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Abstrakt 

Bakalářská práce pojednává o uplatnění významu kombinace různých metod výuky 

čtení pro žáky s kombinovaným postižením na základní škole. První část vymezuje 

pojem kombinované postižení, seznamuje s podmínkami integrace žáků 

s kombinovaným postižením do základní školy. 

Druhá část seznamuje s metodami výuky čtení, vymezuje vnitřní podmínky, které jsou 

důležité pro osvojení si dovednosti čtení za běžných podmínek a determinanty, které 

ovlivňující proces výuky čtení u dětí s kombinovaným postižením.  

Cílem empirického šetření je analýza metod a podmínek výuky čtení u dětí 

s kombinovaným postižením na základní škole, zmapování vývoje čtenářských 

dovedností u skupiny žáků s kombinovaným postižením a ověření významu kombinace 

prvků různých výukových metod čtení.  

 

Klí čová slova: kombinované postižení, žák s kombinovaným postižením na základní 

škole, čtení, metody výuky čtení  
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Abstract 

This Bachelor’s Thesis deals with how to apply a combination of different methods of 

teaching reading primary school pupils with multiple handicaps. The first part defines 

the phrase multiple handicaps and specifies the conditions under which the pupils with 

multiple handicap are integrated into the primary school. 

The second part specifies methods of teaching reading, defines mental conditions 

required for learning to read under usual conditions and determinants affecting the 

process of teaching reading children with multiple handicaps.  

Empirical research was aimed to analyse the methods and conditions of reading lessons 

for children with multiple handicaps, to map development of reading skills in a group of 

pupils with multiple handicaps and to verify the importance of combination of various 

reading teaching methods. 
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Úvod 

„Neexistují nepřekonatelné bariery, existují jen dveře, které jsme se nepokusili otevřít.“ 
Grec Lang, ChrisBerberichová 

 
Běžné základní školy jsou v současné době připraveny a schopny integrovat děti se 

speciálními potřebami, při jejichž výuce a vzdělávání mohou učitelé využít svých 

dosavadních zkušeností, již ověřených metod, forem práce, pomůcek a učebních 

matriálů. Výsledky šetření „Analýza individuálního přístupu pedagogů k dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dosavadních výsledků transformace bývalých 

zvláštních škol“, které realizovala společnost Člověk v tísni, ukazují, že početnou 

skupinu žáků integrovaných do běžných základních škol představují žáci se 

specifickými poruchami učení. Tito žáci tvoří 80% všech žáků integrovaných do 

základních škol hlavního vzdělávacího proudu1. V této oblasti existuje dostatek 

materiálů, metodických manuálů, speciálně pedagogické podpory, odborné literatury 

i seminářů. Ale děti se specifickými poruchami učení nejsou jedinou skupinou, která by 

v souladu se současnými trendy v pedagogice i speciální pedagogice byla považována 

za skupinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsem přesvědčená o tom, že 

i mezi dětmi s vážným postižením, kam patří děti s kombinovaným postižením, je 

skupina, pro kterou integrace mezi zdravé vrstevníky může být přínosem. Jako indikátor 

jsem si zvolila schopnost osvojit si čtení, pracovat s textem a informacemi, což je 

jednou z klíčových kompetencí v současné době. Cílem mé práce je prokázat, že i děti 

s kombinovaným postižením jsou za vhodných podmínek a za využití prvků různých 

výukových metod čtení schopny tuto dovednost si osvojit a dále aktivně rozvíjet.  

První kapitola uvádí základní pojmy, které vymezují terminologicky pojem 

kombinované postižení, a zabývá se legislativními podmínkami integrace žáků 

s kombinovaným postižením do základní školy. Tato kapitola se také okrajově dotýká 

diagnózy dětská mozková obrna. Dětská mozková obrna je závažné postižení, které je 

úzce spojeno s výskytem souběžných vad, a někteří jedinci s tímto postižením se 

vzdělávají na základních školách. Žáci s dětskou mozkovou obrnou jsou výrazně 

zastoupeny i v šetření, které je součástí této práce.  

Aby dítě si plně osvojilo dovednost číst, musí mít určité psychické předpoklady. Druhá 

kapitola se zabývá právě psychickými podmínkami, které jsou potřebné ke zvládnutí 

čtení. Dále také stručně seznamuje s nejčastěji používanými metodami výuky 

                                                 
1 Celá analýza a její výsledky k dohledání 
<http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=1826&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d>. 
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a některými metodami okrajovými, které ale, podle mého názoru, přinášejí inspirativní 

náměty do výuky čtení u dětí s kombinovaným postižením.  

Třetí kapitola hledá a analyzuje možné problémy, se kterými se můžeme setkat při 

výuce čtení u dětí s kombinovaným postižením.  

Čtvrtá kapitola se snaží odpovědět na otázku, zda jsou děti s kombinovaným postižením 

schopny zvládnout výuku čtení na základní škole. Hledá příčiny selhávání a mapuje 

vývoj čtenářských dovedností u vzorku dětí s kombinovaným postižením na ZŠ a MŠ 

Doberská Kladno.  
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1. Vzdělávání osob s kombinovaným postižením na základní škole 

Vymezení pojmu „kombinované postižení“ není jednoduché, neboť narážíme na 

značnou terminologickou nejednotnost a roztříštěnost. Příčinou je i skutečnost, že 

skupina osob s kombinovaným postižením je velice různorodou skupinou s širokou 

škálou psychických i somatických charakteristik. Z tohoto důvodu je obtížné vytvořit 

systém, který by účelně kombinoval a postihoval možné varianty. V souvislosti s tímto 

termínem se setkáváme s různými pojmy, které označují stejný okruh osob: vícenásobné 

postižení, kombinované postižení či kombinované vady, sdružené defekty, hluboké 

postižení a multihandicap. Na tyto pojmy je nahlíženo jako na synonyma, tyto termíny 

vymezují stejný okruh osob.  

M. Vítková definuje kombinované postižení jako „komplex omezení člověka jako celku 

ve všech jeho prožitkových sférách a výrazových možnostech.2“. 

Š. Vašek používá pojem „vícenásobné postižení“, které charakterizuje jako 

„multifaktoriální, multikauzální a multisymptomaticky podmíněný fenomén, který se 

manifestuje signifikantními nedostatky v kognitivní, motorické, komunikační nebo 

psycho-sociální oblasti jeho nositele. Interakcí participujících postižení a vzájemným 

překrýváním vzniká tzv. synergetický efekt – nová kvalita postižení – odlišná od 

jednoduchého součtu postižení.3“ 

Podobně i V. Jonášková hovoří o „multihandicapu“, kdy jednotlivé druhy poškození 

nevytváří mechanický součet deficitů, ale představují jakousi kvantitativní danost, 

v podstatě samotný syndrom4“ a L. Ludíková upozorňuje na stávající přístup speciální 

pedagogiky a nové paradigma v přístupu k osobám s kombinovaným postižením. 

Současné pojetí nevnímá kombinované postižení jako „ součet jednotlivých postižení, 

kdy lze využít kombinace speciálních metod a přístupů podle jednotlivých postižení, 

nejde o pouhou sumarizaci, ale jedná se o zcela novou kvalitu, která vyžaduje nové 

pojetí ve všech směrech.5“. Výše uvedené definice chápou kombinované postižení jako 

závažné, komplexní postižení, které se promítá nejen do oblasti psychické, ale i oblasti 

sociální, kombinované postižení v současném pojetí není vnímáno jako pouhý součet 

jednotlivých postižení.  

                                                 
2Vítková, M. Somatopedie. In Pipeková, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006, s. 193. 
3Renotierová, M.; Ludíková, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 281. 
4,Jonášková, V. Dítě s poruchou mobility. In Müller. O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 
Olomouc: UP, 2001, s.121. 
5Ludíková, L: Kombinované vady. Olomouc: UP, 2005, s.8. 
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Odlišné je pojetí Ministerstva školství a tělovýchovy (dále jen MŠMT), které pro 

potřeby školství vymezuje skupinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto 

skupiny žáků jsou tvořeny na základě primárních postižení - žák se zrakovým, 

sluchovým, tělesným nebo mentálním postižením, s vadami řeči. Mezi žáky se 

zdravotním postižením jsou řazeni žáci se souběžným postižením více vadami. Věstník 

MŠMT ČR č. 8/1997 pod č. j. 25 602/97-22 definuje žáka se souběžným postižením 

více vadami následovně: „Za postiženého více vadami se považuje dítě, respektive žák 

postižený současně dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení, 

z nichž každé by jej vzhledem k hloubce a důsledkům opravňovalo k zařazení do 

speciální školy příslušného typu6“.  

Důležité je také upozornit, že svoje postižení bude každý jedinec vnímat zejména při 

porovnání s většinovou společností, jejími normami. A to hlavně v případě, že bude 

nucen se jimi řídit, podřizovat se jim. Toto je důležité uvědomit si, pokud budeme 

hovořit o integraci dítěte s jakýmkoli postižením, zejména do hlavního vzdělávacího 

proudu.  

 

1.1. Dětská mozková obrna 

Tato podkapitola je stručně věnována problematice dětské mozkové obrny. Důvodem je 

fakt, že právě dětská mozková obrna (dále jen DMO) patří mezi závažné centrální 

postižení a je častou příčinou vzniku kombinovaného postižení. Jak uvádí M. 

Vágnerová, „DMO bývá velmi často kombinována s jinými poruchami – zraku, sluchu, 

řeči, rozumových schopností. V kombinaci s DMO se mohou objevovat epileptické 

záchvaty.7“ 

DMO je neurologické onemocnění, které vzniká jako následek poškození mozku 

v těhotenství, v době kolem porodu a po něm. DMO zahrnuje vždy poruchu hybnosti.  

Také projevy DMO mohou být různorodé. Obrna se může projevit 8: 

� Spastickou formou 

- Forma diabetická 

- Forma kvaduparetická 

- Forma hemiparetická 

                                                 
6 Teplá, M. Legislativní změny ve speciálním školství. Dostupné z URL 
<http://www.zszahradka.cz/other/sbornik.pdf>. Charakteristika postižení více vadami viz. Věstník MŠMT ČR č. 
8/1997 pod č. j. 25 602/97-22, část oznamovací. 
7Vánerová, M. Patopsychologie I. Liberec : TU, 1995, s. 69. 
8Kábele F. Rozvíjení hybnosti a řeči u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Praha: SPN, 1988, s. 13-14. 
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� Nespastickou formou 

- Forma hypotonická 

- Forma dyskinetická 

- Forma rigidní 

- Forma mozečková 

S DMO jsou často spojeny vedle motorických problémů zejména:  

� Poruchy řeči- dysartrie9; 

� Poruchy psychomotoriky; 

� Poruchy psychiky, intelektu- poruchy intelektu se projevují asi u jedné poloviny 

počtu postižených dětí. Hodnocení intelektu je ale velmi těžké, neboť omezení 

hybnosti deformuje poznávání dítěte a rozvoj myšlení; velice často se objevuje 

ve spojení s další komplikací, epilepsií;  

� Poruchy vědomí – epileptické záchvaty, které jsou nejčastější komplikací DMO 

� Poruchy smyslové – sluchu, zraku (poruchy okohybných nervů a zraku, 

strabismus (šilhavost), amblyopie (tupozrakost), atrofie zrakových nervů, 

dalekozrakost a krátkozrakost, centrální poruchy sluchu- poškození sluchové 

dráhy a postižení mozkové kůry ve spánkovém laloku); 

� Poruchy emocionality, změny v reaktivitě, poruchy chování, změny v citovém 

prožívání a v reaktivitě, poruchy citlivosti. 

DMO se objevuje u dvou dětí z 1000 živě narozených a vyskytuje se u 8- 10% dětí 

předčasně narozených10. Většina dětí s DMO s lehčím postižením a bez hlubšího 

mentálního postižení se může integrovat mezi své vrstevníky. Vzhledem k probíhajícím 

integračním procesům v našem školství se dá předpokládat, že se počet dětí s DMO 

v hlavním vzdělávacím proudu bude spíše zvyšovat. Edukace je u těchto dětí nedílnou 

součástí ucelené rehabilitace. Podněty, které dítě získává při výuce, interakcí 

s vrstevníky podporují jeho fyzický i psychický rozvoj. Tyto zkušenosti mohou pomoci 

zejména v jeho každodenním životě, při přípravě na povolání, jeho uplatnění ve 

společnosti. 

                                                 
9 Dysartrie – porucha řeči na podkladě postižení motoriky mluvidel. Jedná se o poruchu v oblasti dýchání, tvorby 
hlasu, modulace hlasu. Pohyby mluvidel jsou nepřesné a neobratné, omezena je i formální stránka řeči. Opožděný a 
omezený rozvoj řeči je úzce svázán s rozvojem poznávacích procesů. Sekundárně tato porucha postihuje sociální 
sféru jedince s DMO (špatná intonace, grimasy apod.), ovlivňuje adaptaci a kvalitu komunikace.  
10Zikl. P. Žák s kombinovaným postižením na základní škole. Speciální pedagogika, roč. 18, číslo 1, 2008, s. 1.  
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1.2 Změny v přístupu ke vzdělávání dětí s postižením 

V České republice existuje propracovaný systém výchovy a vzdělávání dětí 

s postižením. Systém, který byl u nás vytvořen, jak upozorňuje J. Michalík, byl 

postaven na myšlence, že „právě koncentrací dětí s postižením a užitím odpovídajících 

speciálně pedagogických metod, forem a postupů lze nejlépe realizovat právo dětí 

s postižením na vzdělání11.“  

Většina dětí s postižením byla do roku 1989 vzdělávána ve speciálních školách a se 

začleněním dětí s postižením nepočítala ani legislativa12. 

Ve světě se v 70. letech objevují snahy o zařazení dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami do „normálních“podmínek. V první vlně byly vytvářeny speciální třídy, které 

byly umístěny v budovách běžných škol, popř. v jejich blízkosti. V těchto letech byl 

přijat v USA zákon, který měl vliv na zařazování žáků se speciálními potřebami do 

hlavního vzdělávacího proudu13. 

Všechny tyto změny ve vnímání dětí s postižením a v přístupu k jejich rozvoji 

a uplatnění ve společnosti se odráží v požadavku na vytvoření vzdělávacího systému, 

který by nebyl diskriminující, což je podstatou inkluzivního vzdělávacího modelu. 

Tento model vychází z předpokladu, že dítě by mělo být součástí školní komunity, mělo 

by si kromě znalostí a dovedností stanovených vzdělávacím programem (tzv. plánované 

kurikulum) osvojit a zažít dovednosti, zkušenosti a návyky, které se vytváří spontánně 

během sociálních interakcí. Rozsáhlý koncept, jehož cílem je začlenění / integrace 

všech dětí do běžné základní školy, je označován jako inkluze. 

„ Inkluze se chápe jako integrace všech žáků a v důsledku je spojena se zřeknutím se 

jakékoli formy etiketování žáků a s rozpuštěním speciálních zařízení a speciální 

pedagogiky“ uvádí M. Bartoňová a M. Vítková14. Realizovat takovéto krajní pojetí 

v praxi naráží na mnohé překážky a vzbuzuje diskusi, zda je vůbec reálné. Objevuje se 

proto model, který se nazývá „responsible inklusion“. Tento model „obsahuje ve svém 

                                                 
11 Michalík, J. Obecné podmínky školské integrace v České republice. In Miller, O. Dítě se speciálními vzdělávacími 
potřebami v běžné škole. Olomouc: UP, 2001, s. 18. 
12 V současné době, podle údajů šetření zveřejněných v Učitelských novinách č. 18/2009, na jedno neintegrované dítě 
do hlavního vzdělávacího proudu připadá 85 dětí, které ho naopak opouští směrem ke speciálnímu vzdělávání. 
Svoboda, Z. Analýza individuálního přístupu pedagogů k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a 
dosavadních výsledků transformace bývalých zvláštních škol. Dostupné z   
<http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=1826&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d>. 
13 Více např. viz Lang, G., Berberichová, CH. Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha: Portál, 1998, s. 26-27. 
Autoři popisují situaci v Austrálii, která se příliš neliší od situace u nás. Děti se speciálními potřebami byly 
označovány medicínskými diagnózami, byly velmi často umisťovány do ústavů, neobjevovaly se často na veřejnosti. 
Do konce 80. let byla stanovena úroveň IQ, která umožňovala zařadit žáka do běžné základní školy. 
14 Bartoňová, M., Vítková, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními potřebami a  specifické poruchy učení. 
Brno: Paido, 2007, s.11. 
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významu kontinuum integrativních podpůrných možností15“ , doplňují M. Bartoňová 

a M. Vítková. Pojmy inkluze a integrace jsou v současné době chápány spíše jako 

synonyma. 

Inkluze bývá používána jako širší pojem, který zahrnuje realizování optimální integrace 

každého žáka se speciálními potřebami. Inkluze je koncept vedoucí k integraci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.  

Inkluzi ve vzdělání definuje M. Vítková a I. Michálková jako „ uspořádání, které může 

nabídnout adekvátní vyučování všem žákům s ohledem na jejich individuální rozdíly, 

s respektem vůči jejich aktuálním vzdělávacím potřebám16.“ M. Bartoňová definuje 

inkluzi jako „schopnost patřit ke společnosti a participovat na jejím životě, osvojovat si 

dovednosti a schopnosti, být ekonomicky nezávislý a podílet se na chodu společnosti17“. 

Inkluze je chápána v širším smyslu sociálního pojetí integrace. 

Je zřejmé, že inkluzivní vzdělávání vyžaduje úpravu a změnu v celé kultuře školy. Je 

nutné vytvořit systém podpůrných opatření a prostředků pedagogické opory, toto 

zahrnuje speciální metody, formy, postupy a speciální pomůcky. Důležitá je týmová 

spolupráce pedagogů školy a dalších odborníků pečujících o dítě, zajištění služeb 

asistenta pedagoga. Cílem těchto opatření je vyrovnat znevýhodnění žáka se zdravotním 

postižením a jeho začlenění do škol hlavního vzdělávacího proudu a vytvoření takových 

podmínek, že v nich může žák dosáhnout úspěchu18. 

Slovo integrace znamená doslovně „znovuvytvoření celku“, pochází z latiny a je 

používán nejen v pedagogice, ale i v matematice, politice a dalších společenských 

                                                 
15 Bartoňová, M., Vítková, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními potřebami a  specifické poruchy učení. 
Brno: Paido, 2007, s.11. 
16 Vítková, M., Michálková, I. Přístup k inkluzívnímu vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu – 
empirické šetření. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzívní vzdělávání v podmínkách současné české školy. 
Brno: Masarykova univerzita, 2010,s. 46.  
17 Bartoňová, M. Některé aspekty inkluzívního vzdělávání v podmínkách primárního školství. In Bartoňová, M., 
Vítková, M. et al. Inkluzívní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 
242.  
18 Učitelé základních škol jsou v současné době stavěni do situace, kdy musí zvládnout stimulovat nadané žáky, 
povzbuzovat a podporovat méně nadané a vytvářet podmínky, které respektují vývojové, kognitivní, senzorické i 
emoční zvláštnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni realizovala šetření „Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům 
se speciálním vzdělávacími potřebami“. Výsledky naznačují, že v systému není dostatek podpůrných nástrojů, které 
by citlivě zohledňovaly potřeby každého dítěte: 
V běžných školách je nedostatek speciálních pedagogů. 
Učitelé nejsou běžně připravováni na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Studenti pedagogických fakult nejsou připravováni na práci s rozmanitostí, s klimatem ve třídě. 
Není vždy využíván správně pracovník na pozici asistent pedagoga. 
Diagnózy dětí zpracované poradenskými zařízeními jsou často vágní a nekonkrétní. 
Není dostatek učebních pomůcek. 
Není prostor pro vytváření menších skupin dětí ve výuce. 
Dostupné z www 
<http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=1826&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d>. 
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vědách. Integrace je používána ve smyslu začlenění lidí z jiných kultur do společnosti. 

V pedagogice je integrace chápána jako cesta, ale i jako cíl. Zahrnuje volbu metod 

a postupů, které umožňují společné učení a interakci jedinců s postižením a intaktních 

jedinců. G. Lang a Ch. Berberichová uvádí, že „inkluzivní prostředí je založeno na 

právech, na procesu učení a na vztazích19“ . Mezi tyto body patří právo učit se společně 

s vrstevníky, zapojit se do procesu učení v takové míře, jak jim to dovolí jejich 

dovednosti a potřeby, vzdělávat se v heterogenní skupině, která podporuje sociální 

učení. Cíle a pozitivní přínos integrace a inkluze je úzce provázán s pochopení procesů, 

které je provází, vytvoření podmínek, závisí na přístupech, nasazení, zkušenostech, 

znalostech zúčastněných a je značně limitován vnějšími determinanty, jako je např. širší 

společenské klima, ekonomické vstupy.  

Integrace a inkluze by měla být přínosem pro všechny zúčastněné, ale pokud nejsou 

vytvořeny optimální podmínky, může být jejich přínos přinejmenším sporný. Integrace 

se velmi snadno může stát izolací, měla by být i propracována síť speciálních škol, které 

mohou ve zvýšené míře respektovat potřeby žáků s těžkým zdravotním postižením20. 

 

1.2.1 Integrace žáků s kombinovaným postižením do hlavního vzdělávacího 

proudu 

Nástup do školy je závažnou změnou v životě každého dítěte. Děti s postižením jsou 

touto změnou zatěžovány ještě ve vyšší míře než jejich zdraví vrstevníci21. Jednou 

z klíčových cest vedoucích k začlenění člověka s postižením do společnosti je právě 

vzdělání. Na škále mezi segregací dítěte se zdravotním postižením a jeho integrací do 

skupiny dětí bez postižení můžeme najít v praxi několik naplňovaných forem 

vzdělávání. Od ústavů sociální péče s celoročním pobytem, vzdělávání ve speciálním 

                                                 
19 Lang, G., Berberichová, CH. Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha: Portál, 1998, s. 26. 
20 Objevují se i názory, že speciální zařízení a vysoká míra speciálně pedagogické podpory zesiluje diskriminaci a 
stigmatizaci dětí s postižením. Podle šetření, která byla realizována a publikována A. Hildeschmitem, A. Sandlerem 
v roce 1966, lze prokázat, že školní výkony dětí ve speciálních třídách jsou srovnatelné s výkony tříd integrovaných 
do hlavního vzdělávacího proudu. Pro děti vzdělávané ve speciální škole je také problém vývoje reálných pracovních 
cílů. Z chráněného prostoru se speciální péčí obtížně přecházejí do reality mimo toto chráněné prostředí. V běžné 
škole se lépe dokáží pod pedagogickým vedením vyrovnat s budoucí společenskou realitou. Nástup do speciální 
školy se může stát potvrzením odlišnosti dítěte, neboť vstup do běžné školy může být chápán jako jeden ze znaků 
„normality“. Toto může být zejména pro rodiče důležitým faktorem při rozhodování o vstupu dítěte do školy. Více 
např. Bartoňová, M., Vítková, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními potřebami a  specifické poruchy učení. 
Brno: Paido, 2007, s.15-17., Vágnerová, M. Psychologie školní ho dítěte. Praha: Karolinum, 1997, s. 5 - 6. 
21 Někteří odborníci mluví ve spojení se vstupem do školy dítěte s postižením o „první krizi identity“, dochází 
k potvrzení zvláštnosti a odlišnosti. Je nutné zvážit vřazení do speciální školy, ale i integrace do hlavního 
vzdělávacího proudu přináší subjektivně zatěžující nároky a vlivy. Více např. Vágnerová, M. Psychologie 
problémového dítěte. Praha: Karolinum, 2001, s. 154-155. 
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zařízení, vzdělávání ve speciální třídě, která patří pod běžnou základní školu, až po 

individuální integraci v běžné vrstevnické skupině.  

Pro potřebu resortu školství se žáci s více vadami člení do tří skupin:  

A. Skupina, v níž je společným znakem mentální retardace.Ta je determinujícím 

faktorem pro nejvýše dosažitelný stupeň a pro dosažitelnou míru výchovy. Proto 

je při rozhodování o způsobu vzdělávání pokládána za vadu dominantní. 

B. Druhou skupinu tvoří kombinace vad tělesných, smyslových a vad řeči. Děti 

s lehčím stupněm kombinovaného postižení mohou být vzdělávány v běžných 

základních školách. „Žák se zdravotním postižením se přednostně vzdělává 

formou individuální integrace v běžné škole, pokud to odpovídá jeho potřebám 

a možnostem a podmínkám a možnostem školy22.“ Specifickou skupinu tvoří děti 

hluchoslepé. 

C. Samostatnou skupinu tvoří děti autistické a s autistickými rysy. 

Toto reflektuje v ČR i školský zákon č. 561/2004 Sb. M. Vítková a I. Michálková ho 

vnímají jako „radikální posun v inkluzívním vzdělávání v ČR23“. D. Opatřilová 

upozorňuje, „že školský zákon č. 561/2004 Sb. je prvním dokumentem, který neuvádí 

možnost osvobození dítěte od školní docházky a za primární formu vzdělání považuje 

individuální integraci24“.  

Významným akcentem tohoto zákona je začlenění dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Je zde stanoveno i právo pro žáky se 

středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami 

a s poruchami autistického spektra na vzdělání na základní škole speciální. Začlenění 

těchto žáků může mít formu:  

- individuální integrace, kdy je současně nutné zajistit odpovídající vzdělávací 

podmínky a nezbytnou speciálně pedagogickou nebo psychologickou péči. 

- skupinové integrace do tříd škol běžného vzdělávacího proudu určených žákům 

se zdravotním postižením. 

                                                 
22Vyhláška MŠMT ČR č. 73 ze dne 9. února 2005 O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 
23Vítková, M., Michálková, I. Přístup k inkluzívnímu vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu – 
empirické šetření. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzívní vzdělávání v podmínkách současné české školy. 
Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 44.  
24 V této souvislosti bych zmínila vyhlášky MŠMT č. 72//2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních a č. 73/ 2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků mimořádně nadaných.Mezi žáky se speciálními potřebami jsou zařazeni žáci se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. 
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Neméně důležité změny přináší i vyhláška č. 147/2011 Sb.25 ze dne 25. května 2011, 

kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.  

Podle § 1, odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb. jsou těmto jedincům: „poskytována podpůrná 

opatření s využitím speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, 

kompenzačních, rehabilitačních učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických 

materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-

psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve 

třídě“.  

Do základní školy běžného typu bývají formou individuální integrace do běžných tříd, 

popř. formou skupinové integrace do tříd speciálních, integrováni nejčastěji žáci 

s kombinacemi vad tělesných, smyslových a řečových bez přítomnosti mentální 

retardace26. V rámci změn došlo především ke dvěma důležitým úpravám:  

1. Základní škola již nemůže odmítnout vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami formou individuální integrace. Školy musí dbát na to, aby svoje prostředí či 

personální obsazení přizpůsobily vzdělávání žáků a studentů s těžkým zdravotním 

postižením. 

2. Upravuje hlavní činnosti asistenta pedagoga. V odst. 1 písmene d § 7 se uvádí, „že 

mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga patří nezbytná pomoc žákům s těžkým 

zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích 

pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku 

uskutečňuje vzdělávání“. To znamená, že pedagogický asistent bude nově moci 

pomáhat v rámci školních výletů a dalších akcí tohoto charakteru, nebude tedy nutné ve 

všech případech využívat placenou formu osobní asistence. Přestože legislativně jsou 

vytvořeny podmínky pro začleňování a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, v praxi přetrvává řada překážek, které začleňování těchto dětí do hlavního 

                                                 
25 Dostupná na stránkách MŠMT < http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-147-2011-sb-kterou-se-meni-
vyhlaska-c-73-2005-sb>. 
26 Ve školním roce 2005/2006 bylo podle údajů UIV 784žáků s kombinovaným postižením individuálně integrováno 
do ZŠ a 188 jich bylo ve speciálních třídách. Ve středočeském kraji bylo ve školním roce 2008/2009 integrováno do 
běžných základních škol pro žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb 82 žáků a do speciálních tříd při základní 
škole pro žáky bez SVP 45 žáků se souběžným postižením více vadami. V školním roce 2009/2010 to bylo 93 žáků, 
kteří byli formou individuální integrace vzděláváni v běžných třídách ZŠ. Zdroj: Výroční zpráva Středočeského kraje 
za rok 2009/2010 a informace UIV. 



 

17 

vzdělávacího proudu znesnadňují27. Vzhledem k tomu, že skupina jedinců 

s kombinovaným postižením je velice různorodá, je potřeba rozlišovat typy jednotlivých 

vad. M. Vítková a M. Bartoňová uvádí, „že děti s více vadami bez mentálního postižení 

se vzdělávají na základních školách, které svým zaměřením odpovídají potřebám 

vyplývajících z jejich nejzávažnějšího postižení28“. M. Vágnerová vnímá adaptaci dítěte 

na nároky školy v podmínkách speciální školy jako „jednodušší, ale na druhé straně je 

zařazení do takovéto školy výraznějším vymezením role postiženého dítěte. Odrazí se 

v jeho identitě jako další odlišnost od zdravých29“ . Výběr školy by měl reflektovat i 

potřeby a možnosti rodiny, situaci v daném regionu. Pokud škola v nejbližším okolí je 

schopna a ochotna vytvořit podmínky k integraci dítěte, získává tato integrace další, 

sociální dimenzi. Dítě se stává součástí vrstevnické skupiny a mnohem lépe je schopno 

se začlenit než v případě, že dojíždí do školy např. v jiném městě. 

Úvahy nad tím, kdy integrovat děti do základních škol a kdy preferovat speciální 

školství, shrnuje B. Bazalová výstižně jednou větou: „vzdělávat postižené běžně, pokud 

je to možné, speciálně, pokud je to nutné30“. 

                                                 
27 B. Bazalová uvádí, že ve Velké Británii všichni učitelé musí během studia získat alespoň základy speciální 
pedagogiky a musí být schopni ohodnotit základní potřeby žáka se speciálními vzdělávacími potřebami zařazeného 
do hlavního vzdělávacího proudu. Většina žáků se speciálními potřebami je vzdělávána v hlavním vzdělávacím 
proudu, pouze 1% je vzděláváno segregovaně. Ale zároveň s tím je dána základní premisa, že ačkoliv se má integrace 
uskutečňovat v co nejširším měřítku, integrace nesmí být na úkor jeho spolužáků. Ke splnění tohoto požadavku musí 
být tudíž vytvořeno vhodné prostředí, které naplňuje a respektuje vzdělávací zvláštnosti žáka.  Více in Bazalová, B. 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemí. Brno: 
Masarykova univerzita Brno, 2006, s. 90- 92. 
28 Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzívní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: Masarykova 
univerzita, 2010. 
29 Vágnerová, M. Patopsychologie. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 1995, s. 78. 
30 Bazalová, B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších 
vybraných zemí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2006, s. 9. Systém škol speciálních by měl být alternativou pro 
žáky, kteří se ze závažného důvodu nemohou vzdělávat v běžné třídě nebo pro žáky a jejich rodiny, kterým 
nevyhovuje z nějakého důvodu vřazení do běžné základní školy ani za využití možnosti individuální integrace ani 
formou skupinové integrace. Zajímavé je i konstatování, že problémy u integrovaných žáků s těžším postižením se 
objevují hlavně na 2. stupni. Tamtéž s. 14. 
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2. Uvedení do problematiky výuky čtení 

V současné době prochází naše školství změnami, které by se daly charakterizovat jako 

snahy o změnu přístupu k výuce a samotnému žákovi. Jejich cílem je přechod od školy 

transmisivní ke škole konstruktivního typu, kde je žák chápán jako aktivní subjekt 

vzdělávacího procesu, není pasivním příjemcem a objektem působení učitele. Tyto 

snahy ovlivňují i výuku jednotlivých předmětů a promítají se i do přístupu k výuce 

čtení.  

V 70. letech byl při výuce čtení kladen důraz zejména na techniku, rychlost, správnost 

a přesnost. Bylo ale opomíjeno porozumění textu, motivace ke čtení a rozvoj čtenářství 

již od počáteční etapy výuky čtení31. Bez osvojení si techniky čtení není možné aktivně 

používat a využívat informace v psané a tištěné formě. „Bez dovednosti čtení se nemůže 

žák dále vzdělávat“, uvádí L. Šubová, „neosvojí-li si techniku včas, není schopen dále 

obohacovat svoji slovní zásobu, vědomosti a dovednosti a zaostává jeho duševní 

vývoj32“.  Změnou je ale chápání etapy rozvoje počátečního čtení jako první krok na 

cestě k čtenářské gramotnosti – dovednosti pracovat s textem, zpracovávat informace. 

Současné pojetí přístupu k prvopočátečnímu čtení klade velký důraz jak na techniku, tak 

i na porozumění. R. Wildová upozorňuje na důležitost „komplexnosti rozvoje 

prvopočátečního čtení (tzv. celojazykový přístup)33.“ Je nezbytné najít rovnováhu mezi 

výukou techniky čtení a rozvojem porozumění textu.“. Výuka čtení není izolovaným 

procesem, který učí dítě dekódovat písmena, ale je základem pro další kompetence 

a strategie, které můžeme označit jako „čtenářskou gramotnost34“. Na dovednosti čtení 

závisí další školní úspěšnost dítěte. 

Ze stanovených cílů se odvíjejí základní didaktické principy, které musíme respektovat 

při volbě metody výuky a výuce samotné. Tyto principy jsou: smysluplnost, adekvátní 

stanovení cílů s ohledem na individuální možnosti dítěte, volba vhodných vyučovacích 

metod a prostředků, aktivita a zapojení dítěte. 

Řekla bych, že diskuse o tom, která z metod je lepší, jsou zcela bezpředmětné. Každé 

dítě je vybaveno určitou úrovní poznávacích procesů. Dá se předpokládat, že při čtení 

bude více strategií, vyhovující té které skupině žáků. Tak jako existují různí žáci, 

                                                 
31Více např. Wildová, R. Vybrané didaktické problémy výuky čtení. Dostupné z  
<http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/33/VYBRANE-DIDAKTICKE-PROBLEMY-VYUKY-PRVOPOCATECNIHO-
CTENI.html/>. 
32 Šubová, L. Předpoklady pro čtení a psaní“. Olomouc: Votobia, 2006, s. 9. 
33 Wildová, R. Rozvíjení počáteční gramotnosti. Praha: UK, pedagogická fakulta, s. 15.  
34 Čtenářská gramotnost zahrnuje dovednosti čtenáře porozumět čtenému textu, rozvíjí afektivní složku jedince, 
pozitivní přístup ke čtení. 
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existují i různé strategie učení. Ideální by bylo, kdyby metoda výuky byla vybírána se 

zřetelem k  

- úrovni a převládající funkci smyslového vnímání (zrakového a sluchového) 

- typu myšlenkových operací převládajících u dítěte – lepší analýzy/syntézy 

Cílem této práce není analýza a srovnání jednotlivých metod výuky. Tato kapitola 

seznamuje s principy a postupy nejčastěji využívaných metod výuky čtení a metod 

nabízejících alternativní přístup při výuce dětí, které mají obtíže naučit se číst běžným 

způsobem. 

 

2.1 Čtení a psychologické předpoklady pro jeho zvládnutí 

Čtení je dovednost, kterou definuje V. Řeřichová jako „druh řečové činnosti, která je 

řízena psaným slovem, jako jazyková a zároveň poznávací činnost, jejímž východiskem 

je tištěný nebo psaný jazykový projev a jejímž výsledkem je porozumění jeho obsahu35.“ 

Z. Křivánek a R. Wildová uvádí, že čtení je „zvláštním případem zrakového vnímání, 

v němž se uplatňují asociace z oblasti řečové kinestézie36, znalostí a dosavadních 

zkušenosti člověka. Při čtení probíhá myšlenková činnost, která rekonstruuje obsahovou 

stránku čteného textu podle stupně čtenářské vyspělosti, úrovně dosavadních zkušeností 

a znalostí a podle rozvoje myšlení a představivosti čtenáře37.“  

Z výše uvedeného vyplývá, že čtení je získaná dovednost, která je důležitá pro rozvoj 

čtenářství a čtenářské samotnosti. Proces čtení je složitá psychická činnost, která 

zapojuje celý funkční aparát – centrum, periferní části, části motorické i senzorické. Ale 

stejně důležitá je i schopnost vytvořit si představu o obsahu, schopnost o něm 

přemýšlet.  

Vlastní čtení neprobíhá při pohybu očí po řádku textu, ale při zastavení očí u určité 

části. Toto zastavení je označováno jako fixace. Při čtení se čtenář také vrací k již 

přečtenému textu – takzvaná regrese. Čím vyšší úrovně čtení dítě dosáhne, tím je 

vyspělejším čtenářem. S tímto i úzce souvisí i pohyb z konce řádku na další řádek, což 

bývá pro začínající čtenáře obtížné38.  

                                                 
35 Řeřichová, V. Výchova čtenáře v české počáteční škole. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999, s. 7. 
36 Kinestézie –schopnost rozlišovat vlastní rozsah intenzity pohybu, včetně polohy těla. V případě čtení se jedná o 
vnímání pohybu mluvidel.  
37 Křivánek, Z., Wildová, R. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2011, s. 18.  
38Křivánek, Z., Wildová, R. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2011, s. 20-21. 
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Dalším důležitým pojmem je i pojem čtecí pole. Jedná se o rozsah pozornosti v jednom 

záběru očí. Začínající čtenář má této pole v rozsahu jednoho písmene. U pokročilejšího 

čtenáře se čtecí pole rozšiřuje až na celé skupiny slov39.  

Při čtení se oči pohybují na řádku zleva doprava. Dítě musí pomocí zrakového vnímání 

poznat tvar písma, spojit ho se zvukem hlásek. K tomu je také potřeba určitá úroveň 

sluchové diferenciace. V uvedeném procesuje neméně důležitá i paměť, díky které si 

dítě spojuje tvary písmen a jejich zvukové ekvivalenty a přisuzuje jim správný význam. 

Při výuce čtení jakoukoli metodou je čtení myšlenková činnost – analytická 

a syntetická, která „usměrňuje a řídí analýzu a syntézu akustické a optické formy 

slova40.“ 

Při výuce čtení můžeme vytipovat tři základní procesy:  

- zrakové vnímání slovního obrazu;  

- vybavení hláskového obrazu sluchem a v řeči;  

- vybavení významu (představy, která je ke slovu přiřazena) 

Při výuce čtení je také důležité znát etapy, kterými začínající čtenář prochází:  

Etapa analytická – v této etapě si dítě osvojuje nejen písmena, ale i slabiky. Tato etapa 

zahrnuje i velmi důležité přípravné neboli předslabikářové období. V tomto období se 

seznamuje dítě se zvukovou podobou mluvené řeči. Je vedeno k uvědomění si, co je to 

věta, slovo, slabika, učí se hledat hlásky ve slovech. V tomto období je zahrnuta nejen 

sluchová analýza, ale i syntéza. Ze slabik a hlásek, které slyší, skládají děti celá slova. 

Je systematicky rozvíjeno sluchové vnímání.  

Dále navazuje období prvotního osvojování písmen, jejich grafických tvarů a syntéza 

písmen do slabik. Problémy, které se mohou v tomto období objevovat, souvisí se 

schopností rozeznávat zejména plošné tvary. 

Etapa syntetická – v této etapě musí žák zvládnout syntézu písmen do slabik a slovních 

celků a pochopit význam slov, vět, celku. Syntéza grafických znaků je úzce spojena 

s vnímáním zvuku, jejich artikulační hodnotou. Můžeme říci, že „zrakové vnímání 

                                                 
39 Z. Křivánek a R.Wildová poukazují na úzký vztah šíře čtecího pole, obtížnosti slov a šíří aktivní slovní zásoby 
čtenáře. U slov, která nejsou součástí aktivní slovní zásoby, se čtecí pole zmenšuje, čtenář čte takové slovo vázaně po 
částech. Může se snížit rychlost čtení a chápání čteného slova nebo textu. Více viz Křivánek, Z., Wildová, R. 
Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2011, s. 21 – 23. 
Je zřejmé, že i při dobré technice čtení může být deformováno pochopení a porozumění textu. Zejména u dětí, které 
mají potíže v řečové složce je toto faktor, který bychom měli mít na zřeteli při výuce čtení a hodnocení čtenářských 
dovedností. U těchto dětí dlouho přetrvává čtení po písmenech, dvojí čtení šeptem, domýšlení koncovek či celých 
slov a jiné chybné postupy. Proto je pro tyto děti i obtížné čtení s přirozenou intonací a správné členění textu na větné 
celky.  
40 Křivánek, Z., Wildová, R. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2011, s. 18-
19. 
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psaného slova by mělo fungovat jako spouštěcí mechanismus pro artikulační 

stereotyp41.“ 

Zvládnutí této etapy klade nároky na úroveň zrakového vnímání, zrakové syntézy, 

schopnosti vnímání grafických znaků a vybavování si jejich významových ekvivalentů. 

Důležitá je určitá úroveň paměti a schopnosti vybavování, ale i kvalita pozornosti, její 

extenzita, intenzita a přenášení pozornosti.  

Z. Křivánek a R. Wildová poukazují na důležitost znalosti kvalit paměti i pozornosti při 

plánování nácviku čtení u jednotlivých žáků. Žák při čtení vědomě zaměřuje svoji 

aktivitu na pochopení smyslu čteného, přičemž se zdokonaluje jeho rychlost vybavování 

sluchově motorických reakcí na zrakové podněty písmen a slov42.  

Ze znalostí procesu osvojování si dovednosti číst můžeme určit předpoklady, které by 

mělo mít dítě při nástupu do 1. ročníku základní školy. Dítě, které je zralé43 a připravené 

k nástupu do školy a k zvládání nároků výukou na něj kladené, by mělo:  

- mít dostatečnou slovní zásobu, což ulehčuje při výuce čtení pochopení významu 

slov, porozumění celým větám. Z. Křivánek a R. Wildová uvádí, že mezi 

předpoklady ke zvládnutí počátečního čtení patří určitá intelektuální úroveň. Ta 

se projevuje „ve zvládnutí aktivního a pasivního slovníku v rozsahu několika 

tisíc slov44“;  

- rozvinuté sluchové a zrakové vnímání, což usnadňuje rozpoznat podobné hlásky, 

diferencovat hlásky v celých slovech, rozlišení tvarů písmen, zapamatování si 

hlásek a písmen; 

- určitý stupeň prostorové orientace a prostorového vnímání; 

- připravenost osobnostní a sociální 

Je zřejmé, že pokud dítě má obtíže se zvládnutím čtení v 1. ročníku, nejedná se „jen“ 

o poruchu čtení, ale o celý komplex potíží, který má hlubší kořeny. Pokud chceme 

posunout dovednost čtení na vyšší úroveň, je nutné systematicky a cíleně rozvíjet další 

schopnosti a dovednosti dítěte. 

Všechny metody čtení a jejich úspěšnost je závislá na schopnostech a dovednostech 

dítěte, a pokud je dítě po této stránce dobře vybaveno, je každá metoda úspěšná. Znalost 

metod výuky čtení a metodických postupů ale může naopak velmi usnadnit přístup 

                                                 
41 Křivánek, Z., Wildová, R. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2011, s. 23. 
42 Tamtéž s. 24. 
43 Školní zralost zahrnuje připravenost všech funkcí (kognitivních, poznávacích, motorických) nutných pro úspěšné 
zvládnutí nároků školy v 1. třídě (zejména výuku čtení a psaní).    
44 Křivánek, Z., Wildová, R. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2011, s.33. 



 

22 

k dítěti s nerovnoměrně rozloženým profilem schopností a volba vhodného přístupu 

může eliminovat možné potíže dítěte při zvládání čtení na minimum.  

Ve výuce čtení máme ale v našich zemích bohatou tradici a ve 20. – 30. letech minulého 

století se můžeme setkat se snahami, které by mohly být inspirativní i v současnosti. 

V této době byla využívána široká škála metod a postupů, vznikalo mnoho didaktických 

materiálů45. Některé z těchto metod a postupů nabízejí inspiraci a zajímavé přístupy 

k výuce čtení pro učitele i v současnosti.  

 
2.2 Metody výuky čtení a jejich specifika 

Metody výuky čtení můžeme rozdělit do dvou základních skupin. Metody, které 

vycházejí z jednotlivých prvků, tj. písmen, hlásek, které se spojují v celky, patří do 

skupiny metod syntetických. Naopak metody analytické (popř. analyticko-syntetické46) 

vychází z celků a postupně vedou k poznání prvků, ze kterých jsou složeny.  

V této souvislosti bych zmínila metodu mnemotechnickou, fonémickou, metodu 

náslovných hlásek a metodu genetickou, které patří do skupiny metod syntetických. 

Z metod analytických potom metodu globální a metodu analyticko-syntetickou. 

 

2.2.1 Metody syntetické 

Základním principem metody mnemotechnické je systém nápovědných obrázků, které 

napovídají náslovnou hlásku zobrazeného obrázku, ale i tvar písmene47.  

Metoda fonomimická vychází z hlásek, které se mohou vyskytovat samostatně jako 

citoslovce, a ze slabik, které se mohou jako citoslovce používat. Jako příklad můžeme 

uvést zvukové projevy zvířat: vrrr, zzz, koko, čiči, mé apod. Dále byla v této metodě 

využívána i gestikulace a mimika spojená se zvukovým obrazem hlásky. K izolaci 

fonémů dochází z izolace z přirozených zvuků a jejich asociace. 

                                                 
45Např. R. Wildová uvádí, že takových postupů je možné dohledat kolem 30 a ke každému byly vytvořeny i příslušné 
učebnice. Wildová, R. Některé didaktické problémy výuky prvopočátečního čtení. Dostupné z URL 
<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVA/31/NEKTERE-DIDAKTICKE-PROBLEMY-VYUKY-PRVOPOCATECNIHO-
CTENI.html/>. Více k reformnímu dění v českých zemí v práci dalších autorů např. R. Váňová, J. Koťa.  
46 Někteří autoři vymezují skupinu metod analyticko-syntetickou jako samostatnou skupinu. Např. in Satlerová, K. 
Metody ve výuce čtení a psaní. Brno: 1995. V klasifikaci vycházím z novější publikace R. Wildové Z. Křivánka. 
Křivánek, Z., Wildová, R. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2011, s. 9. 
47 Tuto metodu použil poprvé ve slabikářích J. Kubálek. Jako negativní průvodní jev bývá uváděno, že si žáci mohou 
zafixovat nápovědné obrázky takovým způsobem, že si nepamatují písmeno c, ale místo písmena si zapamatují 
cibule. Z vlastní praxe mohu ale říct, že děti tento způsob rychle opouštějí. Naopak u dětí s krátkodobou pamětí je 
tato metoda využívána u písmen, které si špatně pamatují. Pak ještě nějakou dobu využívají sluchové opory indián – 
i.   
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Na principu odposlouchání první hlásky je postavena metoda náslovných hlásek (a-

anděl, c-cibule). Fixování prvních hlásek je většinou doprovázeno obrázkem pro lepší 

zapamatování48.  

Tyto metody využívají podobného principu – odposlouchávání. Základem je zvukové 

rozlišení hlásky (fonému) a přiřazení písmene (grafému). Každá metoda přistupuje jinak 

k fixaci grafému, ale cílem je zlepšit zapamatování si písmen. Tyto metody se 

v současné době nevyužívají samostatně, ale některé jejich postupy jsou součástí 

některých dalších metod.  

Syntetickou metodou, která je v praxi čím dál častěji využívána, je metoda genetická. 

Autorem je Josef Kožíšek, který tuto metodu použil ve svém slabikáři Poupata. Liší se 

zejména tím, že žáci začínají číst a psát tiskací písmena. Podle autora metody je to pro 

děti jednodušší, neboť hůlkové písmo je složeno z čar a půloblouků, které jsou pro děti 

lehce pochopitelné. Tato metoda dále staví na smyslu a smysluplných textech.  

 

2.2.2 Metody analytické 

Z metod analytických bych ráda zmínila metodu globální a analyticko-syntetickou.  

Tvůrcem globální metody je O. Decroly, propagátorem v českých zemích byl Václav 

Příhoda. Tato metoda má kořeny v tvarové psychologii. Nejednalo se o izolovanou 

metodu výuky čtení, ale o součást celého pedagogického systému. Čerpá z poznatků 

celostní psychologie49 a z výzkumů dětského vnímání. Důležitými poznatky byly 

poznatky ze studia očních pohybů při čtení, jak uvádí např. V. Řeřichová, které 

odhalují, „že proces čtení probíhá v době tzv. fixací mezi jednotlivými pohyby očí. Počet 

zastávek je různý, závisí na vyspělosti čtenáře a obtížnosti textu. 50“.  

Zastánci této metody argumentují přirozeným způsobem učení se dětí, tj. postupem od 

celku k jednotlivostem. Na tomto základě staví i výuka čtení. Základním stavebním 

kamenem jsou věty a slova. Technika čtení v pojetí globální metody jako taková není 

tak důležitá jako poznání smyslu. Častým opakováním si má žák zapamatovat obraz 

                                                 
48 Z. Křivánek, R. Wildová upozorňují, že je obtížné izolovat náslovnou hlásku ze slov, která začínají 
otevřenou slabikou. (souhláska – samohláska). Křivánek, Z., Wildová, R. Didaktika prvopočátečního 
čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2011, s. 9. 
49Celostní neboli holistická psychologie zdůrazňuje celistvý přístup  - psychosomatickou jednotu a 
jedinečnost každého člověka. Jejím přínosem je pojetí osobnosti jako integrovaného systému, chápání a 
pojetí potřeb a jejich důsledků pro psychologický pokrok klientů, pracovní motivaci a produktivitu. Toto 
je velmi aktuální i v práci s jedinci s jakýmkoli postižením a je nutné při plánovaní edukace brát potřeby 
jedince v potaz. Více k tématu holistické teorie např. viz Drapela, J. Přehled teorií osobnosti. Praha: 
Portál, 1997, s. 133-144.  
50
Řeřichová, V. Výchova čtenáře v české počáteční škole. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999, s. 67. 
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tištěného slova, je pak schopen přečíst slovo, aniž by znal jednotlivá písmenka. Hlavním 

cílem je porozumění čtenému textu. Čtení podle globální metody prochází 4 fázemi:  

- Období paměti – děti čtou slova jako celky 

- Období analýzy – dítě dochází k analýze slov na slabiky, písmena a hlásky 

- Období samostatného čtení – spojování všech prvků 

- Období pokračujícího výcviku 

Tato metoda má při výuce dětí s více vadami své místo, přestože jsou její možnosti 

omezené. K často vytýkaným nedostatkům patří, že žáci, kteří se touto metodou učí číst, 

často hádají a domýšlí si, zaměňují podobná slova a někdy i písmena, jak poukazuje 

např. H. Křenková51. Systém českého jazyka jen obtížně umožňuje pomocí této metody 

plně osvojit si techniku čtení. V první etapě výuky čtení u dětí s více postiženími, 

a zejména pokud je postižena řeč, ji považuji za stěžejní metodu „první volby“ a dobrý 

odrazový můstek při výuce čtení. Je pravda, že pokud dítě zvládá čtení většího množství 

slov, objevuje se problém, že touto metodou nelze číst celistvý běžný text. V silách této 

metody není postihnout změny tvarů u ohebných slovních druhů a u pokročilejšího 

čtenáře je nutné přikročit k jinému systému výuky.  

Důležitým prvkem této metody je hra a bohatý cvičný materiál ke čtení. Tuto metodu 

zmiňuji zejména proto, že svými postupy a propracovanou didaktikou obohacuje 

metodiku primárního čtení a má významné místo při výuce dětí, které mají výrazné 

deficity zrakového i sluchového vnímání. 

Nejrozšířenější metodou při výuce čtení je metoda synteticko-analytická. Tato metoda 

využívá analýzy i syntézy. Žáci rozkládají slova na slabiky a hlásky a naopak spojují 

hlásky do slabik a slov. Za tvůrce této metody u nás je považován J. V. Svoboda. 

Vycházel z mluvené řeči, učil děti analyzovat slova ve složky (slabiky) a v hlasy 

(hlásky). 

V této metodě vychází učitel z vyvození náslovné hlásky, ke které přiřadí písmeno. 

První jsou vyvozeny samohlásky. Vyvozené souhlásky jsou spojovány se samohláskami 

do slabik. Metoda je řazena mezi metody syntetické, neboť základem je práce se 

slabikami. Zařazené prvky práce s celými větami, básněmi i rozbory ji řadí částečně 

i mezi metody analytické.  

Analyticko-syntetické metodě se často vytýká pomalé tempo osvojování písmen a čtení, 

které spíše směřuje ke čtení luštícímu. Vyskytuje se tak buď dvojí čtení, nebo slabikový 

                                                 
51 Křenková, H. Výuka čtení v nižších ročnících zvláštní školy. Rumburk: Prochorov, 1992, s. 2. 
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proud, špatná intonace a akcent, domýšlení koncových hlásek u slov aj. Výhodou této 

metody je to, že jsou systematicky procvičena všechna písmena a jejich tvary a slovní 

struktury. Je obtížné říci, že je některé metoda lepší než jiná. Záleží i na atmosféře, ve 

které je aplikována, na osobnosti žáků i učitele, na motivaci ke čtení, podnětnosti 

rodinného prostředí a vztahu rodiny ke čtení. Nezáleží tolik na samotné výuce čtení, ale 

na způsobu jejího použití. 
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3. Problémy výuky a rozvoje prvopočátečního čtení u dětí s KP 

Cíl výuky čtení u žáků s kombinovaným postižením můžeme vztáhnout k obecnému cíli 

edukace osob s kombinovaným postižením, což je snaha o maximální rozvoj osobnosti, 

dosažení stupně vzdělání, které odpovídá možnostem žáka, a využitelnost dovedností 

a znalostí v praktickém životě. 

Předešlá kapitola vymezila předpoklady pro zvládnutí dovednosti čtení. Jedná se 

o složitý souhrn psychických schopností a dovedností, kdy každý deficit má za následek 

obtíže v některé fázi výuky čtení. Ve vzdělávání žáků s kombinovaným postižením je 

nutné volit speciálně pedagogické postupy a alternativní metody výuky. Zejména je 

nutné zohlednit druh, stupeň a míru postižení, uplatňovat individuální přístup, principy 

diferenciace a individualizace, úzce spolupracovat s rodiči i poradenskými 

pracovníky52. Zvláště u žáků s kombinovaným postižením nelze považovat žádný 

z modelů výuky čtení za univerzální a optimální pro každého jedince. Modely výuky 

čtení se sbližují a prolínají a s ohledem na individuální zvláštnosti je výhodné 

neomezovat se metodickými postupy jedné metody, ale využívat těch postupů a modelů, 

který vyhovují dítěti a maximálně pomáhají rozvoji čtení53.  

 

3.1 Osobnost žáka s kombinovaným postižením 

Vývoj osobnosti dítěte s postižením je determinován v závislosti na typu a hloubce 

postižení. Jakékoli postižení nepostihuje jen orgánový systém, ale působí na celou 

osobnost a ovlivňuje i psychický vývoj dítěte. „Handicap sám, jako relativně stabilní 

znak organizmu, bude v sociální oblasti stimulovat změny emoční, kognitivní a konativní 

složky postoje k takovémuto dítěti54“, uvádí M. Vágnerová. U žáků s kombinovaným 

postižením se může i v době školní docházky projevovat zkušenostní deprivace, která 

vzniká na základě omezení vyplývajících z postižení dítěte. Dítě má již od narození 

sníženou nebo omezenou schopnost získávat potřebné podněty a zkušenosti D. 

Opatřilová upozorňuje i na změny celkové reaktivity, které mohou být způsobeny 

poruchami korových oblastí mozku a podkorových aktivačních systémů. Projevem 

může být zvýšený neklid dítěte, zvýšená dráždivost (hyperaktivita) nebo naopak snížená 
                                                 
52 Výuce samotné by mělo předcházet vytvoření  bezpečného prostředí  např. odstranit architektonické bariery a 
zajistit bezpečné prostředí pro výuku i pohyb dítěte. 
53 R. Wildová uvádí tzv. „balanced model“, který se prosazuje ve Velké Británii a kombinuje metody a přístupy 
modelu syntetického a analytického. Více k této problematice Wildová, R. Rozvíjení počáteční gramotnosti. Praha: 
UK, pedagogická fakulta, s.16-21. 
54 Vágnerová, M. Psychologie problémového dítěte. Praha: Karolinum, 2001, s.148. 
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aktivita. S tímto úzce souvisí zvýšená dráždivost dítěte a zvýšená citlivost na zvuky 

okolí55. Myšlení dítěte s těžkým zdravotním postižením je vázáno na rozsah poškození 

CNS, na rozsah a kombinaci přidružených vad. Je svázáno s rozvojem řeči a úrovní 

komunikace. Intelekt je důležitý pro celkový psychomotorický rozvoj dítěte. V přímé 

souvislosti s omezeným vývojem hybnosti se vytváří „deprivační situace především 

v oblasti stimulace, učení, sociální zkušenosti56.“ 

 

3.2 Vybrané obtíže dětí s kombinovaným postižením při výuce čtení, možné příčiny 

selhávání 

Na základě studia odborné literatury a její analýzy jsem vymezila jazykové a percepčně 

kognitivní složky, které jsou velmi často u dětí s kombinovaným postižením oslabeny 

a mohou se promítat do procesu osvojování si dovednosti čtení, determinovat jej. 

A. Řeč 

U dětí s DMO jsou poruchy řeči často spjaty s poruchou hybnosti. Porucha hybnosti 

postihuje svalstvo jednotlivých mluvních orgánů a tím i jednotlivé složky řečového 

projevu. V důsledku poruchy hybnosti může být postižena fonace, artikulace, plynulost 

řeči, mohou se objevovat potíže s dýcháním. Řeč tudíž není dostatečně znělá, hlas je 

často tichý, objevuje špatná artikulace. U některých žáků s kombinovaným postižením 

může být opožděný i vývoj řeči.  

Zkoumání mozku a mozkových center pro sluchové vnímání řeči a pro řečovou 

produkci57 přináší mnoho poznatků o těsném vztahu a propojení těchto center. Byly 

zjištěny vztahy mezi poruchami vnímání mluvené řeči a mluvení a poškozením 

některých přesně lokalizovaných mozkových center. Porucha Brockova centra se 

neprojevuje „v poruše samotných pohybů mluvního aparátu, ale ve ztrátě složité 

integrace, bez níž není možné pronášení slov a mluvení vůbec58“ .  

                                                 
55 Podrobněji viz Opatřilová, D. Indikátory ovlivňující inkluzívní vzdělávání žáků s tělesným postižením. In 
Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzívní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: Masarykova 
univerzita, 2010, s. 171. 
56Vánerová, M. Patopsychologie I. Liberec: TU, 1995, s. 70. 
57 „Již v 1. polovině 19. století byla určena základní centra řeči, centrum mluvení (řečového výkonu - centrum 
Wernickovo) a slyšení řeči (dešifrování slyšeného signálu - centrum Brockovo), později byla objevena i centra 
grafického záznamu řeči a jeho optického vnímání. Kdysi se počítalo se specifikací činnosti těchto center, nověji však 
rozvoj fyziologie nervového systému stále více ukazuje, že vliv na formování lidské řeči i na proces její percepce má i 
vzájemná propojenost jednotlivých oblastí nervové soustavy.“ M. Krčmová: Fonetika a fonologie, kapitola Řízení 
řečové činnosti, dostupné z <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js08/fonetika/ucebnice/ch01.html>. 
58 Křivánek, Z., Wildová, R. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK, 
2011, s. 27. Podrobněji o psychologických šetření čtení např. viz Křivánek, Z., Wildová, R. Didaktika 
prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2011, s. 24-27. 
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Pokud se v kombinaci s dalším závažným postižením objevuje porucha v oblasti řečové 

komunikace, je vážným způsobem narušen i proces výuky čtení. V důsledku DMO jsou 

postiženy všechny roviny řeči. Zejména deficity v rovině foneticko-fonologické se 

promítají do procesu výuky čtení, kdy je velmi důležité fonologické uvědomění. 

B. Koncentrace 

Jako následek poškození mozku dochází ke změně kvality koncentrace pozornosti, což 

ovlivňuje způsob učení a kvalitu výkonu. Tyto děti jsou lehko unavitelné.  

C. Sluchová a zraková percepce59 

- Úroveň fonematického sluchu 

- Sluchové rozlišování 

- Sluchová analýza a syntéza 

- Fonemické uvědomění 

- Úroveň statických a dynamických inverzí 

- Určení polohy v prostoru 

- Prostorové vztahy 

- Zraková analýza - syntéza - rozložení a spojení tvaru 

- Zraková a sluchová paměť – postřehnout a pamatovat si zrakový, sluchový 

vjem 

Na časté obtíže v oblasti sluchové a zrakové percepce poukazuje i D. Opatřilová. Uvádí, 

že  „v oblasti smyslového vnímání se může vyskytovat optická či akustická dysgnosie, 

která se projevuje obtížemi v rozlišování vizuálních a zvukových stimulů60“. Dítě se 

musí naučit rozpoznávat z řeči slova, slabiky a hlásky, k tomu potřebuje určitou úroveň 

fonematického sluchu, schopnosti rozlišovat hlásky.  

Potíže v rovině sluchové znemožňují melodický přenos. Dítě je schopno dekódovat 

písmeno, ale nespojí je s hláskou. Při oslabení zrakové paměti se objevují potíže 

s poznáváním písmen, záměnou podobných tvarů. Snížená schopnost zachytit tvar 

písmene, jeho diferenciace a zapamatování ukazuje na problémy v oblasti pozornosti, 

zrakové diskriminace, zrakové paměti, soustředění. Potíže analyzovat odpovídající 

                                                 
59 Vztah mezi deficity v sluchové percepci a problémy při výuce čtení ukazuje práce V. Žleba, na kterou upozorňuje 
M. Kořínek a Z. Křivánek. Děti, které neuspěly v Žlebově testu Obrázková zkouška sluchové analýzy, neuspěly 
většinou ve čtení a selhávaly v 1. ročníku. Podobně těsný vztah byl mezi zvládnutím čtení na konci 1. ročníku a testu 
sluchové percepce stejného autora. Výsledky dalších šetření, které se dotýkají poruch v oblasti percepce a jejich 
vztahu ke čtení, např. in Kořínek, M., Křivánek, Z. Prohloubená předškolní příprava na výuku čtení. Praha: UK, 
1987, s. 28-41. 
60 Opatřilová, D. Osobnost a narušení sociálních vztahů dětí/ žáků s tělesným postižením, zdravotním oslabením a 
žáků nemocných. Dostupné z  www <http://svp.muni.cz/hledani.php?ret=opat%F8ilov%E1&hl_vsechno=1>. 
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hlásku, její vyslovení, vznikají v důsledku poruchy fonetického sluchu, sluchové 

analýzy – syntézy, sluchové paměti, vady řeči. Snížená nebo omezená schopnost spojit 

hlásku a písmeno ukazuje na poruchy ve vybavování tvaru.  

Při deficitech v oblasti krátkodobé verbální paměti se objevují potíže v oblasti spojení 

tvaru a zvukové podoby (vztah písmeno – hláska). 

Při špatné paměti, zejména krátkodobé, vázne zpracování podnětu, zařazení prvku do 

celého systému. Dítě si obtížně vytváří celistvé poznatkové struktury. Na základě 

šetření doporučuje M. Kořínek a Z. Křivánek, aby se při výuce čtení učitel opíral 

o rozvinutější funkci (smyslový orgán), ne pouze o nácvik oblasti deficitní funkce, 

jedná se o „efektivnější postup“. Efektivnější by měla být i příprava, „která by 

metodicky vycházela z nejlépe rozvinutých psychických funkcí a deficitní funkce by byly 

rozvíjeny soborem cvičení, u nichž by náročnost stoupala velmi pomalým tempem.61“  

D. Psychomotorika 

- orientace v prostoru, na ploše, pravo-levá orientace; 

- poruchy lateralizace; 

- nezralost motorických dovedností, zručnosti; 

Vnímání vlastního těla je úzce spojena se schopností orientovat se v prostoru a na ploše. 

E. Chování 

- poruchy pozornosti a hyperaktivita; 

- poruchy kontroly emocí; 

Děti s DMO se často vyznačují zvýšeným neklidem, impulzivitou, afektivními 

projevy62, což může modifikovat vztah dětí ke školní práci. Při dlouhodobém neúspěchu 

a selhávání by se mohlo dítě cítit stresováno a reagovat neúměrně, popř. odmítat se 

aktivně zapojit do školní práce. Děti s DMO jsou také zvýšeně citlivé, proto je nutné při 

výuce pracovat s kladnou motivací, poskytovat a navozovat atmosféru bezpečí 

a respektu.  

 

                                                 
61Kořínek, M., Křivánek, Z. Prohloubená předškolní příprava na výuku čtení. Praha: UK, 1987, s. 35. 
62Přinosilová, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a její využití v praxi speciální pedagogiky“. 
Brno, MU, 2004, s. 41. 
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4. Rozvoj čtení u dětí s kombinovaným postižením na základní škole 

Tato část práce je věnována výuce a rozvoji čtení u dětí s kombinovaným postiženým 

integrovaných na základní škole. Čtení je důležitá dovednost, která ovlivňuje úspěch 

žáka na základní škole a je klíčová pro celý vzdělávací proces. Dítě s kombinovaným 

postižením při nástupu do první třídy nemusí mít potřebné schopnosti a předpoklady 

k výuce čtení, což může výrazně determinovat edukační proces. Proto je důležité 

stanovit aktuální vývojovou úroveň a možnosti dítěte v oblastech, které jsou pro výuku 

čtení potřebné, hledat metody a formy práce, které zvyšují šance dítěte uspět a osvojit si 

dovednost číst.  

 

4.1 Cíle a metody šetření 

Cílem bakalářské práce je prokázání významu kombinace metod výuky čtení u dětí 

s kombinovaným postižením a navržení postupu při odstraňování potíží výuky 

počátečního čtení u žáků s kombinovaným postižením.  

Dílčí cíle:  

1. Analyzovat edukační proces a využití podpůrných metod u žáků 

s kombinovaným postižením při výuce čtení.  

2. Zjištění úspěšnosti žáků s kombinovaným postižením ve výuce čtení na základní 

škole, zjištění zda žáci potřebují modifikovat výukovou metodu čtení (do jaké 

hloubky) v podmínkách základní školy. 

3. Pomocí speciálně pedagogické diagnostiky vytipovat problémové oblasti, které 

mohou snižovat efektivitu výuky čtení.  

4. Zachycení vývoje čtenářských dovedností skupiny žáků s kombinovaným 

postižením. 

Teze 

Žáci s kombinovaným postižením jsou schopni při vytvoření vhodných podmínek 

zvládnout výuku čtení na základní škole. 

U dětí s DMO je předpoklad pomalejšího a obtížnějšího osvojování dovednosti čtení. 

Vzhledem k intaktním spolužákům jsou čtenářské dovednosti dětí s KP výrazně 

oslabeny. 

K realizaci výzkumu byla použita metoda kvalitativní a následující techniky:  

- vlastní pozorování 

- analýzu shromážděného materiálu (práce dětí) 
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- analýzu dokumentace 

- řízené rozhovory s rodiči, pedagogy, odbornými pracovníky 

 

4.2 Výuka čtení metodou analyticko-syntetickou za podpory prvků dalších 

vyučovacích metod v praxi ZŠ 

Žáci v logopedické třídě při ZŠ a MŠ Doberská Kladno jsou vzděláváni podle školního 

vzdělávacího programu RVP ZV „Jeden svět“. Ten je upraven pro logopedické třídy. 

Obsah učiva je totožný s běžnými třídami, ale v logopedických třídách je navýšena 

výuka českého jazyka na 10 vyučovacích hodin týdně. Součástí českého jazyka je 

i logopedie, v každém ročníku jsou zařazeny 2 vyučovací hodiny logopedie týdně. Děti 

ale i nadále zůstávají v péči logopeda, který úzce spolupracuje s vyučujícími. 

K výuce čtení v 1. ročníku využívám učebnici Veselá abeceda z nakladatelství Fortuna. 

Důvodem je propracované předslabikářové období, pomalý postup, dostatečný prostor 

k procvičení a fixaci písmen a slov. Jako další přednost tohoto slabikáře vidím i způsob 

řazení písmen. Písmeno r, ř je zařazeno až v druhé části slabikáře, což poskytuje více 

času k docvičení těchto hlásek před vyvozením písmen. Dále je v těchto slabikářích 

věnována péče problematickým skupinám dy, ty, ny – di, ti, ni a dě, tě, ně, mě, bě, vě, 

které jsou pro děti s logopedickou vadou obtížné. Tento slabikář upravuji a modifikuji 

pro děti, které mají s výukou čtení problémy. Výhodou mimo jiné je i to, že mohou 

pracovat s ostatními dětmi, jsou zapojeny, ale práce reflektuje jejich speciální potřeby.  

Primární výukovou metodou je metoda analyticko-syntetická, kterou v případě 

selhávání žáka dále modifikuji a propojuji ji s jinými výukovými metodami. Využívám 

zejména prvky metody globální, mnemotechnické, fonomimické, fonologické a metody 

normálních slabik.  

Pro výuku čtení je nezbytná spolupráce obou hemisfér. U dětí s kombinovaným 

postižením se mi osvědčila v předslabikářovém metoda motorického čtení autorky S. 

Emmerlingové, která se zaměřuje na podporu spolupráce pravé a levé hemisféry. 

Motorické čtení cvičí plynulost očních pohybů, zrakové vnímání a koordinaci pohybů.  

V první fázi jsou připraveny geometrické tvary, které jsou spojeny s pohybem celého 

těla. Učitel ukazuje tvary a děti provádějí pohyb spjatý s daným geometrickým tvarem. 

Spojení tvaru a pohybu podle metodiky S. Emmerlingové ukazuje obrázek č. 1. Pro děti 

s kombinovaným postižením jsem musela tuto metodu upravit. Cvičení probíhá vsedě. 
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Pohyb rukou je upraven a redukován dle stupně postižení a možností konkrétního dítěte 

(např. místo „ruce na ramena“ je pohyb upraven na „ruce na břicho“).  

Obrázek 1: Ukázka pohybu přiřazeného ke geometrickým tvarům 

 
Zdroj obrázku: Emmerlingová, S. Když dětem nejde čtení 1. Praha: Portál, 2011, s. 9. 

 

V druhé fázi čtou děti „rukama“ písmena. Nepracuje se již s geometrickými tvary, ale 

s velkými tiskacími písmeny. Pohyby ruky jsou rytmické, oči sledují řádek s písmeny. 

Obtížnost se stupňuje a v poslední etapě „čte“, podle S. Emmerlingové, dítě každou 

rukou jiný tvar. Obrázek č. 2 ukazuje spojení pohybu ruky a písmen abecedy.  

 

Obrázek 2: Ukázka motorického čtení 

 
Zdroj obrázku: 

 <http: //wiki.rvp.cz/Knihovna/Aktivity_do_v%C3%BDuky /Cesky_jazyk_a_literatura/Motorick%C3%A9_%

C4%8Dten%C3%AD > 
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U dětí s kombinovaným postižením volím při cvičení s geometrickými tvary, jak jsem 

již zmiňovala, redukovaný rozsah pohybu vzhledem k možnostem ruky a celkové 

hybnosti. Podobně i při čtení rukou je volený pohyb přizpůsoben úrovni motoriky ruky, 

ale má i návaznost na další postupy, které využívám při fixování podoby písmen, které 

čerpají z metod fonomimické a mnemotechnické. 

Obrázek 3: Písmeno A    

Obrázek 4: Písmeno E 

Zdroj obrázků: Foto autorky 

Obrázek 5: Písmeno O 

Při motorickém čtení pracujeme s písmeny 

jako s tvary, v této fázi je nepojmenováváme. 

Obrázky 3, 4, 5 ukazují změny pohybu 

a písmene oproti předloze uvedené S. 

Emmerlingovou. A jsem zařadila na místo 

původního O, neboť postavení pěstí na výšku 

používám při vyvození písmene A. Nový 

oproti předloze je cvik pro písmeno O, spojené 

prsty do kroužku. Tři zdvižené prsty spojujeme 

s písmenem E. Pohyb spojený s písmenem I , 

hrana dlaně u malíčku, jsem zachovala. Stejně i pohyb spojený s písmenem V (2 prsty: 

palec, ukazováček) je shodný s předlohou. Znaky jsou zvoleny tak, aby umožňovaly 

plynulý pohyb ruky. Ve většině případů zařazuji při cvičení sekvenci 2 – 3 tvarů.  

Ke zlepšení fixace tvarů písmen používám prvky metody mnemotechnické 

a fonomimické ve spojení s metodou fonetickou. Metoda náslovných hlásek, která se 

využívá při výuce metodou analyticko-syntetickou, se mi jevila po zkušenostech při 
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výuce čtení jako nedostatečná. Zvláště u dětí s poruchami v oblasti sluchové percepce a 

paměti. Děti náslovnou hlásku určí, ale tento přístup neřeší dílčí oslabení paměti 

a nepomáhá k osvojení tvaru písmene a jeho spojení se zvukem.  

Při výuce využívám různé již hotové pracovní sešity, které dále upravuji, a další 

materiály, které sama vytvářím. Obrázky č. 6 a 7 ukazují použití metody náslovných 

hlásek v pracovním sešitě „Písmenkové pohádky“ od L. Horníka a A. Vebrové. 

Písmenka jsou umístěna na obrázku, u kterého tvoří náslovnou hlásku (e - eskymák, 

eskymo, erb). Na některých listech tohoto pracovního sešitu, což ukazuje obrázek č. 6, 

jsou ale písmenka umístěna i na obrázcích, kde náslovnou hláskou nejsou, a to bývá pro 

některé děti zavádějící. U vyvození některých písmen je volena slovní zásoba, která je 

obtížná pro děti s poruchami v oblasti řeči. Příkladem je obrázek č. 7, písmeno CH. 

Některé obrázky ze sešitu „Písmenkové pohádky“ ale využívám k rozvoji sluchové 

a zrakové percepce a využívám je v PowerPointových prezentacích, které vytvářím 

k jednotlivým písmenům. Upravený obrázek z pracovního sešitu „Písmenkové 

pohádky“ukazuje obrázek č. 8. Zde se mi líbil výběr slov i odpovídající umístění 

písmene U.  

Obrázek 6: Písmenkové pohádky – vyvození písmen E 

 

Zdroj obrázku: Pracovní sešit Písmenkové pohádky. 
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Obrázek 7: Písmenkové pohádky –vyvození písmen CH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázk ů: Pracovní sešit Písmenkové pohádky. 

 

 

Obrázek 8: Písmenkové pohádky - U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázk ů: Pracovní sešit Písmenkové pohádky, úprava autorka. 
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Při hledání metody a postupů, které by usnadnily dětem s oslabením ve složce 

kognitivní nebo percepční zapamatovat si tvar písmen a spojit ho s jeho zvukovou 

podobou, jsem vyšla z předpokladu, že děti si lépe pamatují to, co je spojeno 

s prožitkem a opřeno o smyslové vnímání. Vyvození nového písmene jsem se snažila 

spojit se sluchovým, zrakovým vjemem a pohybem. Hledala jsem oporu i v tvořivé 

dramatice. Je vydáno několik souborů a pracovních listů, ve kterých se objevuje spojení 

obrazu písmena s konkrétním předmětem, př. - Ivánek a spojení s pohádkou „Bič pro 

Ivánka63“. I je zde prezentováno jako část biče, kterou velké i připomíná. Pohádky děti 

bavily, ale nepomáhaly se zapamatováním písmene.  

Obrázek 9: Ukázka vyvození písmene I v pracovním sešitě „Písmenkové pohádky“ 

 
Zdroj:  Pracovní sešit „Písmenkové pohádky“ 

Metoda mnemotechnická je spojena s nápovědnými obrázky, které označují slovo, 

písmeno i náslovnou hlásku. Metoda fonomimická využívá citoslovce a zvuky, které 

jsou spojeny se zvukovou podobou písmena, a také pohyb. Uvedené principy jsem 

použila při vyvození písmen.  

Jako příklady bych uvedla vyvození již zmíněného písmene I. Písmeno I jsme použili 

jako náslovnou hlásku slova indián. I je spojeno s podobou indiánského oštěpu. Dále 

jsem zde využila oporu o motorické čtení, kdy děti již používali pro I nataženou dlaň 

(hrana dlaně) a zvuk indiánského pokřiku íííííííí. Vyvození písmene I bylo spojeno 

s projektovým indiánským dnem a při práci s písmenem jsem využila prvků dramatické 

výchovy. Obrázky č. 10 a 11 ukazují fixaci písmene I v praxi. Na obrázku č. 11 je 

obrázek indiána, kde je zdůrazněn tvar velkého písmene I. Na obrázku č. 10 je vidět 
                                                 
63Horník, L. Písmenkové pohádky. Praha: Pansofia, 1993. 
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postavení ruky, ruka připomíná tvar velkého písmene I. Z obrázku je patrné i postavení 

mluvidel, neboť je cvičení provázeno zvukem.  

Obrázek 10: Písmeno I – motorické cvičení                  Obrázek 11: Nápovědný obrázek k písmenu I 

 

Zdroj: Foto autorky                                               Zdroj: http://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/1-rocnik/  

Podobně vznikl systém i dalších písmen. Písmeno A bylo spojeno se slovem auta 

(metoda náslovných hlásek a 

mnemotechnická metoda). Pohyb spojený 

s A byl podobný řízení auta a ruce 

„svíraly“ volant. Písmeno bylo spojeno 

s dlouhým „aaaaaa“ připomínajícím 

brždění auta (metoda fonomimická). 

Nápovědný obrázek k písmenu A je spojen 

s obrázky autíček, která po písmenku 

jedou, viz obrázek č. 13. Obrázek č. 12 

ukazuje postavení ruky, které je stejné jako 

při motorickém čtení písmene A.  

Obrázek 12: Ukázka vyvození písmene 
A pomocí fonomimické metody 

Zdroj obrázku: Foto autorky 
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Obrázek č. 14 slouží k navození zvuku k písmene A. Fixace písmene je podpořena 

zrakovým a hmatovým vjemem. Při vyvozování písmen používám textilních písmen 

z Kreativního ateliéru Maxim64. Tato pomůcka pomáhá vnímat tvar písmene hmatem.  

Obrázek 13: Nápovědný obrázek k písmenu A 

Autorka obrázku Jana Lesňáková 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 14: Navození zvuku k písmenu A 

 

Autorka obrázku Jana Lesňáková 

                                                 
64Webové stránky <http://www.maxim-zdr.cz/aktualne/aktuality-ze-skolstvi/abeceda-vyska-pismen-20-cm/>. 
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Snažila jsem se, aby kromě náslovné hlásky byl vybraný objekt celý nebo svou částí 

tvarově podobný vyvozovanému písmeni, například C- polovina citronu, H – hrazda, D- 

deštník, O - oko, I - oštěp, M - most. Ne vždy to ale bylo možné. V tomto případě bylo 

písmeno umístěno v obrázku A – auto (kolečko auta, nápis na autě, zvuk brždění aaaaa), 

B - beran (rohy berana, bébébé), T – telefon (telefon s telefonní vidlicí, tútútú)- E – 

elektřina (zástrčka do zásuvky je naznačena třemi prsty, palcem, ukazovákem, 

prostředníkem, které jsou podobné třem nožičkám E, eeeee), J – ježek (tvar jako mezi 

palcem a ukazovákem, zvuk – jaujau). U některých písmen jsem naopak dala přednost 

zvukům, zvláště těm, se kterými se děti seznamují v raném dětství. V tomto případě 

obrázek neobsahoval náslovnou hlásku. Zjistila jsem ale, že původní zvuk mají děti 

natolik silně zažitý, že obrazová forma ustupuje do pozadí před formou zvukovou. Č – 

kočka se zatočeným ocáskem a zvukem, kterým voláme na kočku (čičičičiči), Š – 

lokomotiva, z komína vychází písmena šššš (zvuk šišišišiši, ššššššš je spjat se zvukem 

vláčku velmi těsně a je součástí dechových cvičení), S – obrázek hada stočeného do 

s (sssssss), Ž – čmelák (tento zvuk používáme v logopedii při sluchové diferenciaci 

sykavek). Pro lepší ilustraci přikládám obrázky z pracovního listu, kdy je písmeno 

spojováno s podobou obrázku, který začíná na stejné písmeno. Obrázek č. 15 a 17 

(vyvození písmen C, D). Obrázek č. 17 ukazuje spojení podobnosti tvaru písmene a 

jeho zvukové podoby. (písmeno S – had stočený do tvaru písmene S a zvuk, se kterým 

je spojován). Fotografie č. 16, 18, 20 ilustrují „cvičení“ písmen. Systém se mi velmi 

osvědčil v počátku výuky čtení. Některé děti oporu velice rychle opouštěly. Naopak jiné 

při vybavování dlouho používaly některý z nápovědných znaků. Vypozorovala jsem, že 

nejčastěji to byl redukovaný pohyb. Domnívám se, že náznak zažitého pohybu sloužil 

jako mnemotechnická pomůcka. S přibývajícími písmenky tento prvek výuky ustupoval 

do pozadí a stal se spíše prvkem herním a motivačním. Obrázky 15, 16, 17, 18, 19, 20 

ukazují spojení tvaru písmene s obrázkem, který začíná stejnou hláskou a pohybu. 

Obrázky byly zvoleny na základě tvarové podobnosti obrázku a písmene. 
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Obrázek 15: Písmeno C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  <http: //www.i-creative.cz/2009/11/23/citron-a-

pomeranc-omalovanky/ >                                                                     Obrázek 16: Spojení pohybu a zvuku C 

Zdroj:  foto autorky 

Obrázek 17: Písmeno S  

 
Zdroj:  <http: //www.detskeomalovanky.cz/66/pismeno-
s-had-a-tulen/>                                                                         Obrázek 18: Spojení pohybu a zvuku S 

                                             Zdroj: Foto autorky 
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Obrázek 19: Písmeno D 
 

 

 

 

Zdroj: <http: //www.i-

creative.cz/2007/08/20/destnik/>  

Obrázek 20: Spojení pohybu a zvuku D 

Zdroj: foto autorky 

Vzhledem k přetrvávajícím logopedickým vadám (přetrvávající dyslalie) byl při výuce 

kladen i důraz na výslovnost již zafixovaných hlásek a pozorování mluvidel, což je 

podobné jako v metodě fonologické, jak ukazují následující obrázky č. 21, 22. 

V pohádce O princezně Olince z pracovního sešitu autorky D. Sklenářové „Vyvozujeme 

písmena pohádkami“ je využito metody fonologické. Byla využita podoba písmene 

a postavení mluvidel při výslovnosti, což je patrné na obrázku č. 22. Obrázek č. 21 také 

ukazuje navázání na prvky motorického čtení, kdy děti využívají zažitý znak pro 

písmeno O. Vyvození písmene je spojeno s důrazem na vnímání tvaru písmene, tvarové 

podobnosti obrázku se stejnou náslovnou hláskou O (oko) a pozorování postavení 

mluvidel při výslovnosti hlásky O.   

Fotografie č. 23, 24, 25 demonstrují využití postavení mluvidel při vyvození dalších 

písmen. Při vyvozování písmen bylo využito přírodních a přirozených zvuků (UUUU – 

voda tekoucí do umyvadla, čičičiči – voláme na kočičku, ŠŠŠ- jede vlak). Nácvik 

postavení mluvidel respektoval terapii vedenou logopedem.  
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Obrázek 21: Vyvození písmene O za využití prvků fonologické metody 

Zdroj: Sklenářová, D. Vyvozujeme písmena 

pohádkami 

Obrázek 22: Písmeno O – využité fonologické metody 

Zdroj obrázku: foto autorky 

Obrázek 23: Písmeno U              Obrázek 24: Písmeno Č              Obrázek 25: Písmeno Š 

   
Zdroj obrázk ů: Foto autorky 

 

linka
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Výstupem celého prvního ročníku bylo portfolio žáka 1. třídy. Každý si vytvořil svůj 

Slabikář, který byl doplněn i ukázkami nácviku psaní a ilustracemi, které vytvořily 

samy děti. Součástí portfolia byl soubor učebních plánů, kde děti hodnotily své 

výsledky pomocí škály „smajlíků“ a rodiče spolupracovali na jeho vytváření komentáři, 

které se týkaly domácí přípravy. 

Další problém při čtení dětí s kombinovaným postižením je spjat s motorikou mluvidel, 

fonačními a dechovými potížemi, potížemi v oblasti vizuomotoriky a zrakového pole. 

Slabika se vyslovuje jedním nárazem dechového proudu, ale opticky ji tvoří dvě a více 

písmen. Obtížné bylo, aby děti nevnímaly slabiku jako jednotlivá písmena, ale jako 

jeden celek. V tomto případě jsem využila prvků metody normálních slabik, kdy děti 

zvládly vytleskat slabiky a určit jejich počet. Lehce se naučily diferencovat první 

slabiku. Slabiky z vyvozených písmen jsme přiřazovaly k obrázkům. 

Osvědčil se mi soubor z nakladatelství Nová škola „Malované slabiky“. Tento soubor 

používá jednoduchá obecně známá slova. Slabiky jsou doplněny přehlednými 

černobílými obrázky, což ukazuje obrázek č. 26. 

Obrázek 26: Ukázka karet k výuce slabik 

 
Zdroj obrázku: Malované slabiky nakladatelství Nová škola.  

Soubor slabik Malované čtení jsem doplnila o obrázky ke slabikám z učebnice pro 1. 

ročník základních škol z nakladatelství Alter Živá abeceda. Obrázek 27 je příkladem 
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vyvození slabik podle metody normálních slabik a obrázek č. 28 ukazuje možnost 

využití metody náslovných slabik při čtení slov složených z otevřených slabik. 

Obrázek 27: Rozšíření souboru slabik (využití metody normálních slabik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28: Čtení slov s otevřenou slabikou podle metody normálních slabik 

 
Zdroj obrázk ů: Foto autorky 
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Princip čtení s pomocí metody náslovných hlásek ukazuje obrázek č. 27. Některé děti 

využijí nápovědný obrázek, např. maliny, a izolují slabiku ma. Většinou se jedná 

o mezifázi, kterou po osvojení principu čtení slabiky jako celku děti opouští. Po 

osvojení principu čtení slabiky jako jednotného celku děti rychle postupovaly ke čtení 

slov s otevřenou slabikou.  

Výuku čtení s porozuměním, fixaci slov a rozvoj uvědomění si polohy hlásky ve slově 

jsem podpořila pomůckami, které vznikly podle pracovního sešitu D. Rýdlové 

„Uchopené čtení“. Tyto pomůcky se mi velmi osvědčily i při nácviku čtení 

víceslabičných slov a slov se shluky souhlásek a celých vět. Takto uchopená slova byla 

zároveň výborným doplňkem globální metody u žáka, u kterého jsem při výuce čtení ve 

3. ročníku zahájila přechod k metodě analyticko-syntetické. Takto „uchopená“ slova 

vznikala podle slabikáře, se kterým žáci pracovali. 

Další obrázek ukazuje, jak byl upravován slabikář Veselá abeceda pro žáka 

s kombinovaným postižením. Po vyvození a fixaci písmen jsem přistoupila k nácviku 

čtení slov. Ze slov, která bylo možno sestavit a která byla v slabikáři, jsem vytvořila 

obrázkový slovník. Kartu s probíranými slovy ukazuje obrázek č. 29. 

Obrázek 29: Karta obrázkového slovníku podle slabikáře Veselá abeceda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku: Foto autorky (podle slabikáře Veselá abeceda) 

Slova byla dále upravena do samostatných karet. Horní část karty tvoří obrázek, spodní 

část je tvořena písmeny. Takto upravené slovo nabízí mnoho způsobů, jak procvičovat 



 

46 

čtení slov. Karty s uchopenými slovy ukazují obrázky č. 30-32. Podobně jako u globální 

metody je možné přiřazovat k obrázku text, kdy zakrytý nápis slouží jako okamžitá 

zpětná vazba a kontrola. Další výhodou je procvičování a upevňování polohy hlásky ve 

slově. Dítě může určovat, jaká hláska chybí. Tímto způsobem je možné skládat celé 

věty nebo procvičovat slova s obtížnou skladbou. Obrázky č. 30, 32, 33 ukazují princip 

využití metody uchopeného čtení v praxi. Obrázek 31 zachycuje využití uchopeného 

čtení při čtení s porozuměním. Dítě vybírá správný obrázek, který vyjadřuje text.  

Obrázek 30: Uchopené čtení slov                         Obrázek 31: Uchopené čtení vět a slov 

 

Obrázek 32 Uchopené čtení slov                              Obrázek 33: Uchopené čtení slov 

Zdroj obrázk ů: Foto autorky 
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4.3 Charakteristika výzkumného vzorku 

Do šetření jsem zahrnula žáky s kombinovaným postižením, kteří byli integrováni na 

ZŠ a MŠ Doberská Kladno, kde pracuji jako učitelka speciálně logopedické třídy. 

Rodiče všech zmíněných žáků dali souhlas se zpracováním údajů o jejich dítěti pro 

potřeby této práce.   

Žáci byli individuálně integrováni ve speciálně logopedické třídě, která pracuje při této 

škole. Speciálně logopedické třídy vzdělávají děti s těžkými řečovými vadami po dobu 

1-3. třídy. Děti jsou po ukončení integrovány do běžných tříd ZŠ nebo odcházejí do škol 

speciálních. Do speciálně logopedické třídy jsou děti přijímány na základě doporučení 

odborných pracovišť – logopedie, foniatrie, neurologie, psychologie. Třídu navštěvuje 

obvykle 9-12 žáků. Žáci v logopedické třídě jsou integrováni formou skupinové 

integrace, formou individuální integrace jsou do logopedické třídy vřazeni žáci i s jinou 

vadou, kde je indikována logopedická péče. V průběhu let 2001–2012, kdy jsem 

zaměstnancem školy, bylo v logopedických třídách integrováno 8 žáků 

s kombinovaným postižením, z toho 6 dětí ve třídě, kde jsem byla třídní učitelkou. 

Z následující tabulky je patrné, že nejvíce žáků individuálně integrovaných do speciálně 

logopedické třídy tvoří žáci s DMO. U dětí s kombinovaným postižením bývá ve škole 

zřízena pozice asistenta pedagoga.  

tabulka 1 Charakteristika výzkumného vzorku 

JMÉNO DIAGNÓZA 

ROK DOCHÁZKY 

DO LOGOPEDICKÉ 

TŘÍDY 

PŘESTUP DO DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ 

Doris 
DMO- spastická diparéza, 

dysartrie 
2001- 2004 

6. ZŠ Kladno 

Sportovní gymnázium Kladno 

Robert 
DMO- spastická diparéza, 

dysartrie 
2002-2005 

6. ZŠ Kladno 

KŠPA – soukromá střední škola 

Kladno 

Petr 
Mentální retardace, vývojová 

dysfázie, elektivní mutismus 
2002-2005 ZŠ praktická Korálek Kladno 
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Vítek DMO, dysartrie 2005-2008 ZŠ praktická Korálek Kladno 

Matěj 
DMO, dysartrie, vývojová 

dysfázie 
2008-2009 

Opakování v logopedické třídě, nyní 

docházka do 2. třídy ZŠ a MŠ 

Doberská 

Adéla 

Prader Williho syndrom, 

Opožděný vývoj řeči 

s dysfatickými rysy, 

myofunkční porucha 

2008- 2011 ZŠ praktická Stochov 
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4.4 Vstupní diagnostika a zachycení vývoje čtení a čtenářských dovedností 

Na základě studia odborné literatury jsem v předešlých kapitolách vymezila 

psychologické předpoklady k úspěšnému zvládnutí dovednosti číst v 1. ročníku základní 

školy. Toto jsem využila ke studiu a analýze dalších materiálů (zprávy odborných 

pracovišť, výsledků činnosti žáků a rozhovory s vyučujícími na 1. stupni, speciálními 

pedagogy). Analyzovala jsem vstupní předpoklady konkrétních žáků ke čtení 

a zmapovala vývoj jejich čtenářských dovedností. 

Schopnost zvládnout základní dovednost číst, která má všechny znaky vyspělého 

čtení, tj. správnost, uvědomělost, plynulost a výraznost, je úzce spojena s úrovní:  

- motoriky 

- řeči  

- poznávacích funkcí – sluchová a zraková percepce, prostorová a časová 

orientace 

- paměti 

- automatizace 

- koncentrace pozornosti 
 

Za další oblasti, které mohou významně determinovat výuku čtení, je, podle mého 

názoru, i lateralita a obtíže v oblasti vizuomotoriky, zrakového pole.  

 

4.4.1 Doris 

DG. DMO diparetická forma, dysartrie  

Metoda výuky: analyticko-syntetická  

Intelekt: průměrný s nevyrovnaným výkonem v neprospěch 

abstraktně vizuálního myšlení 

Pozornost: mělká, lehko unavitelná 

Řeč a verbální schopnosti: symptomy centrální poruchy (pomalé tempo), 

přetrvává dyslalie ř, sykavky, řeč velmi tichá 

Zrakové vnímání: potíže s orientací na ploše 

percepční obtíže – rozlišování detailů, reverzních tvarů 

Sluchové vnímání: mírná nezralost 

Lateralita: pravostranná, vyhraněná 

Socioadaptabilita, citová oblast: pozitivně laděná, dobře spolupracující 
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Ze speciálně pedagogického vyšetření vyplývá, že Doris měla jen dílčí oslabení 

v zrakové percepci. Intelekt byl na velmi dobré úrovni. Při nástupu do školy znala velká 

tiskací písmena. Problémy v řečové oblasti vyplývaly ze základní diagnózy. Měla 

špatnou motoriku mluvidel, potíže v oblasti dýchání (délka výdechového proudu) 

a fonace. Během docházky do logopedické třídy pokračovala intenzivní logopedická 

péče. 

Vývoj čtenářských dovedností 

Základy čtení si osvojila bez výraznějších problémů. Četla pomalým tempem bez 

přirozené intonace, potichu.  

Doris velice dobře rozuměla textu, dokázala v něm hledat a pracovat s ním. Její výkon 

byl ovlivněn vysokou unavitelností. Dokázala pracovat s texty, které byly zkrácené 

nebo rozdělené na menší části. Toto byl důvod, proč měla zpočátku Doris problémy při 

přechodu na 2. stupeň. Někteří vyučující nedostatečně zohledňovali a respektovali 

Dorisiny potřeby a Doris nestíhala zadané úkoly, rostla chybovost ve cvičeních. Počátek 

zadaného úkolu byl téměř bez chyb. Počet chyb narůstal s délkou textu. Doris se 

prospěchově zhoršila. V některých předmětech psala stejné písemné práce jako ostatní 

žáci, na jejich vypracování měla stejný časový limit. Doris uvedla, že si zadání nestačí 

přečíst. Individuální vzdělávací plán byl v těchto předmětech spíše formalitou. 

Z doporučení SPC Čimice pro vypracování IVP vyplývá, že oblasti, ve které potřebuje 

Doris zohlednit, je řeč, pomalé tempo práce, vysoká unavitelnost a výkonnostní výkyvy. 

Rodina ve spolupráci se speciální pedagožkou ze SPC Čimice vyvíjela tlak na 

preciznější vypracování individuálního vzdělávacího plánu a jeho skutečné realizování. 

Během 2. pololetí docházky do 6. třídy se situace stabilizovala. Doris byla zkoušena 

převážně ústně, úkoly jí byly diferencovány a Doris mohla využívat relaxačního koutu. 

Docházku do základní školy zvládla Doris velmi dobře, dosahovala velmi dobrých 

výsledků a zvládla požadavky stanovené školním vzdělávacím programem. 

Závěr 

Při dodržování speciálně pedagogických postupů měla Doris velmi dobrou prognózu 

zvládnutí ZŠ, což se také stalo. Zvládla během 1. ročníku dovednost čtení na velmi 

dobré úrovni. Osvojila si i základy práce s textem, četla s porozuměním. Text vyprávěla 

s obtížemi, ale toto souviselo se základní diagnózou, ne s porozuměním textu. Pomocí 

otázek dokázala reprodukovat i podrobnosti čteného.  
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4.4.2 Robert 

DG. DMO diparetická forma, dysartrie  

Metoda výuky: analyticko-syntetická (s prvky metody normálních slabik, metody 

fonomimické, metody mnemotechnické).  

Intelekt: průměrný s nevyrovnaným výkonem v neprospěch 

abstraktně vizuálního myšlení 

Pozornost: mělká, lehko unavitelný 

Paměť: nízká úroveň krátkodobé paměti 

Řeč a verbální schopnosti: symptomy centrální poruchy (pomalé tempo), přetrvává 

dyslalie ř, sykavky 

Zrakové vnímání: 

 

nevyzrálá, nezvládá test reverzních figur 

potíže s orientací na ploše 

percepční obtíže – rozlišování detailů, reverzních tvarů 

Sluchové vnímání: mírná nezralost 

Lateralita: pravostranná, vyhraněná 

Socioadaptabilita, citová 

oblast: 

 

mírně nejistý a úzkostný 

Robert byl po nástupu do 1. třídy nejistý, potřeboval stálou podporu. Pokud si nebyl 

jistý, že úkol zvládne, nepracoval. Měl občasné afektivní záchvaty pláče. Práci 

komplikoval i fakt, že Robert neměl asistenta pedagoga. V případě potřeby přicházel do 

třídy asistent, který v té době plnil náhradní vojenskou službu a poskytoval služby 

v rozsahu osobní asistence. Zpočátku chodila do školy maminka a pomáhala 

s polohováním Roberta. Asistenta pedagoga získal Robert až ve 3. třídě.  

 

Robert používal velmi zajímavou strategii učení. Mnou nabízené postupu opřené o názor většinou selhávaly. Hledala jsem 

vždy nové a nové cesty, jak Robertovi vysvětlit úkol. Robert v ětšinou seděl a jen se díval. Na dotaz: „Je to jasné?“ 

odpověděl: „Ne“ Až do doby, kdy z ničeho nic zvolal: „AHA!“ Od tohoto zvolání v dané látce nechyboval. 

 

Speciálně pedagogická diagnostika 

U Roberta se objevovaly potíže zejména v prostorové orientaci, chápání prostorových 

vztahů, potíže s pravolevou orientací a určování zrcadlově obrácených tvarů. Doplňoval 

verbální projev gestikulací, tempo řeči bylo pomalé. Sluchová analýza- syntéza byla na 

dobré úrovni, určil náslovnou hlásku, ale na počátku 1. třídy přetrvávaly ještě potíže 

s určováním koncové hlásky. Určil stejné a jiné na základě sluchové percepce. 
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Výraznější obtíže měl Robert v oblasti zrakové percepce, zejména s orientací na ploše, 

v pravo- levé orientaci. Jeho výkon a práci ovlivňovala vysoká unavitelnost.  

Navržená a realizovaná opatření 

Ve třídě byl vytvořen relaxační kout doplněný o polohovací pomůcky, relaxační matraci 

a pomůcky stimulační. Speciální pracovní místo vytvořeno nebylo, neboť toto 

nedovolovala organizace výuky. Robert pracoval s ostatními dětmi za pomoci učitele. 

Úkoly mu byly diferencovány a upravovány. V logopedii a v předslabikářovém období 

byl věnován prostor rozvoji zrakové a sluchové percepce, rozvoji prostorové orientace, 

orientaci na ploše, tréninku paměti, rozvoji slovní zásoby.  

Vývoj čtenářských dovedností 

V říjnu byla podle výukového plánu vyvozena písmena A, O, M, E ve všech 4 tvarech. 

Robert měl problémy s fixací a pamatování všech tvarů písmen. Z tohoto důvody byly 

zapojeny do výuky prvky globálního čtení, metody normálních slabik, metody 

fonomimické, metoda mnemotechnická. Nová písmena byla spojena s obrázkem 

(metoda náslovných hlásek) a spojena s pohybem a zvukem, obrázek s náslovnou 

hláskou byl volen tak, aby připomínal tvar velkého tiskacího písmene (spojení metody 

mnemotechnické a fonomimické). Zpočátku Robert nespojoval písmena a hlásky do 

slabik. Bezpečně poznal písmena ve slabice, spojil s hláskami, ale vyslovoval izolovaně. 

Proto jsme probrané slabiky spojovali s obrázky, kterými slabiky začínaly. Pracovali 

jsme také s výdechovým proudem. Pomocí obrázků, které obsahovaly první slabiku (le 

– letadlo, lí – lízátko), Robert pochopil, jak vzniká slabika a po ovládnutí prvních slabik 

(u písmen m, l, t) již četl slabiky bez obtíží a spojoval do slov. Zároveň jsme pracovali 

na plynulém čtení slabik. Nácvik čtení jsem doplňovala souběžným cvičením na 

rozšiřování zorného pole, např. postřehováním. Zároveň jsem vytvořila k slabikáři 

pomůcky na procvičování probraných skupin a slov (uchopené čtení, vlastní obrázkový 

slovník).  

Nejobtížněji si pamatoval písmeno E. Do procesu fixace písmen byly zapojeny všechny 

smysly.  

Zvládl čtení otevřených slabik ma, me a slova Ema, má, máma a máme. K fixaci slabik 

bylo použito prvků metody normálních slabik, neboť se u Roberta objevily velké obtíže 

s vázáním slabik. Dokázal identifikovat písmena, spojit je s hláskou (M – A), ale již 

nespojil do slabiky.  
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Po překonání prvotních obtíží a navození systému práce dosahoval Robert dobrých 

výsledků. Při úpravě podmínek dokáže postupovat s ostatními dětmi. 

U nových písmen byly vyvozovány současně všechny tvary, byly využívány 

mnemotechnické pomůcky na principu pohybu a jeho spojení se zrakovou a sluchovou 

oporou. Písmena, která ještě nebyla fixována, byla umístěna v zorném poli Roberta. Na 

kartě mohl vidět všechny tvary písmene a obrázek s náslovnou hláskou. Důvodem byla 

snaha, aby Robert vnímal všechny tvary i globálně a zapamatoval si je jako tvar jednoho 

písmene. Na konci 1. pololetí četl tiskací i psací formy písma, četl slabiky, slova vázaně 

slabikoval, měl potíže se čtením slabiky uzavřené a shluků souhlásek.  

Výuku provázely zejména problémy s pracovním tempem Roberta, mělká a lehko 

unavitelná pozorností, citová labilita při zátěži, percepční a motorické potíže 

komplikující výuku čtení. 

Roberta bylo nutné povzbuzovat, motivovat. Vzhledem k jeho zájmům (hokej, 

sportovní auta) nebylo obtížné navozovat herní situace a upravovat pracovní listy 

vzhledem k oblíbené tématice. 

Ve 2. třídě byla zpřesňována spíše technika čtení, neboť vzhledem k tempu čtení 

a pomalému vybavování některých písmen bylo obtížné pracovat s obsahem a rozvíjet 

další čtenářské kompetence. Po domluvě s maminkou Robert pravidelně doma četl a 

poslouchal čtený text. K rozvoji čtenářských dovedností četl krátké úseky, střídal se 

s dospělým. Bylo často využíváno párové čtení. Pokračoval nácvik čtení problémových 

skupin za využití podobné metodiky jako u dětí s dyslexií. 

3. třída - tempo čtení bylo pomalé, objevovalo se slabikování a chyby při únavě nebo 

přičtení obtížných slov. Zapamatování textu bylo stále nepřesné. Robert lépe 

zpracovává úkoly vizuální cestou než sluchovou.  

4. třída (ze zprávy SPC při Jedličkově ústavu)- sluchová analýza a syntéza na dobré 

úrovni. 

Vázne vizuální diferenciace (rozlišování pravo – levých detailů, zrcadlově obrácených 

tvarů. Tempo čtení pomalejší, občas slabikování a chyby, nepřesná reprodukce textu, 

dokáže jednoduše reprodukovat.  

5. třída (ze zprávy SPC při Jedličkově ústavu)- tempo čtení pomalé, občas ztratí 

v souvislém textu orientaci. Text reprodukuje v hrubých rysech.  

Závěr 
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Je patrné, že se čtenářské schopnosti u Roberta během docházky soustavně rozvíjely. 

Oproti ostatním dětem četl pomaleji. Četl bez přirozené intonace a velmi potichu, což 

bylo vlivem těžké dysartrie. Přetrvávaly obtíže ve zrakové percepci (zaměňoval tvarově 

podobná písmena). Výhodou byla ale dobrá sluchová percepce a celkem dobrá paměť. 

Robert přestoupil po ukončení docházky do běžné třídy ZŠ a MŠ Doberská 

a s minimálními úlevami dokončil docházku na základní škole. Nyní studuje 1. rokem 

na soukromé střední škole v Kladně. Podle slov maminky není „vášnivý“ čtenář, ale 

dokáže jednoduše pracovat s textem a upřednostňuje informace „slyšet“. 

U Roberta se v počáteční fázi výuky čtení kombinace metod čtení osvědčila. Různé 

techniky kompenzovaly nedostatky ve zrakové percepci. 

 

4.4.3 Petr 

DG. Opožděný vývoj motoriky (lehká motorická retardace), centrální hypotonický 

syndrom, elektivní mutismus, expresivní vývojová dysfázie, vývojová dysartrie 

Metoda výuky čtení: analyticko-syntetická (s prvky normálních slabik a metody 

globální) 

Intelekt: intelektové schopnosti výrazně nerovnoměrné, celkově v pásmu 

hlubokého podprůměru 

Pozornost: unavitelnější, ulpívavá, časté perseverace 

Paměť: převaha verbální a paměťové složky nad abstraktně vizuální 

a kvantitativní 

Řeč a verbální schopnosti: preferuje neverbální komunikaci, hovoří v krátkých 3-4 slovných 

větách, časté agramatizmy, nepoužívá zvratná slovesa, 

výslovnost dysartrická, neobratná artikulace, narušené 

prozodické faktory řeči, receptivní složka řeči na úrovni 4,6 

roku, není porušeno porozumění řeči 

csz, čšž – interdentální, l na spodině, r, ř, g, d vynechává 

Zrakové vnímání: 

 

vázne jemnější zraková diferenciace, statické inverze, rozlišování 

reverzních figur s chybami - nedokončí  

nižší kapacita verbální paměti 

Sluchové vnímání: mírná nezralost sluchové percepce 

Lateralita: pravostranná, souhlasná  
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Socioadaptabilita, citová 

oblast: 
velmi nejistý, plachý 

 

Při nástupu do 1. třídy odmítal Petr komunikovat. Schovával se za závěs, pod lavici. 

První období bylo zaměřeno na adaptaci na školní podmínky. Po domluvě s maminkou 

jsme využili prvky strukturovaného vyučování. Petr byl vždy seznámen, co ho čeká 

během dne, jaké má úkoly. Doma využili fotky a piktogramy k plánování dne. Petr si 

rychle zvykl, chodil do školy velmi rád, byl soutěživý a nadšeně se zapojoval do každé 

činnosti. Byl velmi dětský se sklonem k infantilismu, velmi sugestibilní a ovlivnitelný. 

Podobně jako Robert neměl Petr během 1. a 2. třídy asistenta.  

Speciálně pedagogická diagnostika 

Petr se neorientoval v čase ani prostoru, měl problémy v pravolevé i prostorové 

orientaci. Téměř nepoužíval levou ruku. Určil náslovnou hlásku, neurčil poslední 

hlásku. Poznal, zda se hláska ve slově nachází. Nerozuměl zadaným úkolům, bylo nutné 

mu je krokovat. Byl velmi neobratný, velké problémy měl v oblasti jemné motoriky 

(např. stříhání nůžkami) a v oblasti motoriky mluvidel.  

Navržená a realizovaná opatření 

V předslabikářovém období byla věnována péče systematickému rozvoji všech funkcí 

důležitých pro čtení, rozvoji zrakové a sluchové percepce, rozvoji zrakové a sluchové 

paměti. Při systematické práci a vedení Petr dosahoval velmi dobrých výsledků. Velký 

důraz byl kladen na pomoc při orientaci v sociálních situacích a bezpečnosti. V tomto 

období se začaly objevovat problémy s pochopením i jednoduchého textu, který Petr 

poslouchal a byl mu předčítán. Odpovídal nepřiléhavě, vše naznačovalo velmi nízký 

stupeň abstrakce. Nerad poslouchal čtený text.  

Výuka čtení a rozvoj čtenářských dovedností 

Při respektování individuálních zvláštností Petra, pomalého postupu, při 

multisenziorálním přístupu zvládl Petr osvojit si všechny tvary písmen, postupoval 

podle stanoveného plánu. Písmena byla vyvozována při zapojení všech smyslů, bylo 

využito barev a kontrastních povrchů. Petr si velmi dobře pamatoval všechny tvary 

vyvozeného písmene. Potíže se objevily až s nárůstem probraných písmen. Zaměňoval 

tvarově podobná písmena, většinou velká psací písmena (písmeno T-L, M-N), což 

souviselo i s přetrvávajícími potížemi ve zrakové percepci. Písmena, ve kterých často 

chyboval, měl umístěna v zorném poli. Byla spojena s obrázkem náslovné hlásky 
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a pohybem, který je vyjadřoval (prvky metod fonomimické a mnemotechnické). 

Využila jsem i barev k zvýraznění rozdílů. Potíže měl Petr se spojováním hlásek do 

slabik. Díky neobratné artikulaci a špatnému dýchání do slabik hlásky nespojoval. I 

tady se osvědčilo věnovat čas spojování slabik a obrázků podle metody normálních 

slabik. Každá nová skupina souhlásek byla procvičena a vyvozena právě pomocí této 

metody. Potřeba pracovat uvedeným způsobem přetrvávala u Petra ještě na počátku 2. 

pololetí. Procvičené slabiky spojoval do slov, bez obtíží zvládal přečíst slova 

s otevřenou slabikou. Speciální nácvik byl věnován procvičování slabik uzavřených.  

Na konci 1. třídy Petr četl pomalým tempem tiskací i psací písmo, písmena, slabiky, 

slova i věty. Vázaně slabikoval delší slova, potíže měl se shluky souhlásek, 

víceslabičnými slovy. Obtížné bylo zejména porozumění textu, samostatně 

nereprodukoval, domýšlel si. Zde se promítala nízká úroveň slovní zásoby. Slovům 

obtížně rozuměl. Odpovídal pouze jednoslovně.  

Konec 1. třídy (podle kontrolního vyšetření ve SPOD ROSA): Čtení vzhledem 

k počtu slov je v souladu s výkony v inteligenčních testech, dokonce mírně lepší, 

přečtený text sám nepřevypráví. Sluchová syntéza – diferenciace dobrá (obtíže s ny-ni, 

b-d,t-d). Ve sluchové analýze potíže se slovy se dvěma souhláskami, souhláskovými 

shluky.  

Výstup ve 4. třídě (podle zprávy ze SPC Floriánek Kladno): Malá slovní zásoba, 

čtení vcelku plynulé, reprodukce hlavní časové osy bez detailů. Čtecí kvocient 

převyšuje inteligenci. 

Závěr : Petr zvládl při vytvoření vhodných podmínek výuku stanovenou školním 

vzdělávacím plánem ZŠ pro 1. ročník. Vzhledem ke snížení intelektových schopností se 

nerozvíjelo čtenářství a nebyl možný přechod na vyšší stupeň čtenářské gramotnosti. 

U Petra, vzhledem ke vstupní diagnóze, jsem nebyla zpočátku přesvědčena, že si osvojí 

základy čtení během 1. třídy. Petr zvládl ale i nároky dalších ročníků (s úlevami 

vzhledem k jeho možnostem). Velmi dobře pracoval s oporou o názor, využíval 

přehledů a pomůcek. V tabulkách a přehledech se dokázal dobře zorientovat a vyhledat 

potřebné informace. Problémy začaly koncem 3. ročníku. Učivo již kladlo značnou 

zátěž na schopnost abstrakce, jazykový cit a porozumění textu i zadání. Přesto Petr 

dosahoval lepších výsledků při vhodně vytvořených podmínkách než jiní žáci s vyššími 

rozumovými schopnostmi, ale vážnými logopedickými vadami a většími deficity ve 

složkách smyslové percepce.  
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4.4.4 Matěj 

DG. DMO, vývojová dysartrie, vývojová dysfázie, ADHD syndrom 

Metoda výuky: analyticko-syntetická (s prvky globálního čtení, metoda fonomimická, 

metoda mnemotechnická)  

Intelekt: hraniční pásmo s převahou percepčních schopností 

Pozornost: koncentrace zcela v normě 

Paměť: velké potíže v oblasti krátkodobé paměti 

Řeč a verbální schopnosti: deficitní ve všech rovinách, není porušeno porozumění 

řeči, je ale nutné zjednodušovat,  

jednoslovné nebo krátké slovní odpovědi, artikulace 

setřelá na hranici srozumitelnosti, mnohočetná dyslalie 

(c,s,z,č,š), artikulační neobratnost, četné agramatizmy, 

opožděna jemná motorika mluvidel, sykavky 

interdentálně, málo kmitné l, nekmitné r, ř, měkčí 

správně 

Zrakové vnímání: 

 

špatná diferenciace barev, zraková percepce nevyzrálá, 

reverzní test zvládá se značně podprůměrným 

výsledkem – chybí zejména soustředění, systematičnost 

a schopnost se orientovat, při orientačním posouzení 

rozlišuje zrcadlové i tvarově podobné obrazce, kvalitní 

vizuální paměť, potíže ve vizuomotorické orientaci  

Sluchové vnímání: nezralost v rozlišení dvojic (stejné- jiné), neurčí první - 

poslední hlásku, oslabeno fonematické rozlišování, 

nejistý v rozlišování znělých – neznělých, tvrdých – 

měkkých hlásek, výrazně oslabena sluchová analýza 

Instrukce chápe, ale neudrží je. 

Zvládá rytmizaci i u víceslabičných slov. 

Velmi oslabena krátkodobá sluchová paměť. 

Lateralita: překřížená, levák 

Socioadaptabilita, citová 

oblast: 
citlivý, velmi úzkostný 

Úroveň motoriky: koordinační nedostatky v jemné motorice, vázne 

koordinace pohybů 



 

58 

Matěj měl již od počátku docházky velké potíže se zvládnutím přechodu z domácího 

prostředí do školy. Zpočátku neměl samostatně asistenta pedagoga, dělil se o něj 

s jiným žákem. Při nástupu do školy tykal dospělým, chodil se mazlit. O přestávce se 

nezapojoval mezi ostatní. Byl pasivní a velmi snadno unavitelný, při zvýšených 

nárocích plačtivý. Matěj byl hodně nemocný. V 1. pololetí zameškal 150 vyučovacích 

hodin. Velmi nezralé byly všechny složky potřebné k rozvoji čtení. 

Navržená a realizovaná opatření:  

Již od konce září byla nutná úprava vzdělávacího plánu a vytvoření individuálně 

vzdělávacího plánu. Byla navázána spolupráce s Matějovou logopedkou. Plán byl 

sestavován a aktualizován každých 14 dní ve spolupráci s maminkou a později i s paní 

asistentkou.  

Byla věnována péče rozvoji všech oslabených funkcí, zejména zrakové a sluchové 

percepce, orientace na ploše i v prostoru. Neudržel oči na řádku (cvičení na obrázcích 

a tvarech). Všechny materiály mu byly zvětšovány, tištěny na kontrastním podkladě. 

Přednost byla dávána cvičením manipulačním, Matěj se lépe soustředil a chápal zadání.  

 

Velkým problémem bylo například cvičení, které dostal od paní logopedky. Řada obrázků, ve které měl škrtat obrázky, 

které se detailem lišily od předlohy. Matěj byl schopen najít u jednotlivých obrázků detaily, ale nebylo možné ho přivézt 

k tomu, aby pracoval s celým souborem na ploše (listě). Úkol jsem „rozkrokovala“ a mezi práci s izolovaným obrázkem 

a škrtáním na listě jsem vložila manipulaci se zvětšenými kartami a jejich přiřazování. V dalším kroku jsme třídili stejné 

a jiné. Teprve po takovémto nácviku byl Matěj schopen škrtat obrázky, které nebyly shodné s předlohou na pracovním listě. 

Při dalším podobném úkolu jsme museli projít podobnou cestou, neboť již nedokázal aplikovat to, co už jednou zvládl v jiné 

formě. 

 

Organizace výuky 

Snažila jsem se, aby byl Matěj v co největší míře zapojen do skupinových aktivit a dění 

ve třídě. V hodinách českého jazyka - čtení - ale velmi brzy nestačil ani redukovaným 

požadavkům. Bylo upraveno jeho pracovní místo tak, aby měl v dosahu všechny 

potřebné pomůcky. Při vyučování pracoval s asistentkou pedagoga nebo pedagogem. 

Vytvářeli jsme mu pracovní sešity „na míru“, protože pracovní učebnice a sešity pro 1. 

třídu běžné ZŠ byly nevyhovující. Využívali jsme i pomůcky pro výuku čtení na 

základní škole praktické. Matěj často využíval relaxační kout k odpočinku a uvolnění. 

Bylo nutné často střídat činnosti a zařazovat relaxaci.  

Výuka čtení a rozvoj čtenářských dovedností 

Po začátku vyvozování písmen se objevily obtíže s fixací tvarů. V tomto případě jsme 

využili prvků globální metody čtení, metody fonomimické. Do nácviku a podpory 
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zapamatování jsem využila pohyb a zvuk ve spojení s tvarem písma. Matěj měl ale 

velké obtíže ve sluchové a zrakové percepci, která toto znemožňovala. Výuku jsem 

začala s velkými tiskacími písmeny. Malá tiskací písmena jsem přidala na karty 

s velkými, abych Matěje vedla k pasivnímu vnímání malých písmen a jejich místa 

v systému. Ani to nebylo možné, byl schopný zapamatovat si a aktivně poznat jen 

několik písmem (samohlásky a souhlásky M, S, T). Protože si Matěj nespojoval 

písmena s jejich zvukovou podobou, nebylo možné ani využít metody normálních 

slabik. Těžiště bylo zejména v metodě globální. Slova ze slabikáře jsem upravila do 

podoby obrázků a textu jako v metodě globálního čtení. Zároveň byla volena cvičení na 

rozvoj percepčního vnímání. Využila jsem počítačové programy Altík, Méďa, Chytré 

dítě. 

Čtení na konci 1. třídy – Bylo patrné zlepšení v oblasti sluchové percepce, určil první 

a poslední hlásku, určil, zda hlásku ve slově slyší. Obtížně ale spojil hlásku s písmenem. 

Stále přetrvávají deficity v oblasti zrakové a sluchové paměti. Stále obtížně hláskuje, 

obtížně si vybavuje grafémy, slovo spojil s dopomocí a velkým úsilím, potíže mu činí 

i hlásku vyslovit. Pamatoval si a poznal několik písmen (tiskací formy), stále spojoval 

s pohybem. Písmeno si nejprve „zacvičí“, pak řekne obrázek s náslovnou hlásku 

a izoluje písmeno. Globálně bezpečně přečte 5 slov.  

Vzhledem k tomu, že nebyl Matěj schopen zvládnout nároky 1. třídy ani v redukované 

formě a vzhledem k jeho vysoké úzkostnosti, jsme zvolili opakování ročníku. 

Z rozhovoru s jeho novou třídní učitelkou a maminkou vyplývá, že během opakování 1. 

třídy dozrála sluchová percepce, Matěj rozliší i dy, ty, ny- di, ti, ni. Přetrvávají ale 

obtíže ve sluchové analýze a syntéze, nesloží ani jednoduché slovo. Jednoduché 

audiomotorické cvičení zopakuje bez obtíží, bezpečně rozliší dlouhé a krátké tóny 

(bzučák), bezpečně si je jistý p-l stranou, na ploše, ne na druhé osobě. 

Konec 1. třídy po opakování- Výrazné dvojí čtení, hláskuje, hlásky do slabik, slabiky 

do slov, nefixovaná písmena, hledá v obrázkové abecedě, čtení bez porozumění.  

Závěr: Matěj ani při vytvoření vhodných podmínek nezvládl základy čtení. K pokroku 

došlo až během druhého roku nácviku a intenzivní péči logopeda, rodiny i školy. Čtení 

ale stále není na úrovni využitelné v běžném životě. Percepční oslabení, podprůměrné 

rozumové schopnosti, obtíže ve verbálním projevu se podílí na schopnosti 

zvládnout čtení. Objevuje se ale otázka další prognózy školní úspěšnosti. Matěj 

vzhledem k úrovni rozumových schopností bude navštěvovat běžnou základní školu 
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(PPP nedoporučila přestup na školu speciální). V Kladně není jiná specializovaná třída 

nebo škola, kam by mohl docházet a kde by byla menší skupina žáků. S ohledem na 

jeho úzkostné ladění, úroveň znalostí a dovedností bude velmi obtížné Matěje 

integrovat.  

 

4.4.5 Adéla 

DG. Prader Williho syndrom, OVŘ s dysfatickými rysy, myofunkční porucha 

Výuková metoda: analyticko-syntetická s respektem k individuálním zvláštnostem 

Intelekt: ve výrazném podprůměru, hraniční, profil subtestů 

značně nevyrovnaný ve prospěch názorové složky, dobré 

analyticko- syntetické myšlení, prostorová orientace 

Pozornost: fluktuující 

Řeč a verbální schopnosti: krátké věty i souvětí, dysgramatizmy, mnohočetná 

dyslalie, omezená kapacita krátkodobé verbální paměti, 

obtíže v koordinaci jazyka, strnulá mimika, výrazně 

ochablá mluvidla 

Zrakové vnímání: 

 

kvalitní vizuální percepce, zvládá orientaci 

v komplexním zrakovém poli, kvalitní vizuokonstrukční 

funkce 

Sluchové vnímání: bez obtíží 

Lateralita: pravostranná, souhlasná 

Socioadaptabilita, citová 

oblast: 

pozitivně laděná, spolupracující 

Úroveň motoriky: lehká motorická neobratnost 

 

Organizační opatření  

Adéla zvládala pracovat frontálně i skupinově s ostatními dětmi. Byla zvýšeně 

unavitelná a ve škole při vyučování i usínala. Z tohoto důvodu byla potřeba úprava 

úkolů a činností. Úkoly byly redukovány a diferencovány. Často byl zařazován 

odpočinek. 

Výuka čtení a rozvoj čtenářství 

Podle informací třídní učitelky při úpravě podmínek, respektování pomalého tempa 

práce a využití pomůcek si Adélka osvojila všechna písmena. Některá ještě na konci 
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školního roku vyhledávala v tabulce, zaměňovala tvarově podobná písmena. Vázaně 

četla otevřené slabiky, slova složená z otevřených slabik a jednoduchá slova složená ze 

slabik uzavřených. Bylo nutné stále rozvíjet zrakové vnímání, sluchovou paměť, 

verbální porozumění, orientaci v sociálních situacích. Přetrvávaly potíže s porozuměním 

řeči.  

Ve druhé třídě pokračoval rozvoj čtenářských dovedností. Pokračoval intenzivní 

nácvik slabik, slov. Rozvoj čtení byl zaměřen na rozvoj čtení víceslabičných slov 

a shluků souhlásek, rozvoj porozumění textu. Čtení bylo na konci 2. ročníku 

plynulé, objevovaly se záměny písmen.  

Hodnocení úrovně čtení v polovině 3. ročníku PPP Kladno: Čtení – zpočátku pomalé 

tempo, časté zárazy, „rozečítá“ se, zvyšuje se tempo i kvalita čtení, čtení pomalejší, 

odsekává jednotlivá slova, při reprodukci domýšlí, pomocí otázek na dobré úrovni, 

srozumitelnost ovlivněna výslovností, bez intonace. Reprodukuje a odpovídá 

s obtížemi, většinou si pamatuje jen konec textu.  

I přes snížený počet žáků a diferenciované vedení není schopna zapojit se do běžného 

vyučování a mít přínos ze skupinové výuky, proto byl zvolen přestup do základní školy 

praktické. 

Závěr 

Je patrné, že Adéla zvládla techniku čtení, ale schopnost pracovat s textem 

a informacemi se nerozvíjela a zůstává na velmi nízké úrovni. I přes snížené rozumové 

schopnosti, ale při minimálních deficitech ve složkách percepčního vnímání a paměti, si 

velmi dobře osvojila základy čtení i za podmínek základní školy.  

 

4.4.6 Vítek 

DG. DMO (diparéza s kavdrusymptomatologií, spastická forma), těžká expresivní 

porucha řeči (v důsledku těžké dysartrie),  

Metoda výuky: globální (s prvky analyticko-syntetické) 

Intelekt: kognitivní kapacita v pásmu normy 

intelektové výkony nerovnoměrné s převahou receptivní 

složky, možnosti expresivní složky limitovány těžkým 

kombinovaným postižením, porozumění řeči i neverbální 

porozumění a schopnost verbálního i praktického 

porozumění v pásmu normy 
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Pozornost: dobrá, ale lehko unavitelný 

Paměť: dobrá sluchová i zraková paměť 

Řeč a verbální schopnosti: 
těžká dysartrie, aktivní použití 12-15 slůvek (jo/ne, 

máma/táta), aktivně využívá 20 gest Makatonu 

Zrakové vnímání: výborná zraková pozornost a paměť, dobrá zraková 

diferenciace, deficit jemnější zrakové diferenciace 

a orientace na komplexním zrakovém poli 

Sluchové vnímání: identifikuje náslovnou hlásku 

Vizuomotorika: potíže v oblasti vizuální orientace, vizuoprostorová 

orientace v prostoru 

Socioadaptabilita, citová 

oblast: 
pozitivně laděný, stabilní 

Úroveň motoriky: vázne rozsah a zacílení  

pravá ruka obratnější, levou téměř nevyužívá 

Vítek byl velmi pozitivně laděný, optimistický, ale komunikace s okolím byla obtížná. 

Využívali jsme komunikační tabulky, které ale Vítek viděl velmi nerad a vztekal se. 

Využívali jsme je zejména v nepřehledných situacích, kdy nebylo zřejmé, co Vítek 

chce. V omezené míře používal gest Makatonu. Některá další gesta jsme modifikovali 

vzhledem k úrovni motoriky rukou a vytvářeli gesta nová, při komunikaci vybíral Vítek 

z více možností. Využívali jsme prvků alternativní komunikace a hledali další 

komunikační strategie. Ve spolupráci s asistentkou pedagoga a rodinou jsme sestavovali 

týdenní plány, které se snažily naplňovat cíle dané IVP.  

Při výuce byl využíván počítač s bezdotykovou obrazovkou a výukovými programy.  

Organizace výuky 

Pro potřeby Vítka jsme ve třídě vytvořili dvě pracovní místa. Jedno mezi ostatními 

dětmi a druhé s počítačovým a relaxačním koutem. Zde byly potřebné pomůcky. Vítek 

pracoval s asistentkou pedagoga nebo pedagogem. Byly sestavovány 14denní plány, 

které byly průběžně aktualizovány. Paní asistentka absolvovala kurz polohování 

a bazální stimulace.  

Výuka čtení 

Při nástupu do školy již znal Vítek velká tiskací písmena. Vzhledem k postižení 

expresivní složky řeči a motorickému postižení nebylo možné rozvíjet čtení 
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prostřednictvím hlasitého čtení. Při výuce jsme využili globální metody jako metody 

první volby, některých prvků metody analyticko-syntetické a metody normálních slabik.  

Při jakékoli práci bylo nutné odstranění „vizuálního šumu“. Byly zvětšovány veškeré 

materiály, používali jsme barvy, různé typy písma.  

Využila jsem Vítkovu velmi dobrou paměť a znalost všech velkých písmen. Pracoval 

společně s ostatními na vyvození všech tvarů písmen, což mělo pozitivní dopad na 

Vítka i jeho zapojení do skupiny. Přidali jsme písmena malá a psací tvary. Vítek 

písmena vyhledával, třídil, spojoval, zapisoval, přepisoval i psal podle diktátu na 

počítači. Bohužel jsme nemohli využít metody genetické, kdy by Vítek z hlásek složil 

slovo.  

Začali jsme metodou globálního čtení. V 1. třídě jsme pracovali podle metodiky K. 

Hemzáčkové, jen jsme změnili okruhy slov. Začali jsme u slov pro Vítka důležitých 

a osobně potřených. Vytvořili jsme karty se členy rodiny, oblíbeného jídla, části těla. 

Důraz byl kladen na aktivní zapojení Vítka, sám se zapojoval do výběru. Slovům byl 

přiřazen znak. Po celou dobu byla systematicky procvičována percepce, orientace 

v prostoru i na ploše, paměť, vizuomotorika. 

Na konci 1. třídy zvládal Vítek kolem 30 slov. 

Ze slov jsme izolovali slabiky, které jsme skládali nejprve s oporou sluchu, potom 

s oporou zraku. Ve 2. třídě Vítek identifikuje slabiku, známá slova dokáže ze slabik 

složit. Slova skládáme do vět. Pracovali jsme s učebnicí Naše čtení I. od autora V. 

Lince, kterou jsme pro potřeby Vítka upravovali. 

Slova a slabiky začínáme rozkládat na hlásky. V této fázi jsme využívali program Méďa 

čte od firmy Petit. 

Známá slova byla vyvozována v 1., 4., 5. pádě. Cílem bylo vést Vítka k uvědomění si 

systému českého jazyka a pochopení změny koncovek. Cvičení bylo spojeno se 

sluchovým vjemem a opřeno o zrakovou percepci. 

Tato práce pokračovala i ve 3. třídě. Vítek zvládl formy tiskacího i psacího písma. 

Globální metodou četl slova a věty. Rozkládal slova na slabiky, ze slabik skládal slova, 

doplňoval chybějící písmeno ve slově. Zvládl slova a věty v rozsahu 1. dílu slabikáře V. 

Lince Naše čtení 1. Slabikář byl pro potřeby Vítka upraven.  

Konec 3. třídy- potíže Vítkovi činí zejména fonologická analýza a syntéza (chybí 

artikulační zpětná vazba, čtení primárně globální metodou bez schopnosti postoupit 

výše).  
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Závěr 

 Vzhledem k hloubce postižení, množství a rozsahu dalších postižení a oslabení 

není možné v plném rozsahu využít kapacitu rozumových schopností a dosáhnout 

čtenářských dovedností danými učebním plánem ZŠ ani v redukované podobě. 

Rodina Vítka volila po domluvě s dalšími specializovanými pracovišti přestup do 

speciální školy Korálek. Vítek se velmi obtížně adaptoval na podmínky školy, 

nevyhovovala mu zvolená forma komunikace a výuky. Byl velmi afektivní a plačtivý, 

do školy chodil nerad a zvracel. Třídní učitelka odmítala spolupráci a navázání na 

systém výuky, který se osvědčil v naší třídě. Podle informací matky škola nevyužila 

doporučení SPC při Jedličkově ústavu, aby byl obsah některých předmětů pro Vítka 

modifikován podle osnov ZŠ. V úvahu připadal předmět prvouka. Vítek se v této oblasti 

velmi dobře orientoval, poznával stromy, rostliny, zvířata. Vše z tohoto oboru ho 

nesmírně zajímalo. Podobně ho bavila i literární výchova. Ač Vítek aktivně nečetl, 

poslouchal audioknihy. Ve třetí třídě patřila k jeho oblíbeným knihám díla např. Agáty 

Christie, A. C. Doyla, J. R. Tolkiena. Domnívám se, že v případě Vítka by bylo 

vhodnější vřazení do běžné ZŠ (alespoň v průběhu 1. stupně) a práce podle IVP. 

Uvědomuji si ale, že by bylo obtížné rozvíjet zejména čtení a psaní v podmínkách 

základní školy.  

 

4.5 Závěry šetření 

Šetření jednoznačně prokázalo význam kombinace metod výuky čtení u žáků 

s kombinovaným postižením. Kombinace metod výuky čtení volená s respektem 

k individuálnímu rozložení schopností dítěte s kombinovaným postižením zvyšuje 

šanci, že si dítě osvojí základy čtení v 1. ročníku. Tím se i zároveň zvyšuje úspěšnost 

dítěte při vřazení dítěte s kombinovaným postižením do hlavního vzdělávacího proudu. 

Šetření také ukázalo, že všichni žáci s kombinovaným postižením potřebovali 

modifikovat výuku čtení. Míra a hloubka podpory při výuce čtení se odvíjela od 

hloubky dílčích oslabení psychických funkcí potřebných pro osvojení čtení. 

Přestože šetření proběhlo v logopedické třídě při základní škole, kde jsou vytvořeny 

speciální podmínky respektující individuální potřeby dětí, ukazuje se, že jsou děti 

s kombinovaným postižením, které se po ukončení docházky do speciálně logopedické 

třídy úspěšně integrovaly do běžné třídy základní školy a zvládly výuku v běžné třídě.  
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Předpoklad, že žáci s kombinovaným postižením jsou schopni při vytvoření 

vhodných podmínek zvládnout výuku čtení na základní škole, se potvrdil částečně. 

Skupina dětí s kombinovaným postižením si osvojila techniku čtení, čtení 

s porozuměním a byla schopna v určité míře i pracovat s textem. 

Ale existovala i skupina dětí s kombinovaným postižením, která nebyla schopna naučit 

se číst v podmínkách základní školy ani při vytvoření speciálních podmínek a 

kombinaci metod výuky čtení. Jednalo se o děti, u kterých byly výrazně omezeny 

některé psychické složky potřebné pro osvojení si základů čtení. Šetření naopak 

ukázalo, že některé děti, u kterých byly sníženy rozumové schopnosti do pásma lehké 

mentální retardace, zvládly techniku čtení v průběhu 1. ročníku. I pro tyto děti byla 

vytvořena řada podpůrných opatření a byla využita kombinace různých metod výuky 

čtení. Snížené rozumové schopnosti, omezený rozvoj řeči ve všech rovinách ale 

neumožňoval dětem aktivně rozvíjet čtenářství a čtenářskou gramotnost. Děti si osvojily 

techniku čtení, ale tuto dovednost neuměly plně využít a dále rozvíjet.  

Potvrdily se předpoklady, že děti s kombinovaným postižením si osvojují pomaleji 

a obtížněji dovednost čtení. Vzhledem k intaktním spolužákům jsou jejich 

čtenářské dovednosti výrazně oslabeny. 

Ze šetření vyplývá, že velmi záleží na úrovni psychických funkcí potřebných pro 

osvojení čtení. Při osvojování techniky čtení a ve fázi prvopočátečního čtení nebyl 

důležitý intelekt tak jako stav a úroveň paměti, pozornosti a úroveň sluchového 

a zrakového vnímání.  

Sekundárně má špatná technika čtení a ne zcela zvládnutá schopnost číst vliv na 

porozumění textu. Dítě potřebuje na tuto činnost více energie, rychleji se vyčerpává, 

hůře se soustředí, zvyšuje se chybovost, snižuje se využitelnost čtení v praxi. Čtení není 

zcela funkční a dítě nemůže zvládnout přechod ke čtenářství a čtenářské gramotnosti. 

Nejčastější potíže, se kterými se můžeme setkat, jsou: snížená rychlost čtení, nižší 

přesnost čtení, nižší porozumění textu. U většiny dětí, které byly zahrnuty do šetření, 

přetrvávalo i ve vyšších ročnících pomalé tempo čtení, nižší kvalita porozumění textu, 

snížená schopnost orientace v textu. Čtení s přirozenou intonací, práce s hlasem 

a dechem bylo výrazně ovlivněno vstupní diagnózou, tj. dysartrií. Souhrnné tabulky 

schopností jednotlivých žáků a jejich čtenářských schopností viz Příloha 1. 
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5. Závěr a využití v praxi 

„Není možné mluvit neustále o člověku pouze v abstraktních pojmech: postižení, mentálně postižení, 
handicapovaní, umírající, "subjekt" experimentu, apod. To vede k rozkladu vnímavosti a k přechodu do 
jakéhosi odpudivého vakua bez citlivosti, bez lásky, bez soucitu, bez vztahu. Zcela odlišné postoje se dají 
očekávat (a jsou očividné), pokud se jedná o Petra, který je mentálně postižený, a o Janu, na níž má být 
vyzkoušen určitý lékařský experiment se značným rizikem a současně bez velké naděje na zlepšení jejího 
stavu“. 

Marta Munzarová, vedoucí Ústavu lékařské etiky na Masarykově univerzitě v Brně 

 

Kapitola první seznamuje s novými procesy, procesy směřujícími k integraci a inkluzi, 

které probíhají v pedagogice a speciální pedagogice a mají přímý dopad na naše 

školství. Je patrné, že byl dán legislativní rámec, který umožňuje zařazení dítěte 

s těžkým postižením do prostředí běžné základní školy. Je to základní předpoklad, ale 

cesta k vytvoření podmínek není jednoduchá a klade značné nároky na základní školy – 

jak materiální, personální, tak i nároky na znalosti a dovednosti samotných učitelů. 

Neboť vzdělávání a sociální začlenění žáků s těžkým postižením tak, aby bylo přínosné 

pro samotné dítě i jeho okolí, je závislé na mnoha faktorech. 

Na základě druhé kapitoly můžeme říci, že dovednost naučit se číst klade na osobnost 

dítěte značné nároky. V ideálním případě by dítě mělo být školsky zralé a připravené, 

což zahrnuje zralost biologickou, kognitivní, zralost percepční i sociální. V opačném 

případě ale existují možnosti a metody, které mohou kompenzovat dílčí deficity 

a nezralost v některé z výše uvedených složek. Výběr vhodné vyučovací metody, volba 

pomůcek, didaktických postupů a materiálů může být právě takovým příkladem. Druhá 

kapitola vnáší základní vhled do nejčastěji využívaných metod při výuce čtení. 

Děti s kombinovaným postižením mohou mít horší předpoklad k osvojení si čtení 

během 1. ročníku, a to přes vytvoření podmínek respektujících jejich zvláštnosti. 

Kapitola třetí uvádí možná rizika, se kterými se může učitel setkat při výuce dítěte 

s kombinovaným postižením.  

Ve svém šetření se zaměřuji na výuku čtení a rozvoj čtenářských dovedností u dětí 

s kombinovaným postižením na základní škole. Z šetření vyplývá, že u dětí 

s kombinovaným postižením dochází k narušení základního vzorce vloh a psychických 

funkcí. Téměř u všech dětí se objevily snížené schopnosti zrakem rozlišovat grafické 

znaky, obtíže se objevovaly i v oblasti zrakové analýzy a syntézy písmen, slabik, slov, 

v orientaci v časoprostorových vztazích. Problémem, který omezuje rozvoj čtení 
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a čtenářství, je i snížená schopnost vnímat významy slov a vět, vytvářet si odpovídající 

představy. Dovednost číst se u dětí s kombinovaným postižením rozvíjí pomaleji než 

u zdravých spolužáků, ale čtení se stává funkční alespoň do té úrovně, že snižuje 

závislost dítěte s kombinovaným postižením na svém okolí. Dítě může, i když 

v omezené míře, pracovat s informacemi v tištěné podobě. Dovednost číst mu pomáhá 

orientovat se v sociálním kontextu a je významnou složkou celkové rehabilitace.  

Na základě empirického šetření mohu konstatovat, že využití kombinace metod při 

výuce čtení je přínosné a podílí se na rozvoji souvislého vyjadřování, obohacuje slovní 

zásobu, podporuje aktivitu dítěte a jeho maximální zapojení do činností odpovídajících 

jeho možnostem, rozvoji pozornosti, paměti, myšlení, zlepšuje prostorovou orientaci, 

orientaci na ploše, pravolevou orientaci, rozvíjí osobnost dítěte. Dítě získává větší 

jistotu, schopnost samostatně pracovat, získává nové zkušenosti.  

Výsledky naznačují, že dítě s kombinovaným postižením může zvládnout docházku v 

běžné základní škole. Šetření dokazuje, že dítě s kombinovaným postižením (zejména 

s lehčím typem postižením) se může bez obtíží zařadit do vrstevnického kolektivu a 

integrace do hlavního vzdělávacího proudu je pro ně přínosem. Toto začlenění je možné 

realizovat za využití takových podpůrných opatření, která jsou dosažitelná pro většinu 

základních škol. Ukazuje se ale také, že pro některé děti, přestože se naučily číst během 

1. ročníku, není integrace do běžné základní školy vhodná. Potřebují natolik specifické 

podmínky pro svůj rozvoj, které jim v současné době může běžná základní škola jen 

ztěží vytvořit. Také sociální prostředí a vrstevnický kolektiv na běžné základní škole je 

pro ně nesrozumitelný, je pro ně spíše stresující. Navíc v podmínkách základní školy 

většinou není nabízena ucelená rehabilitace, základní školy neposkytují terapie a další 

stimulace. Šetření ukazuje, že současné snahy o integraci dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami do základních škol jsou při citlivém, individuálním přístupu a 

vytvoření vhodných podmínek reálné. Zejména budeme-li mít na zřeteli konkrétní dítě, 

jeho schopnosti, možnosti a potřeby. 
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tabulka 2: Úroveň zvládnutí techniky čtení u jednotlivých žáků 

JM
É

N
O

 

H
LÁ

S
K

O
V

Á
N

Í 

V
Á

Z
A

N
É

 Č
T

E
N

Í 

S
LA

B
IK

 

S
LA

B
IK

O
V

Á
N

Í S
LO

V
 

V
Á

Z
A

N
É

 Č
T

E
N

Í 

JE
D

N
O

D
U

C
H

Ý
C

H
 

S
LO

V
 

V
Á

Z
A

N
É

 Č
T

E
N

Í 

O
B

T
ÍŽ

N
Ý

C
H

  S
LO

V
 

P
LY

N
U

LÉ
 Č

T
E

N
Í 

P
LY

N
U

LÉ
 Č

T
E

N
Í 

S
 P
Ř

IŘ
O

Z
E

N
O

U
 

IN
T

O
N

A
C

Í 

Doris X X X X X X O 

Robert X X X X X X O 

Petr X X X X O O O 

Vítek X O O O O O O 

Matěj X O O O O O O 

Adéla X X X X O X O 

 

tabulka 3: Poruchy v technice čtení jednotlivých žáků  
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Doris ANO ANO ANO ANO 

Robert ANO NE ANO ANO 

Petr ANO NE ANO NE 

Vítek NE NE ANO ANO 

Matěj NE NE NE NE 

Adéla NE NE ANO NE 
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tabulka 4 :Dosažená úroveň porozumění textu na konci 3. ročníku 

 

tabulka 5: Přehled speciálních potřeb a podmínek nutných k rozvoji čtení 
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Doris 

speciální 

ergonomická lavice, 

židle, protiskluzová 

podložka 

ne 
Ne 

IVP 

relaxační kout pro 

odpočine a polohování, 

dostatek času, úprava 

pracovního režimu 

asistent pedagoga 

Robert 

speciální 

ergonomická lavice, 

židle, protiskluzová 

podložka 

ano, zvětšené tvary, 

kontrastní podklad, 

obrázkový slovník 

čtených slov 

Ne 

IVP 

relaxační kout pro 

odpočine a polohování 

dostatek času, úprava 

pracovního režimu 

asistent pedagoga 

Petr ne 
přehledy, tabulka 

písma 
ne ne 

Vítek 
speciální 

ergonomická lavice, 

barevné odlišení 

kontrastní podklad  

Ano 

IVP 

relaxační kout pro 

odpočinek a polohování 
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Doris pomalé plynulé ano ne ne 

Robert pomalé plynulé ano ne ne 

Petr přiměřené plynulé ano ano ne 

Vítek o o o o o 

Matěj  o o o o o 

Adéla přiměřené 
vázané 

slabikování 
ano ne ano 
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židle, protiskluzová 

podložka, abdukční 

klín 

speciálně 

koncipované pracovní 

listy a sešity 

k eliminaci 

zrakového šumu, 

počítač s dotykovou 

obrazovkou, pracovní 

sešity a listy 

sestavené na míru 

dostatek času, úprava 

pracovního režimu 

asistent pedagoga, počítač 

s dotykovou obrazovkou, 

speciální výukové 

programy, komunikační 

tabulky 

Matěj 
speciální polštář 

upravující sed 

zvětšené formy, 

kontrastní a barevný 

podklad, 

upravené pracovní 

listy a vlastní 

pracovní sešity 

sestavené na míru 

ano 

IVP 

matrace pro odpočinek 

dostatek času, úprava 

pracovního režimu 

asistent pedagoga 

Adéla ne 
přehledy a názorné 

pomůcky 

ne 

IVP 

dostatek času, úprava 

pracovního režimu 

asistent pedagoga 

tabulka 6: Souhrnný přehled oslabených oblastí potřebných k zvládnutí čtení 

X: deficity dílčí – 1b 
O: deficity masivního rozsahu, komplexní postižení- 0b 

Ano: výraznější deficity-1b 
NE-2b 
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Doris X X X X O NE X NE NE 11 

Robert O X X X O NE X X NE 9 

Petr X X X X O NE NE X ANO 8 

Vítek X X NE ANO O NE O X NE 5 

Matěj O O O O O O ANO O NE 1 

Adéla X X X O O NE NE NE ANO 7 



 

77 
 

tabulka 7: Přehled zvládnuté etapy osvojování čtení u jednotlivých žáků 
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Robert X X X X X X X X 

Petr X X X X X X X X 

Matěj  X        

Jan X X X X X X X X 

Doris X X X X X X X X 

Adéla X X X X X X X X 

X – zvládl/a 


