   gymnáziu   studuje   464  studentů,  z  toho   jeden  student  s  diagnostikovanou 

poruchou  učení - dyslexii. 
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2. 2 Pokyny k dotazníkovému šetření 

 Ţáci, při dotazníkovém šetření, byli předem seznámeni s pokyny k vyplňování dotazníku: 

  „ Dotazník pro základní /střední/ školy.“  (podle  Bogdanowiczové, 1996) 

- jedná se o individuální, samostatnou práci 

- zjištění údajů o respondentech ( chlapec/děvče, školní třída ) 

- časově neomezená 

- k zapsání se pouţívá tuţka nebo pero 

- zvolená odpověď /odpovědi/ se zřetelně označí krouţkem nebo kříţkem 

- dotazník je anonymní 

- termíny pouţité v dotazníku se nevysvětlují 

- ţákům pátého ročníku je dotazník přečten 

Získaná data byla zpracována do tabulek a grafů a následně vyhodnocena. 

 

Dotazník je rozdělen do čtyř tematických částí zahrnujících několik okruhů otázek: 

I. Uvědomění si obsahu pojmu dyslexie. 

II. Typické projevy dyslexie. 

III. Vymezení významných charakteristik dyslektického spoluţáka, jeho celkového školního 

      prospěchu.  

IV. Sociální postavení a zkušenosti s chováním učitelů a rodičů k dyslektickému            

      vrstevníkovi.
55
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3. Výsledky dotazníkového šetření 

3. 1   1. část – Uvědomění si pojmu dyslexie, jejích typických projevů 

     Dotazovaní ţáci základní školy a studenti gymnázia měli odpovědět na otázku, zda vědí, 

co je dyslexie. Kladně odpovědělo 45% ţáků pátého ročníku, 47,5% ţáků osmého ročníku a 

82,1% studentů gymnázia. Jen 21,6% ţáků z  pátého ročníku neví, co je dyslexie. Co je 

podstatou dyslexie vědělo 66,6% ţáků z pátého ročníku, ţe se jedná o poruchu učení, 85,4% 

z osmého ročníku a 92,3% studentů gymnázia. Za poruchu inteligence ji povaţuje 29,9% ţáků 

z pátého ročníku, 14,4% ţáků osmého ročníku a jen 6,2% studentů gymnázia. Dotazovaní 

v 5,9% vyjádřili svůj názor a uvedli, ţe se jedná o poruchu čtení. 

     Jako nemoc hodnotí dyslexii   13,3% ţáků pátého ročníku, 7,1% osmého ročníku a 3,7% 

studentů gymnázia. Další otázkou bylo, zda dyslexie postihuje více chlapce nebo dívky. Je 

známo, ţe dyslexie postihuje častěji chlapce neţli dívky, ale 58,3% ţáků pátého ročníku si 

myslí, ţe dyslexie postihuje stejně chlapce jako dívky. Stejný názor vyjádřený 60,8% mají 

ţáci osmého ročníku a studentů gymnázia si to myslí 61,7%. Správně odpovědělo 31,6% ţáků 

z pátých ročníků, 31,5% z osmých ročníků a 35,4% studentů gymnázia. V části této odpovědi 

je mezi všemi věkovými skupinami shoda v odpovědích. U odpovědí na tuto otázku převládá 

výrazně u obou ročníků a také u středoškoláků správné označení dyslexie jako poruchy učení. 

S poruchou inteligence ji spojuje větší počet ţáků z pátého ročníku a za nemoc ji také pokládá 

větší počet ţáků z pátého ročníku. Chápání potíţí ve čtení jako projev nedostatečné 

inteligence s věkem ubývá. 

 

Tabulka č. 1 vyjadřuje míru uvědomění si obsahu pojmu  dyslexie  / Graf č. 1- viz. příloha /  

  5. ročník 8. ročník Gymnázium 

Ano, vím co je dyslexie 45% 47,70%   82,10% 

Už si moc nevzpomínám       33,30% 49,10%   17,60% 

Nevím, ne       21,60%   1,40% 0% 

  

Míra subjektivního přesvědčení o znalosti dyslexie je u chlapců a dívek stejná. Z tohoto 

hlediska se neliší ani ţáci z 5. a 8. ročníků základní školy, ani z gymnázia. 
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Pořadí odpovědí   

    5. ročník 8. ročník Gymnázium 
  chlapci/dívky chlapci/dívky chlapci/dívky 

1. Ano, vím co je 
dyslexie       27 dětí (15 / 12)  34 dětí (16 /18)   65 žáků (18 /47) 

2. Ano, už si moc 
nevzpomínám    20 dětí (6 /14)  33 dětí (19 /14)  14 žáků  (7 / 7) 

3. Ne, nevím co je 
dyslexie   13 dětí (7 / 6) 2 děti (2 / 0) 0 žáků 

               

Tabulka č. 2 vyjadřuje znalost pojmu  dyslexie  / Graf č. 2 - viz. příloha / 

  5. ročník 8. ročník Gymnázium 

Nemoc 13,30% 7,10% 3,70% 

Porucha učení 66,60% 85,40% 92,30% 

Porucha inteligence 29,90% 14,40% 6,20% 

Nic důležitého 0   % 0   % 0    % 

Mám jiný názor  1,60%  4,30% 0   % 

Pokud máš jiný názor, napiš jaký  - je to porucha čtení. 

Pořadí odpovědí  

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 
 chlapci/dívky chlapci/dívky chlapci/dívky 

1. Porucha učení 40 dětí (19 / 21) 59 dětí (35 / 24) 73 žáků (22 /51) 

2. Porucha 
inteligence 18 dětí (8 / 10) 10 dětí (5 / 5) 5 žáků (3 / 2) 

3. Nemoc 8 dětí (5 / 3)   5 dětí (3 / 2)  3 žáci  ( 1 /2 )  

 

Tabulka č. 3 vyjadřuje, kdo častěji trpí  dyslexií  / Graf č. 3 - viz. příloha / 

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

Dívky 9,90% 5,70% 2,40% 

Chlapci 31,60% 31,70% 35,40% 

Chlapci i dívky stejně 
často  58,30% 60,80% 61,90% 

 

Pořadí odpovědí - četnost dyslexie podle pohlaví 

1. Chlapci i dívky stejně často.                                                                                                                                            

2. Chlapci.                                                                                                                                                                                                    

3. Dívky.                                                                                               
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3. 2    2. část – Vymezení významných charakteristik dyslektického spoluţáka                                                                  

    Hlavní náplní druhé části dotazníku bylo zjistit názor školáků a studentů na vlastnosti, 

schopnosti a pracovní tempo dyslektického spoluţáka. Chování dyslektika ve škole při 

vyučování, především v úkolových situacích, můţe být charakteristické různými projevy. 

Dotazovaní ţáci i studenti mohli zaškrtávat libovolný počet odpovědí z nabídky 14 moţností. 

Četnost volby jednotlivých moţností charakteristik dyslektického ţáka uvádí přehled pořadí. 

Tabulka č. 4 vyjadřuje, jaký je chlapec nebo dívka, kteří mají dyslexii   

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

 chlapci / dívky chlapci / dívky chlapci / dívky 

1. Neumí dobře číst.     33 dětí (15 / 18)  54 dětí (28 / 26)  64 žáků (16 / 48) 

2. Nejde mu (jí) učení     29 dětí (12 / 17) 51 dětí (29 /22) 45 žáků (13 /32) 

3. Neumí dobře psát    24 dětí (11 /13) 26 dětí (11 /15) 48 žáků (15 /33) 

4. Nedává ve škole 
pozor 

13 dětí (5 / 8) 9 dětí (8 / 1) - 

5. Nic si nepamatuje  13 dětí (6 / 7)  14 dětí (4 / 10) - 

6. Je moc pomalý     11 dětí (1 / 10)  22 dětí (9 / 13) 12 žáků (4 / 8) 

7. Nebaví ho (ji) čtení   11 dětí (2 / 9)  14 dětí (10 / 4)  16 žáků (3 /13) 

8. Nejde mu (jí) jen 
něco 

  10 dětí (5 / 5)    29 dětí (14 / 15)  34 žáků (5 /29 

9. Nechce se učit, 
škola ho (ji) nebaví 

  10 dětí (4 / 6) 10 dětí ( 9 / 1) - 

10. Celkově hloupý    7 dětí (1 / 6) 4 děti (1 /3) - 

11. Je divný.   7 dětí (4 /3) 3 děti (0 / 3 - 

12. Neumí dobře 
mluvit 

  4 děti (2 / 2) 17 dětí (8 / 9)  10 žáků (3 /7) 

13. Je nesympatický    3 děti (1 / 2)   1 dítě (1 / 0) - 

14. Je líný -   4 děti (2 / 2) - 

 

     Negativní vlastnosti jsou podle hodnocení na posledních místech. Děvčata jsou 

v odpovědích na charakterové vlastnosti dyslektických spoluţáků velmi kritická.   

Pořadí   odpovědí  / Graf č. 4 - viz.příloha/ 

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

    

1. Neumí dobře číst 55 % 78,2 % 80,9 % 

2. Nejde mu (jí) učení    48,3 % 73,8 % 56,9 % 

3. Neumí dobře psát    39,9 % 37,6 % 60,6 % 

4. Nejde mu (jí) jen 
něco 

   16,6 %  41,9 % 43,0 %  

 5. Nebaví ho (ji) čtení     18,2 % 20,1 % 20,1 % 

6. Je moc pomalý (á)     18,2 % 31,8 % 15,1 % 

7. Neumí dobře mluvit       6,6 % 24,5 % 12,5 % 
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     Negativní hodnocení je i u ţáků osmého ročníku aţ na posledních místech a opět dívky 

jsou vůči dyslektickým spoluţákům při hodnocení kritičtější. 

     Pokud vezmeme v úvahu nejčastější charakteristiky, které děti povaţovaly za typické pro 

své dyslektické spoluţáky, lze říci, ţe: 

 Podle žáků pátého ročníku dyslektik neumí dobře číst, nejde mu učení, neumí dobře 

psát, nedává ve škole pozor, nic si nepamatuje, je pomalý, nebaví ho čtení, nechce se 

učit, škola ho nebaví a něco mu nejde. 

 Podle žáků osmého ročníku dyslektik neumí dobře číst, nejde mu učení, nejde mu jen 

něco, neumí dobře psát, je pomalý, neumí dobře mluvit, nebaví ho čtení, nic si 

nepamatuje, nechce se učit, škola ho nebaví a nedává ve škole pozor. 

 Studenti gymnázia se shodují s názory ţáků základní školy a také u nich se na 

předních místech umístily charakteristiky: neumí dobře číst, neumí dobře psát, nejde 

mu učení, nejde mu jen něco, nebaví ho čtení, je pomalý a neumí dobře mluvit. 

    V obou ročnících, pátém i osmém, se většina ţáků shoduje ve dvou charakteristikách 

dyslektického spoluţáka: podle nich je to ten, kdo neumí dobře číst a nejde mu učení. 

Z pátého  ročníku  24 ţáků (40%) a z osmého ročníku 26 ţáků (37,6%) uvádí, ţe neumí dobře 

psát. Lze předpokládat, ţe si uvědomují spojení mezi zvládnutím čtení a pouţíváním písma. 

Ţáci z osmého ročníku zvládnutí čtení spojují také s  komunikačními  dovednostmi.  Na šesté 

pozici charakteristik uvádějí, ţe dyslektický ţák neumí mluvit a dobře se vyjadřovat. Ţáci 

pátého ročníku zase na předních místech uvádějí, ţe takový spoluţák nedává ve škole pozor. 

Můţe to být důsledek problémů s udrţením pozornosti, coţ můţe být ovlivněno mladším 

školním věkem, další diagnózou i zkušenostmi s takovým ţákem.  

    Hodnocení dyslektického spoluţáka hodně závisí i na atmosféře třídy, školy a na způsobu, 

jak jednotliví učitelé posuzují jejich niţší výkon ve čtení a v učení vůbec. Ve vztahu 

k hodnocení můţe být dyslektický ţák zařazen do kategorie nepozorný, pomalý, líný, 

zapomnětlivý atd.  

    Takové charakteristiky jako divný, hloupý, nesympatický uvádějí ţáci, zejména z osmých 

ročníků, aţ na posledních místech, coţ dokazuje zvýšenou informovanost o projevech 

dyslexie a přispívá ke zlepšení názoru na takto znevýhodněné dítě. 
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3. 3    3. část – Celkový školní prospěch a sociální postavení dyslektického spoluţáka 

     Třetí část dotazníku se zaměřuje na vlastní zkušenosti školáků a studentů s dyslexií. Na 

otázku: „Chodil (a) jsi do třídy s někým, kdo takové potíže měl, kdo měl dyslexii?“ 

Odpovědělo kladně 93% ţáků pátého ročníku, 76,7%  ţáků z osmého ročníku a 78,4% 

studentů gymnázia. Podle uvedeného přehledu výsledků mají nejmladší ţáci největší 

zkušenost s někým, kdo trpěl nebo trpí nějakou specifickou poruchou učení, i kdyţ to vţdy 

nemusí být jenom dyslexie.  Na prvním stupni základní školy dochází totiţ k určení prvních 

diagnóz specifických poruch učení. Dítěti je věnována zvýšená péče formou integrace a 

„rozruch“ kolem takového dítěte spoluţáci velmi citlivě vnímají. Ţe nechodil s dyslektickým 

ţákem do třídy uvádí pouze 20,2% ţáků osmého ročníku a 19,4% studentů gymnázia. Tedy 

velké procento ţáků má zkušenost s dyslektickým spoluţákem. 

Tabulka č. 5 vyjadřuje, zda jsi chodil /a/ do třídy s někým, kdo měl dyslexii                                                                                

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

 chlapci / dívky chlapci / dívky chlapci / dívky 

 ANO  56 dětí (24 / 32)     53 dětí (30 / 23)   62 žáků (20 / 42) 

 NE 1 dítě (1 / 0) 14 dětí (7 / 7) 17 žáků (5 /12) 

 NEVÍ 3 děti (3 / 0)    2 děti (0 / 2) 0 žáků 
 

    

    

    
 

 Pořadí  odpovědí     / Graf č. 5 - viz. příloha /     

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

    

1. ANO 93 % 76,7 % 78,4 % 

2. NE      1,6 % 20,2 % 21,4 % 

3. NEVÍ   5 %   1,4 % 0 % 
    

 

Další otázkou třetí části byl prospěch. Všeobecně se  předpokládá,  ţe  dyslektici budou mít 

horší známky. Dyslektici jsou ale stejně inteligentní jako jejich spoluţáci, v této oblasti mezi 

nimi není ţádný rozdíl. Velké procento dotázaných hodnotí dyslektika jako špatně 

prospívajícího a intelektově průměrného. 70,8% studentů gymnázia hodnotí prospěch 

dyslektika jako průměrný, na trojky. S klesajícím věkem klesá také přísnost hodnocení. 62,2% 

ţáků osmého ročníku a 44,9% ţáků pátého ročníku uvádí v odpovědích, ţe se dyslektik učí 

průměrně, na trojky. 
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 Ţe se dyslektické děti učí špatně, na čtyřky, si myslí 43,3%  ţáků pátého ročníku, 21,6% ţáků 

osmého ročníku a 27,9% studentů gymnázia.  

 Názor,  ţe se dyslektik  můţe učit  i výborně se objevuje u 7 ţáků ( 11,6%) v pátém ročníku, 

u 6 ţáků (8,5%) v osmém ročníku a u 3 studentek (3,7%) gymnázia. U některých dětí můţe 

dyslexie představovat i výhodnou zkušenost, naučit se díky ní překonávat překáţky a obtíţe a 

pravidelně se do školy připravovat.  

Tabulka č. 6 vyjadřuje prospěch spolužáka s dyslexií                                                                              

    5. ročník 8. ročník Gymnázium 

 chlapci / dívky chlapci / dívky chlapci / dívky 

 Dobře, na jedničky a dvojky 7 dětí (3 / 4) 6 dětí (6 / 2) 3 žáci (0 / 3) 

 Průměrně, na trojky 27 dětí (16 / 11) 43 dětí (22 / 21) 56 žáků (18 / 38) 

 Špatně, na čtyřky a pětky 26 dětí (9 / 17) 15 dětí (7 / 8) 22 žáků (7 / 15) 

 

Pořadí  odpovědí  / Graf č. 6 - viz. příloha / 

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

    

1. Průměrně, na trojky  44,9 % 62,2 % 70,8 % 

2. Špatně, na čtyřky a pětky 43,3 % 21,6 % 27,8 % 

3. Dobře, na jedničky a 
dvojky 

11,6 %    8,5 %  3,7% 

 

 Sociální postavení dyslektika bylo téma poslední otázky této části. Je sympatický, protivný, 

vytahuje se. Jaký vlastně je dyslektický spoluţák? Nejčastější odpovědí u ţáků z pátého 

ročníku bylo -  je dobrý kamarád (31,6%). Potom následovala série negativních odpovědí: je 

protivný (31,6%), je divný (21,6%), vytahoval se (19,9%). Hodnocení -  stejný jako ostatní, je 

celkem sympatický, jsou aţ na posledních místech. Více negativních odpovědí uváděly dívky, 

které pravděpodobně odpovídaly na otázky podle konkrétních zkušeností. 

     U ţáků z osmého ročníku je hodnocení dyslektického spoluţáka přesně opačné 

v porovnání s hodnocením ţáků z pátého ročníku. Hodnocení  -  je stejný jako ostatní, je 

zastoupeno 52,1%, je dobrý kamarád 37,6%, je celkem sympatický 14,4%. Negativní 

hodnocení je  divný,  je  protivný  a vytahoval se, jsou na posledních místech s malým počtem 

hlasů. U studentů gymnázia je hodnocení shodné s ţáky osmého ročníku. Dyslektický 

spoluţák - je stejný jako ostatní 51,1%, je dobrý kamarád 37,8%, je celkem sympatický 

27,8%. 
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Tabulka č. 7 vyjadřuje, jaký byl spolužák s dyslexií ve třídě 

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

 chlapci / dívky chlapci / dívky chlapci / dívky 

 Dobrý kamarád   19 dětí (11 / 8)  26 dětí (9 / 17)  30 žáků (9 / 21) 

 Protivný  19 dětí (8 / 11) 5 dětí (2 / 3) - 

 Divný 13 dětí (5 / 8) 8 dětí (5 / 3) - 

 Vytahoval (a) se 12 dětí (5 / 7)  2 děti (2 / 0) - 

 Stejný jako ostatní   9 dětí (5 / 4)    36 dětí (19 / 17)     41 žáků (12 / 29) 

 Celkem sympatický(á)   7 dětí (2 / 5) 10 dětí (1 / 9)   22 žáků (5 / 17) 

 Nevím, nijak se          
neprojevoval (a). 

  5 dětí (2 / 3) 11 dětí (5 / 6) 12 žáků (5 / 7) 

 

 Pořadí odpovědí / Graf č. 7 - viz. příloha / 

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

    

 1. Stejný jako ostatní 14,9 % 52 % 51,8 % 

 2. Dobrý kamarád 31,6 %    37,6 % 37,8 % 

 3. Celkem sympatický 11,6 %   14,4 % 27,8 % 

 4. Divný 21,6 %    11,5 %   3,7 % 

 5. Protivný 31,6 %      7,1 %   2,5 % 

 6. Vytahoval se 19,9 %    11,4 %   3,7 % 

 7. Nevím, nijak se 
neprojevoval 

  8,3 %    15,8 % 15,1 % 

 

     Výsledky odpovědí na tuto otázku úzce souvisejí se začleněním dyslektického spoluţáka 

do kolektivu třídy a do vrstevnické skupiny. Charakteristika sociální přijatelnosti 

dyslektického spoluţáka je vyjádřena v procentech. Ţáci pátého ročníku povaţují takového 

ţáka za dobrého kamaráda, ale někteří z nich i za protivného a divného. Tento názor 

převaţuje více u dívek. Děvčata mohou také častěji zaţívat situace, kdy se dyslektický 

spoluţák (spoluţačka) mohou chovat nepříjemně. Celkově v pátém ročníku u ţáků převaţuje 

negativní hodnocení dyslektického spoluţáka, a to především u dívek. 

     Ţáci osmého ročníku uţ nejsou tak kritičtí vůči dyslektickému spoluţákovi a převládá 

názor, ţe takový ţák je stejný jako ostatní, a více dívek neţ chlapců ho dokonce povaţuje za 

dobrého kamaráda. Příčinou této preference můţe být větší potřeba dívek vyjádřit podporu 

někomu, kdo je znevýhodněný, nebo u takového ţáka, pokud je to chlapec, hodnotí i jiné 

vlastnosti, případně jiné dovednosti a vzhled. Potvrzuje se, ţe názor na sociální kvality 

dyslektiků a míra jejich přijatelnosti se stabilizuje na druhém stupni základní školy a na 

střední škole. Děje se tak v závislosti na rozvoji uvaţování a dosaţeném stupni socializace.  
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     Z počtu odpovědí na osmou otázku vyplývá, ţe dyslektického spoluţáka děti základní 

školy mezi sebe přijmou, ale teprve aţ kdyţ blíţe poznají jeho další vlastnosti. Coţ platí i 

v případě jiných dětí. Nedistancují se od takového spoluţáka a četnost odpovědí se shoduje 

v pátém i osmém ročníku  s  odpověďmi studentů gymnázia. Studentky gymnázia 

dyslektického spoluţáka přijmou do kolektivu dříve neţ dívky pátého ročníku. 

Tabulka č. 8 vyjadřuje přijetí dyslektického žáka za kamaráda (kamarádku) 

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

 chlapci / dívky chlapci / dívky chlapci / dívky 

  Podle toho, jaký by byl       31 dětí (14 / 17)     47 dětí (25 / 22)   36 žáků (15 / 21) 

  Ano   17 dětí (10 / 7) 17 dětí (8 / 9) 43 žáků (9 / 34) 

  Ne 12 dětí (5 / 7)  4 děti (3 / 1) 1 žák   (1 / 0) 
 

Pořadí  odpovědí  / Graf č. 8 - viz. příloha / 

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

    

  1. Podle toho, jaký by byl   51,6 % 68 % 45,4 % 

  2. Ano 28,2 % 24,5 % 54,3 % 

  3. Ne 19,9 %   5,7 %   1,2 % 

 

3. 4   4. část – Zkušenosti s chováním učitelů a rodičů k dyslektickému vrstevníkovi 

      Chování učitele k dyslektickému ţákovi můţe být pro ostatní ţáky velmi důleţité a můţe 

také ovlivnit jejich postoj k tomuto spoluţákovi. Děti různého věku mohou odlišně vnímat 

specifický přístup učitelů k dítěti, které trpí nějakou poruchou učení. Zohledňování 

dyslektického ţáka je pedagogicky vhodné a oprávněné, ale ostatní ţáci jej mohou chápat 

jako nespravedlnost, nadrţování a neoprávněné zvýhodňování. Odpovědi na otázku.“Jak se 

k dyslektickému spolužákovi chovali učitelé?“ závisely na vlastní zkušenosti a postřehu dětí.  

      Pokud bych měla shrnout nejčastější odpovědi ţáků pátého ročníku, tak se učitelé smířili 

s tím, ţe dyslektikovi nejde učení, vytýkali mu, ţe se neučí, ţe je lajdák a také si musel 

vyslechnout často různá kritická slova. Toto pořadí odpovědí prozrazuje ne příliš ohleduplné 

a taktní chování učitelů k dyslektickým dětem. Výhody, které měl dyslektický ţák, jmenují 

spoluţáci aţ ve druhé polovině hodnocení a o nadrţování se zmiňuje pouze jeden ţák. Zaujalo 

mě, ţe v sedmi případech ( 11,6%), mají učitelé dyslektika „ rádi“ a ţe alespoň ve čtyřech 

případech ( 6,6%) je takový ţák učitelem dokonce chválen.  Učitelova pochvala za dobrý 

výkon by dyslektickému dítěti určitě hodně pomohla.  
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      Ţáci osmého ročníku jsou přesvědčeni, ţe se učitelé k dyslektickému spoluţákovi chovali 

stejně jako k ostatním, i kdyţ měl různé výhody a nemusel dělat všechno jako ostatní ţáci. 

Smířili se s tím, ţe mu nejde učení a dokonce ho měli i rádi. 

     Ţáci pátého ročníku častěji neţ ţáci osmého ročníku uvádějí, ţe učitel dyslektického 

spoluţáka kritizoval, vytýkal mu, ţe mu nejde učení, ţe se neučí a ţe je lajdák. Ţáci osmého 

ročníku mohou postoj učitelů k dyslektikovi vnímat jinak, protoţe na druhém stupni základní 

školy jsou jednotlivé předměty vyučovány různými učiteli, zatímco na prvním stupni základní 

školy vyučuje ve třídě jeden učitel a velmi záleţí právě na osobnosti daného učitele/učitelky/. 

Názory ţáků na chování učitele jsou závislé nejen na škole, do níţ ţák chodí, ale také, na 

kterém vzdělávacím stupni základní školy studuje. 

      Studenti gymnázia při hodnocení chování učitele k dyslektickému ţákovi pravděpodobně 

vycházejí ze vzpomínek ze základní školy. Je velmi malá pravděpodobnost, ţe by na 

gymnáziu studoval ţák - dyslektik. Učitelé se k dyslektickému ţákovi chovali stejně jako 

k ostatním, smířili se s tím, ţe mu nejde učení, měl různé výhody, chovali se dobře, měli ho 

rádi, ale zároveň mu vytýkali, ţe je lajdák, a nemuselo to být jen kvůli dyslexii. U dětí 

staršího školního věku i u středoškoláků převaţuje hodnocení pozitivního přístupu  učitelů  

k dyslektikovi nad negativním hodnocením. 

Tabulka č. 9 vyjadřuje, jak se k dyslektickému spolužákovi chovali učitelé 

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

 chlapci / dívky chlapci / dívky chlapci / dívky 

  Smířili se s tím, že mu 
(jí) učení nejde. 

25 (13 / 12)  23 dětí (15 / 8)    23 žáků (8 /15) 

  Vytýkali mu (jí), že se 
neučí. 

        22 dětí (11 / 11)  7 dětí (3 / 4) - 

  Vytýkali mu (jí), že je 
lajdák 

        21 dětí (10 / 11)   3 děti (0 / 3)     8 žáků (2 / 6) 

Často ho (ji) kritizovali      16 dětí (5 / 11)   4 děti (1 / 3) - 

Chovali se k němu (k ní) 
stejně jako k ostatním 

   16 dětí (8 / 8)       31 dětí (16 / 15)         45 žáků (13 / 32) 

Měl (a) různé výhody, 
nemusel(a) dělat 
všechno, co ostatní 

    13 dětí (5 / 8)       33 dětí (15 / 18)      22 žáků (4 / 18) 

Dobře, měli ho (ji) rádi      7 dětí (6 / 1)    18 dětí (7 / 11)      20 žáků (5 / 15) 

Často ho (ji) chválili      4 děti (4 / 0)    5 dětí (2 / 3) - 

Nadržovali mu (jí).       1 dítě (1 / 0)    9 dětí (6 / 3) - 
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Pořadí odpovědí / Graf č. 9 - viz. příloha / 

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

    

 1. Chovali se k němu 
stejně jako k ostatním 

26,6 %  44,8 %   56,9 % 

 2. Smířili se s tím, že 
mu (jí) nejde učení 

41,6 %   33,2 % 29 % 

  3. Měl různé výhody, 
nemusel   dělat všechno 
co ostatní 

21,6 %    47,4 %    27,7 % 

 4. Dobře, měli ho (ji) 
rádi 

11,6 % 26 %    25,2 % 

 5. Vytýkali mu (jí), že je 
lajdák 

34,9 %      4,3 % 10 % 

 6. Vytýkali mu (jí), že se 
neučí 

36,6 %  10 %       6,3 % 

 7. Často ho (ji) 
kritizovali 

26,6 %      5,7 %        6,2 % 

 

 

     Další otázka se zabývá názory školáků na chování rodičů k jejich dyslektickému 

spoluţákovi.  Rodiče školáků běţně projevují svůj názor na spoluţáky svých dětí. Čím je dítě 

mladší, tím víc rodiče zajímá, s kým se dítě přátelí a jaké má spoluţáky. Ne vţdy přátele a 

spoluţáky svých dětí hodnotí pozitivně. Spoluţák, který trpí dyslexií, můţe být z jejich 

pohledu neţádoucím kamarádem, protoţe se neučí nebo má špatné školní výsledky. Mohou 

s ním ale také soucítit a litovat ho, protoţe má problémy se zvládáním výuky.  

     Z odpovědí dotazovaných dětí v pátém ročníku je patrné, ţe se rodiče k takovému 

spoluţákovi chovají standardním způsobem, tedy normálně ve 44,9%. Neznali ho v 28,3%, 

litovali ho v 13,2% a v sedmi případech, tj.11,6% si nepřáli, aby se jejich dítě s dyslektikem 

přátelilo.  S věkem přibývá dětí, které uvádějí, ţe jejich rodiče dyslektického spoluţáka 

neznají. Ţáci osmého ročníku to dokladují v 57,8 % odpovědí a studenti gymnázia v 51,7% 

odpovědí. S věkem přibývá dětí, které přiznávají, ţe jejich rodiče dyslektického spoluţáka 

neznají. Rodiče starších dětí jsou o spoluţácích a kamarádech svých dětí také méně 

informováni, coţ dokazují odpovědi ţáků osmého ročníku a studentů gymnázia.  Na druhém 

místě v odpovědích uvádějí ţáci osmého ročníku i středoškoláci shodně - chování rodičů je 

standardní, (tedy normální). 
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Tabulka č. 10 vyjadřuje názor rodičů na dyslektického spolužáka 

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

 chlapci / dívky chlapci / dívky chlapci / dívky 

 Normálně      27 dětí (11 / 16)  28 dětí (15 / 13) 41 žáků (14 / 27) 

 Neznali ho (ji) 17 dětí (8 / 9)  40 dětí (22 / 18) 41 žáků (14 / 27) 

 Litovali ho (ji)             8 dětí (4 / 4) 4 děti (3 / 1) - 

 Nechtěli, abych se 
s ním (s ní) kamarádil(a) 

 7 dětí (3 / 4)  3 děti (3 / 0) - 

Považovali ho (ji) za 
špatného žáka 

 4 děti (2 / 2) - - 

 

Pořadí  odpovědí  / Graf č. 10 - viz.příloha / 

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

    

 2. Neznali ho (ji) 28,3 % 58,8 %   51,7 % 

 3. Litovali ho (ji) 13,2 %   5,7 % - 

 1. Normálně 44,9 % 40,5 % 48 % 

 4. Nechtěli, abych se 
s ním (s ní) kamarádil (a)   

 11,6 %   4,3 %       1,2 % 

 5. Považovali ho (ji) za 
špatného žáka 

   6,6 % -       1,2 % 

 
                                                                

  
 
 

 

      Poslední částí tohoto výzkumu je chování rodičů dyslektického ţáka. Ţáci z pátého i 

osmého ročníku a také studenti z gymnázia shodně uvádějí, ţe jejich dyslektický spoluţák 

neměl s rodiči ţádné výrazné problémy. Buď si nevzpomínají, nebo se rodiče ke svému 

dyslektickému dítěti chovali jako jejich rodiče k nim, anebo s ním byly celkem spokojeni. 

Mladší děti vědí víc o chování rodičů svého dyslektického spoluţáka, protoţe jsou více 

závislé na rodičovské autoritě a s rodiči jsou v častějším kontaktu. Proto také děti pátého 

ročníku na třetím místě v hodnocení chování rodičů uvádějí trestání spoluţáka za špatný 

školní výkon a zákaz dělat jiné aktivity neţ se učit.   
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Tabulka č. 11 vyjadřuje, jak se k tomuto spolužákovi (spolužačce) chovali jeho rodiče 

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

 chlapci / dívky chlapci / dívky chlapci / dívky 

 Chovali se k němu (k ní) 
stejně jako moji rodiče 
ke mně  

  21 dětí (9 /12)   32 dětí (18 / 14)   41 žáků (11 / 30) 

 Už nevím, nepamatuji 
se 

 20 dětí (8 /12)  34 dětí (18 /16) 27 žáků (9 /18) 

 Častěji ho (ji) trestali 10 dětí (7 / 3)  2 děti (1 / 1) - 

 Byli s ním s (s ní) 
celkem spokojeni 

  9 dětí (6 / 3) 10 dětí (6 / 4) 14 žáků (7 / 7) 

 Vyčítali mu (jí), že se 
neučí 

   9 dětí (3 / 6)  1 dítě (1 / 0) - 

Nedovolili mu (jí) dělat 
jiné věci, než se učit 

   5 dětí (3 / 2)  1 dítě (1 / 0) - 

    

Pořadí  odpovědí  / Graf č. 11 - viz. příloha / 

 5. ročník 8. ročník Gymnázium 

    

 1. Chovali se k němu (k 
ní) stejně, jako moji 
rodiče 

35 %   46,2 % 52 % 

 2. Už nevím, 
nepamatuji se 

   33,3 % 49 % 34 % 

 3. Byli s ním (s ní) 
celkem spokojeni 

15 %     14,3 %    16,6 % 

 4. Častěji ho (ji) trestal    16,6 %        2,8 %      7,4 % 

 

Z celkového přehledu odpovědí dotazovaných ţáků a studentů vyplývá, ţe:  

- vědí, co je dyslexie, spojují ji s poruchou učení,                                                                                                       

- podle nich mají dyslexii chlapci i dívky stejně,                                                                                  

- chlapec či dívka, kteří mají dyslexii, neumí dobře číst,                                                                                                                                                                                                    

- s dyslektikem chodila do třídy víc jak polovina dotázaných,                                                                                     

- prospěch dyslektika je průměrný,                                                                                                                                                

- spoluţáci svého dyslektického vrstevníka neodmítají, je stejný jako ostatní,                                                             

- ve třídě je dobrý kamarád, záleţí na povaze a chování,                                                                                                         

- učitelé se k němu chovají jako k ostatním ţákům a smířili se s tím, ţe mu nejde učení,                                           

- rodiče spoluţáků se  chovají normálně,                                                                                                                                       

- a jeho vlastní rodiče se k němu chovají standardně jako ostatní rodiče ke svým dětem.   
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Kdyţ provedu celkové shrnutí odpovědí na dané dotazníkové otázky, získám poloţky, které 

charakterizují představu ţáků ze základní a střední školy o dyslexii a jejich důsledcích pro 

ţáka s dyslexií. 

Celkový přehled odpovědí od 208 dotazovaných žáků:                               počet odpovědí  

1. Ano, vím co je dyslexie.                                                                                 125  ţáků  -  60%                                   

2. Porucha učení.                                                                                                172  ţáků  -  83%                                     

3. Dyslexii mají chlapci i dívky.                                                                        126  ţáků  -  61%                                  

4. Chlapec či dívka, kteří mají dyslexii, neumí dobře číst.                                   151  ţáků  -  73%                                    

5. Chodil jsi do třídy s dyslektikem? Ano.                                                         171  ţáků  -  82%                            

6. Prospěch dyslektického ţáka je průměrný, na trojky.                                       126  ţáků  -  61%                                   

7. Dyslektický spoluţák ve třídě je dobrý kamarád a stejný jako ostatní.            86  ţáků  -  41%                                            

8. Za kamaráda by dyslektika přijalo podle toho, jaký by byl.                             121  ţáků  -  58%                                           

9. Učitelé se smířili s tím, ţe mu nejde učení,                                                                                                                        

- chovali se k němu stejně jako k ostatním.                                                              93  ţáků  -  45%                                               

10. Rodiče se k tomuto spoluţákovi chovali normálně, nebo ho neznali.             96  ţáků  -  46%                                  

11. Chování jeho rodičů k němu si nepamatuje.                                                       54  ţáků  -  26%                                              

-  Chovali se k němu stejně jako moji rodiče ke mně.                                              93  ţáků  -  45% 

 

      

      Starší ţáci a studenti přijímají dyslektického ţáka do vrstevnické skupiny snáze neţ 

mladší ţáci. Sociální postavení dyslektika v ţákovském kolektivu, závisí více na jeho 

charakterových vlastnostech a na tom, jak se celkově chová. Ve vývoji jedince má skupina 

vrstevníků, a tím také školní třída, svůj nesporný význam. Třída napomáhá vytváření 

pozitivních postojů, rozvoji ţádoucích vlastností a mezilidských vztahů, které jsou nutné 

k ţivotu ve společnosti. Ne vţdy musí být sociální neúspěch dyslektického ţáka podmíněn 

tím, ţe trpí touto poruchou učení. Z výzkumu mezi ţáky a studenty vyplynulo, ţe učitelé na I. 

stupni základní školy často dyslektického ţáka kritizují, vytýkají mu, ţe se neučí a smiřují se 

s tím, ţe takovému dítěti nejde učení. Starší ţáci a studenti hodnotí chování učitelů 

k dyslektikovi jako standardní, převaţuje hodnocení, ţe se k němu chovají jako k ostatním. 

Přístup a chování rodičů k dyslektickým spoluţákům je dle jejich názoru také standardní. 
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4. Diskuze 

     Z výsledků vyplývá, ţe první hypotézu lze přijmout alespoň částečně. Skupina ţáků se 

specifickými poruchami učení - dyslexií se opravdu vyznačuje zhoršenou sociometrickou 

pozicí. Spoluţáci svého vrstevníka ale zcela zásadně neodmítají. Největší podíl na sociálním 

postavení má jeho chování. Při výzkumu a při diskusi s učiteli jsem zjistila, ţe dětem se 

specifickou poruchou učení je na základní   škole  zajištěna  náprava poruch učení a dětem je 

poskytována odborná péče. Od některých učitelů jsem se dověděla, ţe rodiče dyslektických 

ţáků spolupracují se školou a snaţí se pomoci. Sami učitelé jsou o poruchách učení 

dostatečně informováni. Zjistila jsem, ţe neschopnost ţáka zvládat čtení nemusí být příčinou 

jeho případné neoblíbenosti. Pokud se ale k těmto problémům připojí nevhodné chování a dítě  

má nějaké nepříjemné vlastnosti, má to na spoluţáky i na situaci ve třídě nepříznivý vliv.  

Dyslexie způsobuje problémy nejen dětem, ale i jejich rodičům. Někteří rodiče jsou 

přesvědčeni, ţe diagnostikovaná porucha učení jejich dítě označí jako neschopné, a proto se 

někteří z nich zpočátku brání odbornému vyšetření a odborné pomoci. Pokud není takovému 

ţákovi včas pomoţeno, mohou jeho problémy vyústit v neurotizaci.  Proto je nutné, aby okolí 

dítěte bylo informováno o jeho obtíţích, o správném postoji k jeho problémům a způsobech 

reedukace. Učitelé by měli nejprve dobře porozumět tomu, jaké problémy dyslexie způsobuje, 

a teprve potom erudovaně vytvářet postupy, s jejichţ pomocí mohou i jejich ţáci se 

specifickou poruchou učení dosahovat náleţitých úspěchů ve škole i v osobním ţivotě. Je 

proto velice důleţité, kdyţ pedagog dokáţe pomoci svému ţákovi se specifickou poruchou 

učení, aby byl schopen stanovit si v rámci studia realistické cíle, které nebudou pro něj coby 

dyslektika nedosaţitelné; tím se můţe narušit neustálé selhávání v plnění dosud nereálně 

stanovených poţadavků na vlastní osobu. Negativní roli sehrává i sourozenecká rivalita, kdy 

dyslektik je srovnáván s úspěšnějším sourozencem. S tím souvisí i stabilizace vztahů s rodiči, 

jisté zklidnění a lepší vycházení mezi jednotlivými jejími členy.  

                                                   

     Pro další rozvoj problematiky specifických poruch učení u nás a navázání uţší spolupráce 

se zahraničními organizacemi usiluje Česká společnost „DYSLEXIE“. Očekává se zapojení 

rodičů dětí s dyslexií, dospělých osob s dyslexií a všech ostatních zájemců, kteří se chtějí 

podílet na činnosti společnosti. 
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Česká společnost „ Dyslexie“ si ve své činnosti vytkla za cíl:                                                                              

- poskytovat poradenskou pomoc při překonávání obtíţí dětem a mladistvým, popř. dospělým 

s dyslexií a rodinám, v nichţ tito jedinci ţijí,                                                                                                                            

- podporovat iniciativy zaměřené na pomoc jedincům s dyslexií,                                                                                  

- spolupracovat s odbornými pracovníky příbuzných i jiných oborů,                                                                       

- organizovat semináře, přednášky a konference zaměřené na prohlubování teoretických 

vědomostí,                          

- na zkvalitnění péče o jedince s dyslexií,                                                                                                                        

- provádět osvětovou činnost,                                                                                                                                             

- publikovat nové poznatky v oboru, výsledky výzkumné činnosti, informace pro rodiče, 

odborníky i laickou veřejnost,                                                                                                                                                          

- vyjadřovat se k dokumentům, které se týkají dětí a mladistvých s dyslexii,                                                   

- podporovat a iniciovat vědeckou a výzkumnou činnost,                                                                                    

- vytvářet databázi informací ke specifickým poruchám učení v České republice.
56

  

      Péče o děti se specifickými poruchami učení se velmi zlepšila. Dětem a ţákům, u nichţ je 

příslušným odborným pracovištěm diagnostikována specifická porucha učení, je po celou 

dobu školní docházky do škol a školských zařízení věnována speciální pozornost a péče. Je 

nezbytné, aby konkrétní přístupy k takovémuto ţákovi byly stanoveny na základě dohody 

učitele (učitelů) a speciálního pedagoga, pracovníka pedagogicko-psychologické poradny, 

speciálního pedagogického centra, externího pracovníka školy nebo popřípadě stálého 

pracovníka školy běţného typu.
57

 Je v kompetenci ředitele školy, aby pro dítě se specifickými 

poruchami učení  byl vypracován na kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální 

výukový plán, který se můţe radikálně lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom 

však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. 

 Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími a rodiči dítěte;  

vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě.  Výsledky se hodnotí slovně. Tento 

postup lze uplatnit na základní i na střední škole.  

                                                           
56

Zelinková, O.; Kucharská, A.; Matějček, Z.: Česká společnost „DYSLEXIE.“  Výchovné poradenství. Zpravodaj IPPP ČR. 
(červen/1999), č. 19, s. 58-59. 
57Pokyn  MŠMT  ČR č. j. 23 472/92-21 k zajištění péče o děti s SPU na ZŠ. 
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    Je nezbytné, aby všechna navrhovaná pedagogická opatření byla projednána s rodiči ţáka a 

jejich souhlasný či nesouhlasný  názor  byl  respektován. Veškerá rozhodnutí musí být vedena 

nejlepším zájmem dítěte s vědomím, ţe úspěšnost je podmínkou zdravého vývoje osobnosti.58                                                                                                                                          

Učitel by měl k rodičům přistupovat podobně jako k dětem. Měl by je chválit za kaţdou 

aktivitu rozvíjející dítě a současně by je měl povzbuzovat k dalším aktivitám. Vhodné je to 

konkrétně a individuálně např.: „ váš syn/dcera/, říkal/a/, ţe mu večer čtete, a ţe s ním také 

děláte úkoly, je to vidět a je to moc dobré rozhodnutí.“ Učitel musí umět vyuţít i třídní 

schůzky a ani u angaţovaných rodičů by neměl předpokládat, ţe přesně vědí, jak mají 

s dítětem doma pracovat. Je proto dobré vedle povzbuzování a nabídky podnětů rodiče 

vhodně instruovat. Na počátku školní docházky jsou rodiče nejvstřícnější, mají největší 

ambice a současně i obavy, jak jejich dítě zvládne poţadavky, proto bývají i vstřícnější a 

ochotnější spolupracovat se školou a pracovat s dítětem. Učitel má rovněţ na rozdíl od rodičů 

dobré srovnání výkonnosti dítěte se spoluţáky, můţe poskytovat rodičům informace o tom, 

jak se jeví výkonnost dítěte v různých oblastech. Při výukových problémech je jen na 

rodičích, jakou strategii nápravy zvolí. Jestli budou rozvíjet nejsilnější oblasti, nebo se budou 

snaţit vyrovnat nejslabší výkony. Výsledky školního vzdělávání jsou také ovlivněny 

mimoškolním vzděláváním. Čím více se toho dítě naučí mimo školu, tím snadnější přístup má 

ke školnímu vzdělání a rovněţ má zlepšenou pozici v kolektivu vrstevníků.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58

 Pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 k zajištění péče o děti s SPU na ZŠ. 
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 Závěr 

     Pro společnost má vzdělání kaţdého jedince důleţitou ekonomickou hodnotu, pro rodinu 

vysokou společenskou prestiţ a pro dítě samotné nejspolehlivější předpoklad uspokojivého 

pracovního a společenského zařazení. A poněvadţ všechno svědčí pro zrychlování 

civilizačního postupu, je nutné počítat s tím, ţe vzdělávací tlak na nové lidské generace bude 

sílit a zasahovat širší okruhy obyvatelstva. Bude tedy čím dál více záleţet na dokonalém 

rozvinutí a účelném vyuţití veškerého duševního potenciálu kaţdého jedince. Znamená to na 

jedné straně nesmírné rozšíření vzdělanostní základny a nesmírné uvolnění tvořivých sil. Na 

druhé straně nutně stoupají nároky a vzdělávací „nátlaky“ na dětskou populaci. Pomáhat 

dětem, aby ve vzdělávacím procesu neselhávaly, znamená tedy ochránit je před tíţivou 

ţivotní situací, v níţ se mohou specificky „lámat a křivit“. Znamená to současně zachraňovat 

společnosti ony nevyčíslitelné hodnoty, které představuje zdravý vývoj osobnosti kaţdého 

jejího člena.
59

                                                                

     Musíme počítat, ţe asi 2% našich dětí školního věku trpí dyslexií v takovém stupni, ţe 

potřebují soustředěné a dlouhodobé odborné pomoci a ţe několik dalších procent dětí 

potřebuje pomoc alespoň na začátku své školní dráhy. Jinak by samy trpěly a jejich duševní 

potenciál by zůstal pro společnost ztracen. Čeho však jedni i druzí potřebují nejvíce, je 

porozumění. V kaţdé rodině se totiţ můţe vyskytnout případ této zvláštní a trochu záhadné 

poruchy – a první pomoc je třeba poskytovat co nejdříve a v prostředí dítěti nejbliţším, to je 

doma.                                                                                                                                                           

Je ovšem třeba i náleţité osvěty širší veřejnosti, počínaje těmi, kdo jsou odpovědni za 

předpisy, směrnice, nařízení a zákony, aţ po ty, kdo vytvářejí postiţeným dětem ono obecné, 

široké, společenské zázemí. Toto společenské zázemí by zajisté mělo být vstřícné a 

sympatizující.
60

                    

 

 

 

 

                                                           
59 Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. 1995, s. 7. 
60 Matějček, Z.: Dyslexie. Specifické poruchy čtení. 1995, s. 6. 
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Příloha 1: Text dotazníku  

 

Dotazník pro ţáky základní /střední/ školy – zadání 

      Chlapec/děvče                                          třída: 

Zaškrtni vţdycky takovou odpověď, s níţ nejvíc souhlasíš. 

1. Víš co je to dyslexie, uţ jsi o ní někdy slyšel (a)? 

Ano.                        Ano, ale uţ si moc nevzpomínám.                                 Ne. 

2. Zaškrtni, co dyslexie podle tvého názoru je.                                                                                                    

Nemoc.                                                                                                                                                                   

Porucha učení.                                                                                                                                                          

Porucha inteligence.                                                                                                                                                               

Nic důleţitého, samo to přejde.                                                                                                                             

Mám jiný názor.                                                                                                                                                              

Pokud máš jiný názor, napiš jaký:                                                                                                                                                              

3. Dyslexii mají častěji:     holky                              kluci                          kluci i holky stejně často 

4. Podle toho, co o dyslexii víš, zaškrtni, jaký je podle tebe kluk či holka, kteří ji mají. 

Můţeš zaškrtnout tolik bodů, kolik povaţuješ za vhodné. 

Celkově hloupý.                                                                                                                                                                   

Nejde mu (jí) učení.                                                                                                                                                         

Nejde mu (jí) jen něco.                                                                                                                                                            

Nechce se učit, škola ho (ji) nebaví.                                                                                                                              

Nebaví ho (ji) čtení.                                                                                                                                                          

Neumí dobře mluvit.                                                                                                                                                  

Neumí dobře psát.                                                                                                                                                       

Neumí dobře číst.                                                                                                                                                                  

Je líný (á).                                                                                                                                                                                  

Je moc pomalý (á).                                                                                                                                                                

Je divný (á).                                                                                                                                                                              

Je nesympatický (á).                                                                                                                                                 

Nedává ve škole pozor.                                                                                                                                                        

Nic si nepamatuje. 

5. Chodil (a) jsi do třídy s někým, kdo takové potíţe měl, kdo měl dyslexii?                                                  

Ano                                     Ne   

6. Pokud jsi měl (a) takového spoluţáka nebo spoluţačku, zaškrtni, jak se  většinou     

učil (a).  

Dobře, na jedničky a dvojky.               Průměrně, na trojky.                         Špatně, na čtyřky a pětky.  

 



7. Jaký byl tento spoluţák (spoluţačka) ve třídě?  Zaškrtni, s čím souhlasíš.                                                        

Dobrý kamarád (ka).                                                                                                                                        

Celkem sympatický (á).                                                                                                                            

Stejný (á) jako ostatní.                                                                                                                                       

Protivný (á).                                                                                                                                                       

Divný (á).                                                                                                                                                

Vytahoval (a) se.                                                                                                                                              

Nevím, nijak se neprojevoval (a). 

 

8. Přijal (a) bys takového kluka či holku za kamaráda / kamarádku/?                                                                      

Ano.                 Podle toho, jaký (á) by byl (a).                                      Ne.  

                           

9. Jak se k dyslektickému spoluţákovi či spoluţačce chovali učitelé?  Zaškrtni, co platí.                               

Dobře, měli ho (ji) rádi.                                                                                                                                      

Nadrţovali mu (jí).                                                                                                                                            

Vytýkali mu (jí), ţe se neučí.                                                                                                                    

Vytýkali mu (jí), ţe je lajdák.                                                                                                                         

Chovali se k němu (k ní) stejně jako k ostatním.                                                                                            

Smířili se s tím, ţe mu (jí) učení nejde.                                                                                                            

Měl (a) různé výhody, nemusel (a) dělat všechno co ostatní.                                                                           

Často ho (ji) kritizovali.                                                                                                                                  

Často ho (ji) chválili. 

 

10. Jak o tomto spoluţákovi (spoluţačce) mluvili tvoji rodiče, pokud ho (ji) znali?                                          

Normálně.                                                                                                                                          

Litovali ho (ji).                                                                                                                                             

Povaţovali ho (ji) za špatného ţáka (ţákyni).                                                                                               

Nechtěli, abych se s ním (s ní) kamarádil (a).                                                                                                         

Neznali ho (ji). 

 

11. Víš, jak se k tomuto spoluţákovi (spoluţačce) chovali jeho rodiče?                                                         

Chovali se k němu stejně jako moji rodiče ke mně.                                                                                            

Byli s ním (s ní) celkem spokojeni.                                                                                                                  

Častěji ho (ji) trestali.                                                                                                                                    

Vyčítali mu (jí), ţe se neučí.                                                                                                                     

Nedovolili mu (jí) dělat jiné věci neţ se učit.                                                                                                      

Uţ nevím, nepamatuji se. 

 

 

 



Příloha 2: Seznam grafů 

 

Graf 1: Vyjadřuje míru uvědomění si obsahu pojmu dyslexie. 

Graf 2: Vyjadřuje znalost pojmu dyslexie. 

Graf 3: Vyjadřuje, kdo častěji trpí dyslexií. 

Graf 4: Vyjadřuje, jaký je chlapec nebo dívka, kteří mají dyslexii. 

Graf 5: Vyjadřuje, zda jsi chodil /a/ do třídy s někým, kdo měl dyslexii. 

Graf 6: Vyjadřuje prospěch spoluţáka s dyslexií. 

Graf 7: Vyjadřuje, jaký byl spoluţák s dyslexií ve třídě. 

Graf 8: Vyjadřuje přijetí dyslektického ţáka za kamaráda. 

Graf 9: Vyjadřuje, jak se k dyslektickému spoluţákovi chovali učitelé. 

Graf 10: Vyjadřuje názor rodičů na dyslektického spoluţáka. 

Graf 11: Vyjadřuje, jak se k dyslektickému spoluţákovi /spoluţačce/ chovali jeho rodiče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf k tabulce č. 1 vyjadřuje míru uvědomění si obsahu pojmu dyslexie 

 

 

 

Graf k tabulce č. 2 vyjadřuje znalost pojmu dyslexie  
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Graf k tabulce č. 3 vyjadřuje, kdo častěji trpí dyslexií 

 

 

 

Graf k tabulce č. 4 vyjadřuje, jaký je chlapec nebo dívka, kteří mají dyslexii 
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Graf k tabulce č. 5 vyjadřuje, zda jsi chodil /a/ do třídy s někým, kdo měl dyslexii 

 

 

 

Graf k tabulce č. 6 vyjadřuje prospěch spoluţáka s dyslexií 
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Graf k tabulce č. 7 vyjadřuje, jaký byl spoluţák s dyslexií ve třídě 

 

 

 

Graf k tabulce č. 8 vyjadřuje přijetí dyslektického ţáka za kamaráda 
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Graf k tabulce č. 9 vyjadřuje, jak se k dyslektickému spoluţákovi chovali učitelé 

 

 

 

Graf k tabulce č. 10 vyjadřuje názor rodičů na dyslektického spoluţáka 
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Graf k tabulce č. 11 vyjadřuje, jak se k dyslektickému spoluţákovi chovali jeho rodiče 
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