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Anotace 

 

 Tato rigorózní práce se zabývá ţáky osmých a devátých tříd základní školy, kterým 

byly v předchozích letech diagnostikovány specifické poruchy učení. Zkoumá, zda specifické 

poruchy učení ovlivňují sebejistotu těchto ţáků a následně i výběr střední školy.  V první části 

jsou uvedena teoretická východiska. Nastíněna je obsahová náplň pojmů sebejistota, sebeúcta, 

sebedůvěra, vliv vnějšího prostředí na utváření sebeúcty a sebejistoty. Zmíněny jsou aktuální 

diagnostické nástroje pouţívané u ţáků končících docházku na základní škole.  

 V části výzkumné jsou prezentovány výsledky šetření. Z důvodu splnění cílů této 

rigorózní práce byla pouţita kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu. Konkrétně 

rozhovory s ţáky, dotazníkové šetření a pozorování. Kromě nestandardizovaných dotazníků 

bylo pouţito i standardizovaných metod a dotazníků, které se jiţ dříve osvědčily (Matějček, 

Vágnerová 1992; Vágnerová 2008; Krejčová 2004; Krejčová 2005).  

 V části věnované analýze výzkumných dat jsou prezentovány názory ţáků na své 

postiţení, co pro ně znamená mít specifické poruchy učení. Ţáci komentují svou pozici ve 

třídě, přístup učitelů k jejich postiţení, vyjadřují svůj náhled na další studium a moţnost 

profesního uplatnění. Následují názory rodičů oslovených ţáků a učitelů druhého stupně 

základní školy na ţáky se specifickými poruchami učení. Mimo jiné je zjišťováno povědomí 

rodičů a učitelů druhého stupně základní školy, o moţnostech studia ţáků se specifickými 

poruchami učení na střední škole o případných legislativních opatřeních týkajících se studia 

těchto ţáků na střední škole. Některé výpovědi získané nestandardizovanými dotazníky všech 

oslovených skupin (ţáků, rodičů a učitelů) jsou konfrontovány s výpověďmi ze 

standardizovaných metod. Obohacením této práce je porovnání výpovědí dvou skupin učitelů, 

a to z okolí Prahy, Mostu a Královéhradecka, kde byl pouţit se svolením autorky (Krejčová) 

jeden totoţný dotazník. V práci jsou orientačně porovnávány tři skupiny ţáků, u kterých byl 

aplikován standardizovaný test SPAS v předchozích letech.  

 V závěru práce jsou uvedena doporučení pro praxi v oblasti poradenství, učitelství 

a pro rodiče.  
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Annotation 

 

This thesis is focused on pupils of eighth and ninth classes of elementary school, who 

were diagnosed with specific learning disorders in preceding years. The author investigates  

whether their self-confidence and subsequently their choice of high school is influenced by 

their specific learning disorders. Theoretical background is shown in the first part. The 

content and meaning of terms self-esteem, self-confidence, effect of external environment on 

creating of self-esteem and self-confidence are outlined. Actual diagnostic tools for pupils in 

their terminal year course of elementary school are mentioned. 

 The research results are presented in the research part of this work. To achieve the 

thesis aims the combination of qualitative and quantitative approach was utilized. Interviews 

with pupils, questionnaires survey and observations were used. Besides non-standardized 

questionnaires there were also used standardized methods and questionnaires, which had been 

previously proved good (Matejcek, Vagnerova 1992; Vagnerova 2008; Krejcova 2004; 

Krejcova 2005).    

Both, the opinions of pupils concerning their handicap, as well as what having specific 

learning disorders means for them, is presented in the data analysis. Pupils comment their 

positions in the classroom and the approach of teachers to their handicap, they express their 

opinion to additional study and their professional employment chances. The opinions of 

parents of addressed pupils and of upper elementary school teachers on pupils with specific 

learning disorders follow. The awareness of parents and upper elementary school teachers 

about possibilities of study of pupils with specific learning disorders at grammar school and 

about appropriate legislative provisions concerning study of these pupils at grammar school 

are investigated. Some recalls obtained by non-standardized questionnaires of all addressed 

groups (pupils, parents, teachers) are confronted with recalls from standardized methods. The 

comparison of recalls of two groups of teachers from the environs of Prague, Most and 

Hradec Kralove, where one identical question-form was used with permission of the author 

(Krejcova), is an enrichment of this work. Three groups of students submitted to the 

standardized test SPAS in the previous years are roughly compared in the thesis.  

 Practical recommendations for consultancy, pedagogy and for parents are presented in 

the conclusion.   
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ÚVOD 

 

 K výběru tématu mě vedla mnohaletá zkušenost. O dětech se specifickými poruchami 

učení na prvním stupni základní školy učitelé ví poměrně mnohé. V pedagogicko-

psychologické poradně, kde pracuji osmnáct let, učitele pravidelně proškolujeme. Zájem 

o poznatky, zkušenosti, reedukační postupy je z řad učitelů prvního stupně základní školy 

velký. Vyučujících z druhého stupně základní školy je na kurzech zaměřených na téma ţáci se 

specifickými poruchami učení menšina.  

 Zajímalo mne, jaká je informovanost učitelů druhého stupně základní školy 

o problematice specifických poruch učení. Domnívám se, ţe mnoho laiků i učitelů si 

neuvědomuje dopad specifických poruch učení na psychiku ţáka, na jeho sebepojetí. Ještě 

před několika lety mnozí učitelé druhého stupně základní školy povaţovali za samozřejmé, ţe 

specifické poruchy učení by měly být na druhém stupni základní školy jiţ plně 

kompenzovány. 

 Mnoho knih a článků se zabývá problematikou dětí se specifickými poruchami učení. 

Dle mého názoru však nevyšlo v České republice tak velké mnoţství textů, které by kladly 

důraz na problematiku sekundárních důsledků specifických poruch učení, to je na vývoj 

sebeúcty, sebejistoty, sebedůvěry a na moţný vliv specifických poruch učení na volbu střední 

školy. Problematikou se zabývá Matějček, Vágnerová a kol. v knize Sociální aspekty dyslexie 

(2006). 

 V době, kdy jsem začala pracovat v pedagogicko-psychologické poradně, se drtivá 

většina ţádostí o první vyšetření zaměřené na suspektní specifické poruchy učení týkala 

pouze ţáků prvního stupně základní školy. Postupně přibývalo ţádostí o vyšetření ţáků 

i z druhého stupně základní školy, kteří v předchozích letech vyšetřeni nebyli. V současné 

době spolu s vývojem legislativy významně stoupl počet ţádostí  o vyšetření v období 

docházky na střední školu, přesněji u studentů ve třetím a čtvrtém ročníku. Svůj velký podíl 

na tom má spuštění státních maturit. Tento trend umoţní odborné veřejnosti sledovat vývoj 

klientů se specifickými poruchami učení dál do jejich dospělosti, coţ nás můţe posunout 

kupředu ve zjišťování potřeb těchto studentů i dospělých.          

 

 

 

 

 



 

 
11 

CÍL 

 

 Cílem předkládané rigorózní práce je zjistit na vybraném vzorku ţáků z osmých 

a devátých tříd základní školy na Královéhradecku, do jaké míry ovlivňují specifické poruchy 

učení výběr dalšího vzdělávání na třetím stupni a jak tito ţáci na druhém stupni základní 

školy vnímají  sami sebe, své schopnosti a moţnosti studia. 

 Dalším cílem je zjistit, jaké je povědomí rodičů o moţnostech studia dětí se 

specifickými poruchami učení na střední škole a jak jsou učitelé druhého stupně základní 

školy informováni o specifických poruchách učení, o moţnostech dalšího studia na střední 

škole a o legislativních opatřeních týkajících se studia postiţených ţáků na střední škole. 

 

V souvislosti s výše  uvedenými cíli jsem si stanovila následující otázky. 

 

Shodují se rodiče a jejich děti v hodnocení školní výkonnosti?   

 

Jak nahlíţejí učitelé druhého stupně základní školy a rodiče ţáků ze sledované skupiny na 

školní práci těchto ţáků? Bude se hodnocení rodičů a učitelů významně lišit? 

 

Jak hodnotí rodiče sebejistotu svých dětí a do jaké míry se jejich názory shodují s dětmi ze 

sledované skupiny? 
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1. SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ  

 

 V uplynulých desetiletích se odborníci snaţili co nejlépe vystihnout, definovat, co 

poruchy učení jsou, jaké mají příčiny, jak je nejlépe diagnostikovat a jakými metodami je co 

nejefektivněji reedukovat. Od devatenáctého století aţ po současnost můţeme sledovat 

výrazný rozvoj v oblasti diagnostických nástrojů na zjišťování specifických poruch učení. 

S rozmachem elektrotechniky je zjevný i pozitivní posun v úrovni a rozsahu pomůcek, metod 

k reedukaci specifických poruch učení. Před dvaceti lety v České republice nebyla běţně 

dostupná počítačová technika, nebylo moţné vyuţívat počítačových programů, které jsou 

v současné době nezbytnou součástí reedukačních postupů. S rozvojem diagnostických 

nástrojů dochází ke zdokonalování nápravných postupů. Stále vyšší úrovně dosahuje 

badatelská činnost v oblasti neuroanatomie. Právě v důsledku vědecké činnosti v oblasti 

neuroanatomie dochází ke změnám v definicích, co to specifické poruchy učení jsou 

(Krejčová 2005). 

 

1.1 Definice dyslexie 

 

 Definice dyslexie měly zpočátku psychologický charakter. Dne 4. 4. 1968 byla přijatá 

Světovou federací neurologickou na konferenci v Dallasu následující: „Specifická vývojová 

dyslexie je porucha projevující se neschopností naučit se číst, přestoţe se dítěti dostává 

běţného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příleţitost. Je 

podmíněna poruchami v základních poznávacích  schopnostech, přičemţ tyto poruchy jsou 

často konstitučního původu.“ (Matějček 1974, s.19)   

 Východiskem pro diagnostiku a nápravu poruch učení byla v tehdejším 

Československu definice Langmaiera, Matějčka: „Vývojová dyslexie je speciální defekt čtení, 

podmíněný nedostatkem nebo poruchou  některých primárních schopností, jeţ skládají  

komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody. Objevuje se obvykle od 

samých počátků výuky a působí, ţe úroveň čtení je trvale v nápadném rozporu se zjištěnou 

úrovní intelektových schopností dítěte.“ (Matějček 1974, s.29) 

 Definic je velmi mnoho. Souvisí to s různorodostí jednotlivých jazyků, jejich mírou 

transparentnosti. Různé jazyky přikládají různé významy fonologickému dekódování. Dle 

názoru Smythe (2010) můţe kaţdý definovat dyslexii, ale jde o to,  kterou z definic uznáme, 

ke které definici se přikloníme. Rovnováhu mezi definicí dyslexie a konkrétní poruchou nelze 

vytvořit. Projevy dyslexie jsou natolik rozmanité, ţe je nutné se na kaţdého člověka dívat 
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jednotlivě. Tak jako máme kaţdý ruce, nohy; můţeme mít i stejnou velikost bot, přesto jsme 

v detailech odlišní a jedineční. 

 V roce 2002 se Mezinárodní dyslektická asociace (IDA) a Národní institut zdraví 

a vývoje dítěte (NICHD) v USA shodly na definici následující: „Dyslexie je specifická 

porucha učení neurobiologického původu. Je charakterizována obtíţemi v přesném anebo 

plynulém rozpoznávání slov, nedostatky v hláskování a rozlišovacích schopnostech. Příčinou 

těchto potíţí je deficit fonologické komponenty jazyka, který není vzhledem k úrovni dalších 

kognitivních schopností a výukových moţností očekáván. Sekundární následky jsou problémy 

v chápání čteného textu a omezená zkušenost se čtením, které mohou bránit dalšímu rozvoji 

jazykových schopností a vzdělání“ (Dickman 2003 in Matějček, Vágnerová 2006, Krejčová 

2005). 

 Tato definice vznikla v severní Americe, kde je oficiálním jazykem angličtina. Zřejmě 

proto je zde kladen důraz na fonologické povědomí, hláskování, protoţe angličtina patří mezi 

jazyky nejméně transparentní a děti mají zřejmě největší obtíţe v této oblasti. Definice nijak 

nezdůrazňuje intelekt dítěte, coţ je v souladu  s dnešními názory odborníků. Dyslexií mohou 

trpět i méně nadané děti (Krejčová 2005). Podstatné v definici je vyjádření, ţe dyslexie je 

neurobiologického původu, coţ platí pro kaţdý jazyk. (To zdůraznil i Smith na mezinárodní 

konferenci v Praze 2010). Pak je moţné z této definice vycházet a zároveň respektovat 

odlišnosti kaţdého jazyka, jeho specifika. Následně je nutné, abychom se dívali na kaţdé dítě 

dívat zvlášť v návaznosti na specifikách daného jazyka.  

 

1.2 Příčiny specifických poruch učení 

 

 Definice zaloţené na úrovni behaviorální (projevové, zaloţené na popisu chování) 

jsou vzhledem k dnešním poznatkům překonané. Nápravy na podkladě těchto definic se 

zaměřovaly pouze na odstranění  chyb ve čtení (psaní, počítání) (Matějček 1993). Dyslexie 

(potaţmo i ostatní poruchy učení) však nepřináší jen obtíţe ve čtení, ale svému nositeli 

v závislosti na přístupu okolí k jeho horším výkonům a dlouhotrvajícím nezdarům v učebním 

procesu komplikuje náhled na sebe sama. Vnímání a proţívání sebe sama ztěţuje. Často 

dochází k tomu, ţe prvotním zásahem musí být psychoterapeutická intervence. Mnohdy stačí 

přiměřené vysvětlení situace v rámci návštěvy v pedagogicko-psychologické poradně. I proto 

je vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně časově náročné. První setkání rodiny se 

specialistou je nesmírně důleţité. Nezbytné je navázat kontakt, vzbudit v rodičích i dítěti pocit 

důvěry. Velice záleţí na tom, jak se dítě cítí v novém prostředí, jak je ochotno sdílet své 
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pocity, dojmy, do jaké míry se svěřuje. Klid a pocit pohody potřebuje i z důvodu podání 

maximální výkonnosti. Rodiče jsou ti, kteří mohou svému dítěti v prvotní fázi pomoci 

nejvíce. Na nich záleţí, aby pochopili a přijali dítě takové, jaké je. A aby byli ochotni na 

reedukaci participovat, aby měli důvěru i oni sami v odborného pracovníka, aby věděli, ţe se 

na něj mohou obrátit a neměli pocit, ţe jsou na všechno sami. Vědomí toho, ţe mohou  

profesionála kdykoliv oslovit, zeptat se, konzultovat, poţádat ho o pomoc, je pro řadu rodičů 

záchranným kruhem. Rodiče dětí s těţkými poruchami učení mnohdy proţívají pocity 

zoufalství, beznaděje. Obzvlášť kdyţ jsou děti nadprůměrně nadané a mají těţké poruchy 

učení, které se klasickou reedukační péčí na škole a pravidelnou domácí přípravou nedaří 

kompenzovat. Dítě se dostává do „začarovaného“ kruhu. Učí se, doma všechno umí na 

jedničku, přijde do školy a je-li na místě učitele člověk, který problematice nerozumí, 

případně nemá zkušenosti s takovými dětmi, nastane potíţ. Ne kaţdý učitel má pochopení pro 

ţáky s postiţením, které není vidět (ţáci s poruchami učení zpočátku nejsou nijak nápadní, 

nenosí ţádné zvláštní protetické pomůcky, aby učitele upozornili na fakt, ţe mají s něčím 

problémy). Přestoţe se ţák pravidelně připravuje, dostává špatné známky. Následují pocity 

viny, zloba často namířená proti sobě, úzkost, sniţuje se sebevědomí, sebeúcta.  

 V poradenské praxi jsem téměř před dvaceti lety začínala reedukací zaloţenou na 

odstraňování projevů obtíţí ve čtení (psaní, počítání). S narůstajícími zkušenostmi 

a pozorováním projevů dětí s poruchami učení mi bylo jasné, ţe s pouhými nástroji 

k odstranění nesprávné techniky čtení, psaní a chaotických postupů při počítání nelze vystačit, 

byť docházelo v rámci výborné spolupráce s rodiči dětí s poruchami učení k pravidelné – 

denní stimulaci centrálního nervového systému. Podpořit sebeúctu a důvěru ve vlastní  

schopnosti a dovednosti bylo nutné jiţ v počáteční fázi reedukačního procesu. V okamţiku, 

kdy se podařilo zvýšit sebedůvěru a sebeúctu dítěte, jevila se celkově spolupráce snadnější. 

Postupně se dostavily i dílčí úspěchy, coţ mělo za následek opětovné posilování sebedůvěry 

konkrétního dítěte. Na tomto místě je nutno podotknout, ţe bez vynikající spolupráce kolegyň 

by se práce nedařila. Kvalitní učitelé přistupují k dětem individuálně. Umí plně vystihnout, co 

děti se specifickými poruchami učení potřebují, předkládají, podsouvají jim úspěch, motivují 

je. Za úzké spolupráce odborníků a rodiny se daří psychické důsledky specifických poruch 

učení zmírnit. Děti samy na sebe nahlíţejí v lepším „světle“, více si věří, váţí si samy sebe, 

přestoţe si jsou vědomy výukových obtíţí, které jejich absolvování školy provázejí. Dokáţí se 

s nimi alespoň z části vyrovnat, berou je jako danost. Důleţité je, kdyţ ví, ţe si jich jejich 

okolí váţí a ţe jsou důvody, proč by je měli mít druzí lidé rádi.    
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 V momentě, kdy je dítě při čtení (psaní, počítání) ve stresu, více chybuje, obtíţe se 

spíše prohlubují. Pokud si dítě uvědomuje, ţe má i svoje silné stránky a je rodiči milováno, 

učiteli a svým okolím přijímáno takové, jaké je, bez jakýchkoliv podmínek, pak se psychická 

zátěţ při nácviku akademických dovedností tolik nezvyšuje a výkony mohou být i lepší. 

U těţkých poruch učení by měla být psychoterapeutická intervence jako nedílná součást 

rehabilitačního a reedukačního procesu. Pomoc psychologa, proškoleného speciálního 

pedagoga ihned v počátcích výukového selhávání můţe být základním stavebním kamenem 

pro získání sebedůvěry a sebeúcty, tedy pro zdravý vývoj osobnosti jedince.    

  

Nejnovější definice vyjadřují základní aspekty dyslexie, a to výkonovou 

charakteristikou (neschopností naučit se číst, potaţmo psát a počítat – dle typu specifické 

poruchy učení); odlišnostmi ve struktuře centrálního nervového systému a faktory, na nichţ 

rozvoj takových funkčních či strukturálních  odchylek závisí (Stanovich 1996 in Matějček, 

Vágnerová (ed) a kol. 2006). Výkonová charakteristika upozorňuje na to, ţe se člověk není 

schopen naučit číst (psát, počítat) na poţadované úrovni při dodrţení podmínek správného 

metodického vedení, sociokulturní příleţitosti, přijatelných intelektových schopností. 

Dotyčný v ostatních výukových předmětech  tolik neselhává.  

 

 Stupeň, typ dyslexie (i jiných specifických poruch učení) můţe být různý. Tak jako je 

originální kaţdý sám o sobě, tak ojedinělé  projevy a strukturu můţe mít dyslexie (i jiné 

poruchy učení). Je to dáno  sloţitostí centrálního nervového systému, jeho strukturou a velmi 

komplikovaným propojením jednotlivých oblastí. Závaţnost a stupeň specifických poruch 

učení odpovídá rozloţení Gaussovy křivky. Uplatňuje se zde nepřímá úměra. Čím je 

specifická porucha učení závaţnější; tím je její výskyt v populaci niţší (Matějček, Vágnerová 

(ed) a kol. 2006).  

Ţáků s těţkou poruchou učení není velké mnoţství. Jejich příběhy i tváře si za 

necelých dvacet let praxe v poradně dokáţi vybavit. Zároveň s tím jsou nezapomenutelné 

jejich pocity zranění, smutku, bezmoci, zoufalství; ale i projevy radosti a štěstí. Tyto projevy 

jsou pozorovatelné zejména v době přestupu na střední školu, kdy někteří opustili brány 

základní školy a potkali na střední škole učitele, kteří k nim přistupovali zcela odlišně. Byli 

schopni podat studentům s poruchami učení pomocnou ruku, podpořit je, naučit je vnímat 

jejich pozitivní vlastnosti, schopnosti a dovednosti, nacházet a preferovat jejich silné 

a pozitivní stránky. Zejména na praxích tito ţáci nabudou sebedůvěry, proţívají radost 

z úspěchu. To, co dělají, má smysl, přináší to pozitivní efekt, studenti jsou úspěšní. V rámci 
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praxí se jim dostává jakéhosi zadostiučinění. Mnozí z ţáků se specifickými poruchami učení 

se neuměli na základní škole učit. Na střední škole v průběhu praxe  řada z nich zjistila, ţe si 

dokáţí zapamatovat vše, co si ohmatají, rozloţí, rozkreslí do schémat a znovu sloţí. Tito 

studenti „rozkvetli“, měli pocit, ţe se jim mozek „rozhýbal“, začal lépe fungovat, konečně jej 

umí ve škole pouţívat. Z nešťastných, zarmoucených dětí se do poradny po dvou letech na 

střední škole vrací studenti, kteří si více věří, ze školy uţ nemají taková traumata jako dříve. 

(Mnozí z nich na otázku při úvodním rozhovoru, které období školní docházky bylo pro ně 

nejtěţší, odpověděli: „Základní škola, nic horšího neexistuje.“) Uţ se „našli“ a jsou schopni 

konkurovat svým vrstevníkům. Někteří z nich se vracejí do poradny s tím, ţe si chtějí 

„dodělat“ maturitu.  Coţ je pro mě a hlavně jejich rodiče velkou odměnou za mnohaleté úsilí 

a podporu, kterou do těchto dětí investujeme.                        

 

 „Vývojová dyslexie je heterogenním syndromem“ (Matějček, Vágnerová (ed.) a kol. 

2006, s. 11). Příčiny vzniku specifických poruch učení jsou různé. 

 Specifické poruchy učení mohou být geneticky podmíněné. Pro tuto formu bývá 

charakteristické celkové opoţdění vývoje jazykových kompetencí, fonologické analýzy, 

diferenciace, potíţe v ortografickém rozlišování (Olson 1994,2002; Graham et al. 1999; Silver 

a Hagin 2002; Stein 2004 in Matějček, Vágnerová (ed) a kol. 2006). Dle mých zkušeností se 

tyto formy specifických poruch učení napravují obtíţně. Reedukace je zdlouhavá. Specifické 

poruchy tohoto typu mnohdy dlouho odolávají vnějším reedukačním postupům. V rámci 

reedukační péče dokáţeme jednotlivé izolované oblasti rozvinout na poţadovanou úroveň. 

Avšak toto nestačí. Mnohdy proces reedukace komplikuje porucha v oblasti koordinace 

a integrace jednotlivých funkcí. Ţák nedokáţe propojit jednotlivé rozvinuté funkce. Celkově 

lze říci, ţe bez podrobného neurologického vyšetření (které se našim klientům v tomto státě 

aktuálně nedostává) nejsme schopni zcela přesně zacílit reedukační postupy. V rámci 

celkového procesu reedukace nelze hovořit o rychlém a pro dítě uspokojivém tempu nápravy. 

O to více je zde třeba informovaného rodiče i učitele, kteří dokáţí pochopit a podpořit 

konkrétní dítě. Nositelé tohoto typu poruch učení mnohdy vyţadují intervenci 

psychoterapeutickou, zaměřenou na rozvíjení sebeúcty a sebedůvěry.   

 Specifické poruchy učení mají i exogenní příčiny. Obecně známé jsou faktory 

prenatální, perinatální, postnatální, které mohou vést k poškození struktury či funkce mozku. 

Vznik specifických poruch učení nelze vyloučit ani ve věku pozdějším, coţ mohu doloţit 

zkušeností z praxe. Dříve výborně prospívající ţák na základní škole se spoustou zájmů 

a koníčků se po tonutí dostal do kómatu. V něm setrval asi tři měsíce. Následky byly zpočátku 
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tristní. Postupně se díky intenzívní rehabilitaci a stimulaci  centrálního nervového systému 

a především láskyplné péči ze strany rodiny (matka opustila svou práci a zůstala s chlapcem 

doma) dostal na úroveň průměrného ţáka čtvrté třídy. Naštěstí nebyly váţně poškozené 

smyslové orgány. Chlapec chodil, byl soběstačný, ale uţ nedosahoval intelektové úrovně jako 

před úrazem. Dříve suspektně nadprůměrně nadaný chlapec se dle výpovědi matky změnil 

i osobnostně. U chlapce se nepodařilo rozvinout veškeré oblasti centrálního nervového 

systému natolik, aby byl školsky úspěšný. Ve čtvrté třídě, kterou z důvodu dlouhodobé 

nepřítomnosti ve škole opakoval, u něj byly diagnostikovány poruchy učení dyslexie, 

dysgrafie a dysortografie.       

 V neposlední řadě praxe ukazuje, ţe specifické poruchy učení mohou vzniknout 

i kombinací obou výše uvedených faktorů (tedy vlivem endogenních i exogenních faktorů).  

 Obecně je známo, ţe v rodinách, kde se čtou dětem kníţky, vyprávějí se příběhy 

a pohádky, rodiče i starší sourozenci jsou čtenáři časopisů, knih, je větší předpoklad pro to, 

aby se z dítěte stal rovněţ čtenář. Výzkumy poukazují na to, ţe je-li rodina lingvisticky 

podnětným prostředím, má to vliv na rozvoj těchto dovedností dítěte (Matějček, Vágnerová 

(ed) a kol. 2006).  

 Mnoho matek při prvním setkání v poradně je velice zaskočených a překvapených 

mou otázkou, zda svému dítěti od útlého věku četly pohádky, prohlíţely si a „četly“ s dětmi 

leporela, zda si doma zpívaly, zda děti učily lidovým písním nebo nějakým dětským písním. 

Většina matek se na mne dívá s neskrývaným údivem v očích. V jejich reakcích je absolutní 

nepochopení smyslu takovýchto činností, někdy aţ opovrţení. Proč by se v dnešní době, která 

nám poskytuje vymoţenosti audiovizuální techniky, měly zaobírat něčím tak podřadným jako 

je čtení pohádek? Dnes přece existuje mnohem přitaţlivější způsob, jak dětem předkládat 

lidský hlas. Tyto matky se domnívají, ţe pro své děti dělají maximum, pouštějí (děti si leckdy 

samy pustí) DVD či CD přehrávač a matka má klid pro sebe nebo vaří oběd pro manţela.  

Vyrůstá-li dítě v rodině, kde se vyskytují specifické poruchy učení na genetickém podkladě 

a má-li rodiče, kteří ve výchově dítěte preferují moderní techniku před mluveným slovem, 

pak nedochází k dostatečnému rozvíjení jazykových kompetencí na úroveň, která by byla 

potřeba. Dítě je ohroţené specifickými poruchami učení dvojnásob.  

 V souvislosti s tímto mohu z vlastní praxe konstatovat, ţe jsou i matky s poruchou 

učení dyslexie, které se dle svých slov naučily číst v době, kdy četly svému batoleti leporela 

a pohádky. Za velikost písmen se nemusely stydět, neboť to byla kníţka jejich dítěte. 

Postupně tyto matky získávaly vztah ke čtení, který předtím neznaly.   
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1.3 Výskyt specifických poruch učení 

 

 Dostupná literatura uvádí výskyt českých dětí s dyslexií 3%, přičemţ nadpoloviční 

většina potřebuje podporu speciálního pedagoga (Matějček 1993). Vágnerová (2005) uvádí, 

ţe dětí s dysgrafií a dysortografií, které se často vyskytují souběţně, je 2%, přičemţ tyto 

specifické poruchy učení jsou častější u chlapců. Dyskalkulie se podle Vágnerové (2005) 

vyskytuje v populaci jen ve zlomku procenta. Novák (1997) uvádí, ţe četnost ţáků 

s dyskalkulií na základních školách můţe být stejně vysoká jako ţáků s dyslexií, jen se o nich 

neví. Mnoho ţáků své potíţe kompenzuje počítáním potají na prstech. Od třetí, čtvrté třídy se 

má za to, ţe na matematiku některé děti „prostě nejsou“, a vyšetření ve školském 

poradenském zařízení nikdo neiniciuje. Novák konstatuje, ţe výskyt specifické poruchy učení 

dyskalkulie a dyslexie je srovnatelný. V poradenských zařízeních je v současné době běţné, 

ţe se anamnestický rozhovor týká i oblasti předmatematických a matematických znalostí 

a dovedností dítěte. Má-li odborník podezření a pokud rodiče souhlasí, je realizováno 

i vyšetření zaměřené na oblast matematických dovedností. Závěry zaměřené na oblast 

matematiky nejsou většinou stanovovány okamţitě po prvním sezení. Rodičům jsou 

demonstrovány postupy, jak mají s dítětem pracovat. Po několika dalších intervencích, 

sledování výsledků ve škole a zhodnocení efektu reedukačních postupů je stanoven závěr. 

Názor, ţe je dětí s dyskalkulií v populaci mizivé procento, nesdílím.  

 Odborné kruhy uvádějí, ţe výskyt specifických poruch učení je u chlapců častější neţ 

u děvčat (Matějček 1974, 1993; Vágnerová 2005). Tuto skutečnost bych vzhledem k poměru, 

který je v poradnách jednoznačně v neprospěch chlapců, potvrdila. Nicméně Smith (2010) je 

toho názoru, ţe výskyt specifických poruch učení není ovlivněn pohlavím. Smith uvádí, ţe 

pro toto tvrzení neexistuje kognitivní důkaz. Svůj názor obhajuje faktem, ţe chlapec 

s poruchou učení více vyrušuje, zatímco dívka s poruchou učení se spíše stáhne do sebe. 

Chlapci s poruchami učení jsou tudíţ nápadnější ve svém chování neţ dívky, častěji na sebe 

upozorňují (někdy i nevhodně), čímţ na sebe poutají větší pozornost. V důsledku toho je více 

chlapců doporučeno  k vyšetření a více je jich  identifikováno.          

    

1.4 Diagnostické nástroje 

 

 Ve vývoji diagnostických nástrojů určených pro odhalování specifických poruch učení  

nastal v posledních deseti letech významný posun. Ještě před dvaceti lety byl kladen důraz na 

výsledky psychologického vyšetření. Podprůměrně nadanému dítěti nebylo moţné 
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specifickou poruchu učení diagnostikovat. Na některých poradenských pracovištích 

docházelo k tomu, ţe zjistil-li psycholog podprůměrnou úroveň intelektu, byl to pro něj 

signál, ţe dítě nepotřebuje radu speciálního pedagoga. (Nutno dodat, ţe to bylo většinou 

rozhodnutí z důvodu převisu poptávky nad nabídkou. Pedagogicko-psychologické poradny 

stále zápolí s nedostatkem finančních prostředků, potaţmo s nedostatkem odborných 

pracovníků. Ţádostí o vyšetření je vzhledem k počtu úvazků na poradnách neúměrně mnoho. 

Ve snaze o co nejkratší čekací doby na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně bylo 

i výše zmíněné opatření jednou z cest, jeţ by čekací dobu na vyšetření zkrátila.) Bohuţel se 

stávalo, ţe právě potřebné dítě se ke specialistovi nedostalo. Bylo na cílevědomosti, 

houţevnatosti a odvaze kaţdého speciálního pedagoga v poradně, aby se prosadil a na 

pracovišti zavedl systém, kdy kaţdé dítě, které ve škole selhává, potřebuje 

speciálněpedagogickou péči, má na specializované a úzce zaměřené vyšetření nárok.  

 Trend, kdy kaţdé dítě je vyšetřeno speciálním pedagogem, podporuje právě výše 

zmíněná definice, která neklade důraz na intelekt dítěte. Speciálněpedagogická diagnostika 

byla v předchozích letech značně závislá na zkušenostech odborníka. Odborný pracovník – 

speciální pedagog neměl k dispozici velké mnoţství testových baterií. K dispozici byla  

doposud pouţívaná a stále platná a nenahraditelná Zkouška čtení (Matějček, Šturma a kol. 

1987) a soubor testů fonematického povědomí (Matějček 1988), Orientační test dynamické 

praxe (Míka 1982) a Zkouška jazykového citu (Ţlab 1992). Při zjišťování úrovně 

matematických schopností se vycházelo a stále vychází z teoretických základů Košče, které 

pro poradenské pracovníky zpracoval Novák (1984). Rozsáhlý a ucelený soubor zkoušek 

zaměřených na zjišťování úrovně matematických schopností byl vydán v roce 1997 (Novák). 

Obrovským a nenahraditelným přínosem pro poradenského speciálního pedagoga byla 

několikaletá praxe ve škole. Já sama jsem měla to štěstí, ţe jsem pracovala na základní 

a tehdy i ve zvláštní škole jako vychovatelka i učitelka. Děti jsem měla moţnost poznat 

z hlediska různých rolí. Jak se chovaly k sobě navzájem, k dospělým. Jak se projevovaly  ve 

výuce a jaké to bylo mimo ni. Tyto zkušenosti jsou často nepřenosné a hlavně při praxi 

v pedagogicko-psychologické poradně velice přínosné a cenné s ohledem na nedostatek 

standardizovaných testových baterií v té době. Úroveň speciálněpedagogického vyšetření byla 

významně ovlivněna zkušenostmi odborníka, který prováděl vyšetření.  

Díky vědeckým pracovníkům na univerzitách, houţevnatým kolegyním a kolegům 

v poradenském systému se postupně obor speciální pedagogika „dočkal“ většího mnoţství 

standardizovaných metod, které lze v rámci celé České republiky dále pouţívat. Lze lépe 

sjednotit závěry všech poraden. Trend, kdy kaţdému dítěti bez ohledu na úroveň intelektu 
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náleţí stejná míra pozornosti, je ţádoucí, nezbytný a nevyhnutelný. Tato povinnost podle 

mého názoru i vyplývá z Úmluvy o právech dítěte. Včasnou kvalitní diagnostikou a následnou 

fundovanou radou lze předcházet vzniku psychických traumat, která u řady dětí přetrvávají aţ 

do dospělosti.  

 

1.4.1 Diagnostika ţáků devátých tříd a ţáků středních škol 

 

 V počátcích mé praxe v pedagogicko-psychologické poradně byl odborný pracovník 

při hodnocení čtenářského výkonu odkázán u věkové kategorie osmých a devátých tříd 

a starších ţáků na standardizaci textů, která končila ve třetím čtvrtletí šestého ročníku. 

Odborná veřejnost tedy vycházela z poţadavku tzv. sociální únosnosti čtení. Tím je chápáno, 

ţe čtenář dosahuje rychlosti šedesáti aţ sedmdesáti slov za jednu minutu, čte po slovech. To 

je meta, kdy se předpokládá, ţe čtení nečiní dotyčnému zásadní obtíţe a je schopen číst 

s porozuměním. Školák není odkázán na to, co si pamatuje z výuky nebo na to, co mu přečtou 

druzí. Čte si tedy jiţ ze zájmu. Této hranice by měl ţák dosahovat na konci druhé třídy a na 

začátku třetí třídy základní školy. Pokud ţák této hranice dosahoval, mohl být vyřazen 

z reedukační péče (Matějček 1974, 1993).  

Při vyšetřování ţáků sedmých ročníků a starších klientů speciální pedagog vycházel 

z techniky a rychlosti čtení, z dovednosti ţáka obsah přečteného reprodukovat. Sledoval 

úroveň aktivní slovní zásoby, pohotovost vybavovat si adekvátní pojmy. Pozoroval průvodní 

jevy (zvýšený psychomotorický neklid při čtení – pohyb nohama pod stolem, klátivé pohyby 

celým tělem; zvýšenou intrapsychickou tenzi klienta – např. pokašlávání, mnutí prsty, 

zadrhávání v expresívní řeči, grimasování, tiků; všímal si somatických projevů – rudnutí 

v obličeji, zvýšené potivosti a podobně). Velmi cenné byly výpovědi klientů, jejich 

subjektivní pocity, popisovali svůj vztah k četbě, ke psaní, jakým způsobem realizovali 

domácí přípravu na vyučování a podobně.  

Praxe ukázala, ţe dosaţení tzv. sociální únosnosti či překročení této pomyslné hranice 

v osmém či devátém ročníku základní školy a výše neznamená, ţe by byla dyslexie 

kompenzována. Potřeba starších ţáků a středoškoláků učit se čtením je zásadní a můţe 

jedince se specifickou poruchou učení dyslexie značně limitovat. Starší ţáci a studenti 

středních škol si musí přečíst zadání sami, zároveň jsou omezeni určitou časovou dotací, za 

niţ by měli práci vypracovat a odevzdat. Časový limit se ukázal u mnoha starších ţáků 

a studentů jako velmi stresující faktor při výuce. S ohledem k transparentnosti českého 

jazyka, lze hledisko rychlosti čtení povaţovat u starších ţáků základních škol a ţáků středních 
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škol jako spolehlivý ukazatel čtenářských dovedností. To potvrdila i nová baterie testů 

(Cimlerová a kol. 2007). Dokud nebyla baterie Diagnostika specifických poruch učení 

u adolescentů a dospělých osob (Cimlerová a kol. 2007) standardizovaná, bylo obtíţné u ţáků 

devátých tříd a ţáků středních škol s jistotou stanovit diagnózu dyslexie. Mnoho ţáků 

spolehlivě přesahovalo tzv. hranici sociální únosnosti čtení, často dosahovali osmdesáti aţ 

devadesáti slov za jednu minutu. Obsah textu vyjádřit dokázali. V důsledku toho byl učiněn 

závěr, ţe specifická porucha učení dyslexie byla z větší části kompenzována a ţe přetrvává 

potřeba vyšší časové dotace při čtení, případně při psaní. V doporučení bylo uvedeno, aby 

vyučující přihlíţeli k přetrvávající potřebě vyšší časové dotace ţáka - studenta při veškerém 

čtení (psaní) a kontrole napsaného ve všech hlavních výukových předmětech. Naštěstí byla 

většina vyučujících vstřícná a toto doporučení bez jasně stanovené diagnózy dodrţovala (dle 

vyjádření ţáků a studentů).  

Dle nově standardizované baterie Cimlerové a kol. (2007) je dnes jasné, ţe výše 

uvedená výkonnost spadá do kategorie specifická porucha učení. V současnosti je běţné, ţe 

se pracovníci poraden potýkají s tím, ţe na druhém stupni základní školy byla 

diagnostikovaná částečně kompenzovaná porucha učení nebo kompenzovaná porucha učení 

a na střední škole je nutné diagnózu opět potvrdit v plném rozsahu.      

     

1.4.2 Testová baterie Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých 

 

 Jelikoţ výše zmíněnou testovou baterii povaţuji jako průlomovou a stěţejní při 

diagnostikování specifických poruch učení u adolescentů a dospělých, dovolím si ji blíţe 

popsat.  

 Testová baterie se skládá z osmi základních modulů. Vstupní modul, čtení, psaní, 

fonematické povědomí, zraková percepce a koncentrace, řečové funkce, motorické funkce, 

prostorové a pravolevé vnímání. 

 

1.4.2.1 Vstupní modul 

 

 První část obsahuje anamnestický dotazník, jehoţ cílem je zjistit co nejvíce údajů 

z období docházky respondenta na základní školu. Cílem je zmapovat, jaké výukové obtíţe 

klient měl, s čím se potýkal, jak probíhala příprava na vyučování, zda vyuţil některou 

z moţností doučování rodinou, školou či jiným subjektem. Zjišťujeme, jak byl na základní 

škole klasifikován, zda měl nějaká uzpůsobení v rámci výuky z důvodu specifických poruch 
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učení, pokud měl tak jaká a ve kterých předmětech. Další část dotazníku sonduje mimoškolní 

aktivity klienta, jeho zájmy, záliby, případné absolvování tanečního kurzu, školení zaměřené 

na získání řidičského oprávnění. Odborný pracovník se dotazuje i na případná dílčí selhání při 

absolvování jednotlivých vzdělávacích aktivit. Výhodou anamnestického dotazníku je 

moţnost zmapovat co nejvíce informací i u osob, které v období školní docházky školské  

poradenské zařízení nenavštívili. 

 Druhou částí vstupního modulu je „screeningový dyslektický dotazník pro dospělé“ 

(Cimlerová 2007, s. 10). Probandi mají za úkol odpovědět na sedmnáct otázek, které si musí 

sami přečíst, a zakrouţkovat jednu z odpovědí ano – ne podle svého subjektivního názoru. Uţ 

samotné čtení dotazníku můţe pozorovateli mnohé napovědět (projev nevole, nelibosti číst si 

zadání sám; doba, kterou respondent potřebuje k vyplňování dotazníku; porozumění otázkám 

či potřeba informace doplnit; mimovolní projevy – zvýšený psychomotorický neklid, funění, 

vzdychání při čtení; technika čtení – někdo při získávání informací preferuje hlasité čtení, 

doprovodný komentář a podobně). V dotazníku jsou tři okruhy otázek. Jeden je zaměřen na 

oblast psaní, čitelnost rukopisu, psaní SMS zpráv a podobně. Druhý sonduje oblast 

čtenářských dovedností, jejich vyuţití v běţném ţivotě, například vyplňování dotazníků, 

přijímání SMS zpráv. Třetí okruh je zaměřen na oblast matematických dovedností včetně 

časové a prostorové orientace, například počítání zpaměti, zapamatování si číselných údajů, 

orientace na mapě, dodrţování posloupnosti údajů a podobně.  

Ve vstupním modulu postrádám více dotazů zaměřených na subjektivní proţívání 

respondenta při aktivitách, kde se následky specifických poruch učení mohou projevit. 

Například, zda dotyčný trpí trémou při zkoušení ústním či písemném, při mluvení před lidmi, 

zda pociťuje pocity úzkosti při jednáních, poradách, veřejných vystoupeních. Jak se 

respondentovi daří navazovat interpersonální vztahy ve škole či na pracovišti. Zda je pro 

klienta obtíţné navazování nových společenských kontaktů. Zda se domnívá, ţe je spíše 

trpělivý a důsledný, nebo spíše výbušný, netrpělivý. Zda patří mezi lidi, kteří chodí všude 

včas nebo raději je všude o půl hodiny dříve,  nebo se řadí mezi tzv. „notorické opozdilce“. 

Jak danému člověku daří v běţném ţivotě dodrţovat stanovené termíny a podobně. Obdobné  

otázky většinou kladu (mimo jiných) v rámci úvodního rozhovoru i ţákům osmých 

a devátých tříd.  
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1.4.2.2 Čtení 

 

 Tento modul obsahuje tři standardizované texty čtení. Při hlasitém čtení je zadáván 

smysluplný text Krtek a nesmysluplný text Latyš. Zkouška tichého čtení je zastoupena 

textem Děvečka.  

 Tiché čtení teoreticky náleţí k technice méně náročné, protoţe se klient nemusí 

soustředit na zvukovou podobu slov a můţe se více soustředit na obsah čteného. Navíc zde 

„odpadá“ poţadavek na čtení s přednesem. Výhodou je tiché čtení zejména pro klienty 

s pozitivním logopedickým nálezem. Text Děvečka je psán archaičtější češtinou a obsahuje 

i méně frekventovaná slova (Cimlerová a kol. 2007).  

Smysluplný text Krtek je osvědčený text, který spolehlivě ukazuje přesnost 

a pohotovost dekódování slov. Ze způsobu čtení a nepřesně, nesprávně přečtených slov 

můţeme sledovat kvantitativní i kvalitativní charakter chyb. Úroveň reprodukce textu Krtek 

velmi dobře poukazuje na vyspělost čtenářských dovedností. Řada respondentů text vypráví, 

ale i přes svůj věk ještě nejsou schopni vyjádřit pointu přečteného. V rámci reprodukování 

textu lze sledovat i úroveň vyjadřovacích schopností klienta, kulturu mluveného projevu, 

výskyt dysgramatismů, nápadnosti v jazykovém citu, artikulační neobratnosti a podobně 

(Cimlerová a kol. 2007). Neméně podstatné je sledování případných projevů klienta při čtení 

(jeţ jsem uvedla výše). Mimovolní projevy při čtení se mi jeví z pohledu mnohaleté praxe 

jako velmi zásadní. Dle mého názoru poukazují na zvýšenou zátěţ centrálního nervového 

systému.  

 Při moţnosti vyuţití kombinace tichého a hlasitého čtení  je sestavování obrazu 

specifické poruchy učení důkladnější, podrobnější. Respondent má za úkol oba smysluplné 

texty reprodukovat, coţ odhaluje případné výhody či nevýhody hlasitého čtení. Většina ţáků 

devátých tříd a studentů středních škol vykazuje kvantitativně lepší výkony při tichém čtení. 

Mnoho z nich uvádí, ţe se jim čte potichu lépe, rychleji a více si pamatují. Objektivně je tiché 

čtení u řady klientů rychlejší, ale ne kaţdému tiché čtení vyhovuje při učení. Někteří ţáci 

a studenti uvádějí, ţe si při učení čtou nahlas, protoţe si tak více zapamatují. U některých 

klientů musím konstatovat, ţe rychlost čtení tichého a hlasitého je srovnatelná a zároveň pod 

věkovou normou. Ţádná ze dvou technik se nejeví pruţnější, pro studenta s ohledem na 

rychlost čtení výhodnější.  

 Text Latyš je sloţen z nesmyslných slov, která „respektují fonotaktická pravidla 

českého jazyka, to znamená, ţe specifikují moţné kombinace hlásek v českém jazyce obvyklé 

a zabraňují tomu, aby se v pseudoslově vyskytla taková kombinace hlásek, pro kterou 
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proband ani jiný uţivatel  češtiny nemá vytvořeny artikulační stereotypy.“ (Cimlerová a kol. 

2007, s. 11) Ten, kdo čte takový text, musí být schopen přesného fonologického kódování. To 

bývá právě u lidí s poruchami učení dyslexie, dysortografie často porušeno. Nelze se zde 

spoléhat na globální odhadování tvarů slov dle jejich tvarů, není zde moţné text předjímat 

podle obsahu. Při čtení tohoto textu nelze vyuţívat kompenzační mechanismy.  

Nová standardizace výše uvedených textů napomohla při stanovení závěrů nejen 

u středoškoláků, ale je významným pomocníkem i při stanovení závěrů výkonů ţáků devátých 

tříd základní školy. Na řadě poradenských pracovišť je praxe taková, ţe odborný pracovník 

porovnává výkony norem pro šestou třídu (Matějček a kol. 1987) s výkonností uvedenou 

v baterii zaměřené na adolescenty (Cimlerová a kol. 2007). V testové baterii pro 

středoškoláky je u všech modulů (kromě zkoušky vizuomotorické koordinace Matějček, 

Strnadová 1974) velice podrobně vypsána výkonnost gymnazistů, studentů středních 

odborných škol, studentů středních odborných učilišť. Zvlášť je popsána výkonnost muţů, 

ţen, klientů se specifickými poruchami učení a běţné populace. Poradenský pracovník tak má 

mnohem lepší podmínky pro posouzení výkonnosti ţáka devátého ročníku základní školy 

s ohledem na jeho intelekt i další studijní poţadavky.                

 

1.4.2.3 Psaní 

 

 Záměrem modulu psaní je odhalit úroveň pohotovosti a koordinace řady funkcí 

a dovedností. Psaní diktátu vyţaduje dobrou krátkodobou verbální paměť, kinestetickou 

a zrakovou paměť, vizuomotorickou koordinaci, grafomotoriku, prostorovou a pravo-levou 

orientaci, fonematické povědomí, jazykový cit, pohotově si vybavit a aplikovat pravopisná 

pravidla a schopnost korekce (Cimlerová a kol. 2007).   

Modul obsahuje tři zkoušky. Standardní diktát Procházka lesem, který svou 

obtíţností i rozsahem odpovídá poţadavkům ţáků 9. tříd, přestupujících na střední školu 

a poţadavkům studentů středních škol.  

Další dva moduly se týkají psaní izolovaných  pseudoslov a psaní vět sloţených 

z psedudoslov. Chybný zápis pseudoslov můţe signalizovat obtíţe ve sluchové ostrosti 

(lehkou nedoslýchavost), potíţe v krátkodobé sluchové paměti, obtíţe v dekódování slov na 

hlásky a následně v jejich syntéze při grafickém zápisu. Při psaní vět z pseudoslov se můţe 

projevit i sníţený jazykový cit (Cimlerová a kol. 2007). 

I při psaní je nutné sledovat klienta, průvodní jevy při psaní. Uţ při zadání 

smysluplného textu se u některých respondentů projevuje zvýšený psychomotorický neklid, 
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tiky, grimasování. Mnohdy je zjevná zvýšená potivost rukou (papír, na který píší, je 

promáčený). Klienti si zadání nepamatují, vynechávají slova, opakovaně se na znění vět ptají, 

pravopisné jevy ve slovech doplňují aţ po napsání celé věty, někdy celého diktátu, jindy jeden 

pravopisný jev přepisují vícekrát, odůvodněním si nejsou vůbec jistí. Pracovní tempo 

některých ţáků devátých tříd a studentů středních škol s poruchami učení při psaní bývá 

nápadně pomalé, zmatkují, v psaném textu často škrtají. Rukopis je někdy prakticky 

nečitelný.  

Při individuálním zadání písemné části testů je dobré se respondenta zeptat na 

odůvodnění některých pravopisných jevů. Mně osobně se tento postup osvědčil a praktikuji 

jej u všech ţáků i studentů. Získám tak přehled o tom, zda klient má či nemá alespoň 

teoretické znalosti a jak s nimi v praxi nakládá, jak je dokáţe vyuţít. U některých ţáků 

i studentů lze konstatovat, ţe pracují systémem „pokus –omyl“. Jiní se snaţí pravopisné jevy 

odůvodnit, ale nepouţijí adekvátní pravopisné pravidlo. Mnozí při ústním odůvodňování 

jednotlivých jevů reagují správně, ale při diktátu chybují, nedokáţí reagovat adekvátně 

pohotově. U všech sledovaných ţáků i studentů je významným pomocníkem i ukázka školní 

práce a zápisy ve školních sešitech.  

 

1.4.2.4 Fonematické povědomí  

 

Je obecně známo, ţe úroveň fonematického povědomí je jedním ze zásadních 

ukazatelů rozvoje jazykových dovedností. Fonematické povědomí umoţňuje jedinci 

manipulovat se slovy na úrovni hlásek. Pokud se fonematické povědomí rozvíjí přiměřeně 

věku, pak jsou splněny předpoklady pro osvojení si čtení a psaní v transparentních jazycích 

(Cimlerová a kol. 2007).  

Uţ děti v předškolním věku mají specifické obtíţe. Nedaří se jim dělit slova na slabiky 

či hlásky při rozpočítávání a říkadlech, neumí vytvořit na dané slovo rým. Mladší i starší ţáci, 

studenti i dospělí mají potíţe s analyzováním slov na hlásky a se syntézou hlásek do slov 

(v závislosti na přiměřené obtíţnosti stimulů). U klientů s deficitem v oblasti fonematického 

povědomí se často setkáváme s problémy v rozlišování zvukově podobných hlásek neboli ve 

sluchové diferenciaci (Matějček 1993; Zelinková 2003, 2005; Vágnerová 2005; Matějček, 

Vágnerová a kol. 2006). 

U některých starších školáků, studentů a dospělých s přetrvávajícími výše uvedenými 

projevy v praxi zjišťuji i sníţený jazykový cit.      
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S úrovní fonematického sluchu souvisí i vývoj expresívní řeči. Bylo prokázáno, ţe 

úroveň fonematického povědomí ovlivňuje i plynulost expresívní řeči, obtíţe v artikulaci 

dlouhých artikulačně náročných slov (Caravolas, Volín 2007, in Cimlerová a kol. 2007).  

Tento modul je jedním ze stěţejních, který lze vyuţít i při diagnostikování 

specifických poruch učení u ţáků devátých tříd základní školy. Při diagnostice těchto ţáků 

a starších klientů nebylo moţné vycházet z testů fonematického povědomí zadávaných 

u mladších školáků, protoţe zadávaná slova byla vzhledem k věku respondentů snadná. 

Někteří dlouholetí klienti si předlohy pamatovali.   

Jako vypovídající a pouţitelnou zkoušku pro zmíněnou věkovou kategorii z testové 

baterie Novák (2002) povaţuji zkoušku sluchové diferenciace. Jak se ukazuje v této oblasti 

u některých starších ţáků i dospělých klientů přetrvávají nemalé potíţe zejména v diferenciaci 

tvrdých a měkkých slabik. Lidé s tímto deficitem mají potíţe při aplikování pravopisných 

pravidel, kde se tento jev vyskytuje (vzory podstatných a přídavných jmen, zájmena, 

ovlivněno je i odůvodňování psaní –y/-i v příčestí minulém apod.). Zkouška sluchové 

diferenciace je zadávána prostřednictvím nesmysluplných slov, coţ neumoţňuje kompenzaci 

ve smyslu hledání významu slov. 

 Na stejném podkladě je vytvořen test fonologické manipulace. Je sestaven ze 

šestnácti jednoslabičných pseudoslov. Úkolem respondenta je zopakovat dané slovo a dle 

instrukcí examinátora z něj vytvořit slovo jiné. Nejprve se vynechává první hláska ve slově, 

pak druhá, následně poslední a nakonec předposlední (Cimlerová a kol. 2007). Vše probíhá 

bez vizuální opory.  

 Zkouška sluchové analýzy a syntézy obsahuje převáţně méně frekventovaná tří aţ 

pětislabičná smysluplná slova se shluky souhlásek. Obě části mají po deseti slovech. 

Zkušenost ukazuje, ţe klienti, kteří v této zkoušce s jednoduššími typy slov (Matějček 1988, 

test vytvořený pro potřeby české poradenské praxe) obstáli, při pouţití náročnější varianty 

v mnoha případech selhali. Doposud si z důvodu porovnání výkonnosti respondentů v těchto 

dvou obtíţnostních variantách zadávám zkoušky obě. Jednoznačně lze konstatovat i vzhledem 

k objektivním obtíţím ţáků devátých tříd, ţe se jeví směrodatná varianta náročnější uţ u ţáků 

devátých tříd základní školy. Dle mého názoru jednodušší varianta zkoušky sluchové analýzy 

a syntézy (Matějček 1988, Novák 2002) jiţ u ţáků devátého ročníku základní školy 

„neukazuje“ spolehlivě to, co by měla.  
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1.4.2.5 Zraková percepce a koncentrace 

 

 Zrakové vnímání je jednou z důleţitých komponent při nácviku čtení a psaní. Potíţe se 

zpracováním ortografické informace lze sledovat na úrovni vizuální analýzy, syntézy 

i diferenciace. Zpočátku při utváření čtenářských dovedností se běţně stává, ţe mají děti 

obtíţe s identifikací tvarově podobných písmen a zaměňují je. U zdravého jedince však 

pozorujeme, ţe tyto projevy postupně mizí v průběhu druhého ročníku školní docházky. 

U dětí s dyslexií obtíţe typu neschopnosti vnímat rozdíly mezi tvary písmen, či jejich detaily, 

jejich polohy, neschopnost rozlišit reverzní tvary (b-d, p-b) dlouho přetrvávají (Vágnerová 

2005; Matějček, Vágnerová a kol. 2006). V praxi se s tímto jevem - poruchou ortografické 

diferenciace setkáváme i u některých ţáků druhého stupně základní školy. Rychlost čtení dále 

ovlivňuje i úroveň sekvenční analýzy a syntézy.  

Zásadní význam oblasti vizuální percepce akceptovaly i autorky diagnostické baterie 

pro adolescenty a dospělé Cimlerová a kol. (2007) vytvořením nového testu.   

 Test zrakového vnímání zjišťuje aktuální úroveň zrakové percepce klienta. 

S ohledem na koncepci testu, jeho administraci a komplexnosti vnímání je nutné výkon 

hodnotit nejen kvantitativně, ale i kvalitativně. Je třeba sledovat počet správně vyřešených 

úkolů, ale i typy chyb. Test je sestaven z devadesáti dvojic názvů firem či jmen. Některé 

dvojice jsou totoţné, jiné se liší detailem. Úkolem respondenta je označit dvojice stejné 

a různé. Vypracování testu je limitováno šesti minutami. Klient pracuje po zácviku 

samostatně za dohledu examinátora (Cimlerová a kol. 2007).  

 Dle mých dosavadních zkušeností se ukazuje, ţe u ţáků s přetrvávající dyslexií 

a dysortografií je častěji oslabená oblast fonematického povědomí neţ oblast vizuální 

percepce, coţ potvrzuje tezi, ţe specifické poruchy učení na podkladě deficitu v oblasti 

fonematického povědomí se daří kompenzovat mnohem obtíţněji neţ specifické poruchy 

učení na podkladě obtíţí ve vizuální percepci a prostorové orientaci.   

  

 Význam podílu koncentrace pozornosti na procesu učení je asi nejlépe demonstrován 

tím, ţe dosaţení její určité úrovně patří mezi předpoklady pro zdárný vstup do první třídy – 

tedy je jednou z komponent školní zralosti. Efektivita jakýchkoli činností je závislá na úrovni 

a kvalitě koncentrace pozornosti (Vágnerová 2005). Z tohoto důvodu byl do baterie testů pro 

adolescenty a dospělé zařazen test koncentrace pozornosti. Autorem verze, která je 

doporučena v rámci šetření specifických poruch učení u výše uvedené věkové kategorie, je 

Kučera (1980, in Cimlerová 2007).  
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Test je primárně zaměřen na posouzení kvality pozornosti - zejména její rozsah, 

přizpůsobivost, krátkodobě i její stálost. S ohledem na obsah a podobu testu lze sledovat 

i psychomotorické tempo klienta, jeho „korekční schopnost, správnost a rychlost výkonu, 

sklon k chybovosti.“ (Cimlerová 2007, s. 18) Nutno počítat s tím, ţe výkon mohou ovlivnit 

i obtíţe ve zrakové percepci. Projevit se zde můţe organicita, osobnostní rysy respondenta, 

například impulzivita i reakce na zátěţovou situaci.  

 Respondent má před sebou formulář, který obsahuje dva sloupce. Úkolem klienta je 

porovnávat jednotlivé znaky v levém sloupci se znaky v pravém sloupci. Ty znaky, které 

v pravém sloupci nejsou shodné, respondent škrtá. Pozoruhodná na tomto testu je moţnost 

pro leváky, kteří mohou škrtat znaky v levém sloupci. Test má tři formy. Pro naše účely je dle 

autorek testové baterie vyhovující forma B a C. Forma B je sloţena z písmen, formu C tvoří 

geometrické tvary. Lze vyuţít obě varianty nebo jen jednu. Test je omezen časem čtyř a půl 

minuty. Po zácvičných úkolech, kdy je třeba zjistit, zda dotyčný smysl pochopil, pracuje 

samostatně (Cimlerová 2007). Uvedený test není nezbytně nutné zadávat všem studentům,   

je-li zjevné z jiných subtestů, ţe specifická porucha učení u klienta přetrvává. 

    

1.4.2.6 Řečové funkce 

 

 Obecně známým předpokladem pro úspěšné zvládání školních poţadavků je věku 

přiměřeně rozvinutá řeč. Následky specifických poruch učení, deficitu v oblasti řečových 

funkcí v průběhu dospívání a dospělosti nabývají zcela jiného rozměru. U dospívajících 

a dospělých klientů, kde se poruchy učení nedaří kompenzovat na „sociálně únosnou“ míru, 

přičemţ pro kaţdého jedince míra tzv. „sociální únosnosti“ bude mít subjektivně jiné 

hodnoty, lze hovořit o předpokladu přiměřené sebejistoty, sebeúcty. U řady klientů se 

specifickými poruchami učení jsou řečové funkce ve svém důsledku zásadním atributem pro 

rozvoj jejich sebehodnocení, volby střední školy, profesní dráhy a úspěšnosti.  

 Velmi vypovídajícím a spolehlivým se jeví při vyšetřování studentů středních škol test 

verbální fluence, který zjišťuje schopnost pohotově si vybavit v daném časovém úseku co 

nejvíce slov. Test poukazuje například na verbální pohotovost, spontaneitu, tempo a plynulost 

řeči. Neurology je tento test vyuţíván „při diagnostice poškození frontálního mozkového 

laloku“ (Cimlerová 2007, s. 20).  

Úkolem respondenta je říci co nejvíce slov začínajících na konkrétní hlásku za daný 

časový limit jedné minuty. Nesmí se uvádět vlastní jména, slova příbuzná, zkratky či 

pseudoslova. Slova se nesmí opakovat. Examinátor slova zapisuje.          
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U řady klientů zaznamenáváme obtíţe v pohotovosti ve vyjadřování a vybavování 

adekvátních pojmů. Mnohdy tito lidé pouţívají vsuvky, které nemají ţádný obsahový význam 

jen proto, ţe si nemohou vybavit adekvátní výrazy. Mnoho ţáků z osmých a devátých tříd 

základní školy dokáţe tyto projevy spontánně popsat, aniţ by je k tomu někdo vybízel. Fakt, 

ţe si nemohou vybavit potřebný výraz, přestoţe jej „v hlavě mají“ (z rozhovorů s ţáky 

z osmých a devátých tříd), je velmi trápí, je pro ně značně traumatizující. Některým ţákům 

v průběhu líčení svých pocitů vyhrkly slzy. Ani chlapci nedokázali tíhu negativních emocí 

ovládnout. Z jejich výpovědí bylo moţné vnímat zlobu a vztek na sebe sama, pocity 

zahanbení, nemoţnosti, neschopnosti, zoufalost, pocity bezmoci.   

  Orientační zkouška jazykového citu zahrnuje „oblast podstatných a přídavných 

jmen a zájmen, jejich skloňování a tvoření mnoţného čísla.“ (Cimlerová 2007, s. 21) V testu 

se projevuje oblast fonologická, morfologická i gramatická. Test obsahuje tři odstavce o pěti 

větách, v nichţ jsou v závorkách jedno aţ dvě slova v prvním pádu. Klient má tato slova 

napsat ve správném tvaru, gramaticky správně (Cimlerová 2007). Test není časově limitován. 

 Tuto zkoušku dle mých zkušeností lze orientačně pouţít i u ţáků devátého ročníku 

základní školy. Někteří z nich tento test zvládají překvapivě dobře. Přesto je třeba výsledky 

hodnotit velmi obezřetně. Zkoušku povaţuji u ţáků devátých tříd pouze za orientační pro 

potřeby administrátora za účelem posouzení vývoje jazykových schopností klienta při 

následném vyšetření, kdy bude moţné výsledky objektivně posoudit. Dobrým vodítkem je 

spontánní vyjadřování myšlenek, zápisky ţáků a studentů, úroveň jejich slohových prací. 

 Specifický logopedický nález se vyskytuje u specifické poruchy učení dyslexie 

i dysortografie. Matějček (1974, 1993), Cimlerová (2007) uvádějí, ţe výskyt specifického 

logopedického nálezu je častější u specifické poruchy učení dysortografie. Jedná se o vadu 

řeči, kdy dotyčný hlásky i slova dokáţe vyslovovat, ale jeho artikulace je namáhavá, málo 

obratná, setřelá. Někdy se vyskytuje i komolení slov, nedodrţování přesného pořadí hlásek či 

slabik ve slově, jejich přesmykování. V rámci specifického logopedického nálezu rozlišujeme 

artikulační neobratnost a specifické souhláskové asimilace. Problematická je výslovnost 

dlouhých sloţených slov, slova s různými typy sykavek, dvojice párových znělých 

a neznělých souhlásek či tvrdých a měkkých slabik (Matějček 1974, 1993; Zelinková 2003, 

2005; Matějček, Vágnerová a kol. 2006; Cimlerová 2007).   

 Zadání testu obsahuje šest vět. První dvojice vět zjišťuje artikulační obratnost 

mluvidel, zejména jazyka. V dalších dvou větách je kombinace tvrdých a měkkých slabik. 

Poslední dvě věty obsahují slova s kombinací tupých a ostrých sykavek (Cimlerová 2007). 
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 Věty v testu pouţívané nejsou zvlášť odlišné od běţně vyuţívaných stimulů u ţáků 

druhého stupně základní školy. Hlavní rozdíl je v poţadavku na opakování jedné věty dvakrát 

po sobě. Řada ţáků má obtíţe nejen v artikulaci, ale i se zapamatováním zadání. To 

poukazuje na deficit v krátkodobé auditivní paměti, který se projevuje i v jiných subtestech 

(například ve sluchové syntéze slov, při psaní diktátu, reprodukci rytmických sestav 

a podobně).   

 

1.4.2.7 Motorické funkce  

 

 V rámci tohoto modulu je vyuţit Test obkreslování (Matějček, Strnadová 1974) pro 

potřeby šetření adolescentů a dospělých předlohy č. 7 aţ 12. Test odhaluje úroveň jemné 

motoriky, zrakové percepce a vizuomotorické koordinace. Jedná se o neprojektivní kresebnou 

techniku. Respondentům jsou prezentovány předlohy s obrazci, které mají co nejpřesněji 

napodobit. Klient má předlohu stále před sebou, můţe ji porovnávat s tím, co právě vytvořil. 

Časově není test omezen, přesto je vhodné časový faktor sledovat.  

 Tento test je v poradenské praxi vyuţíván velmi často. Je spolehlivý, vypovídající. Při 

vyšetřování ţáků druhého stupně základní školy je zadáván téměř u kaţdého klienta, který 

o vyšetření poţádá z důvodů výukových obtíţí. Tento test je psychology mnohdy aplikován 

spolu s dalšími testy za účelem odhalení organicity.     

 Test dynamické praxe zjišťuje „neurofyziologickou dispozici pro motorickou 

koordinaci.“ (Cimlerová a kol. 2007) Autorky testu vycházejí z Lurijova pojetí 

neuropsychologického vyšetření motorických funkcí. Test postihuje poruchy motorického 

učení, které se vyskytují souběţně s poruchami percepčními. Klient bezprostředně 

napodobuje pohyby rukou. K této nápodobě motorického vzorce je třeba integrace 

smyslových vjemů do motorických dovedností, nutná je průběţná kontrola prováděných 

pohybů a aktivní účast pohybově prostorové paměti. Úkony jsou předváděny jednou rukou 

nebo oběma. Kaţdý úkon je předveden třikrát bez slovního komentáře. Zkoušek je celkem 

šest. Dvě sledují kinestetický základ pohybu, dvě posuzují tzv. sekvenční motorické učení. 

Tyto čtyři zkoušky jsou prováděny vţdy jednou rukou. Dále jsou zařazeny dvě zkoušky, při 

nichţ pracují obě ruce, ale kaţdá vykonává jiný pohyb. Zde lze sledovat bilaterální regulaci 

pohybů oběma hemisférami (Cimlerová 2007).   

 Výše uvedené zkoušky jsou poměrně náročné. U ţáků druhého stupně základní školy 

je vyuţívána část Orientačního testu dynamické praxe (Míka 1982), kde mezi nejlépe 

vypovídající u ţáků II. stupně základní školy náleţí zkouška jemné motoriky jazyka 
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a nestejné úkony levou a pravou rukou, kdy obě ruce pracují zároveň (obdoba posledních 

dvou úkolů v baterii pro adolescenty). Ostatní zkoušky jsou v Orientačním testu dynamické 

praxe pro většinu ţáků osmých a devátých tříd velice snadné. Na zváţení je, zda by nebylo 

vhodné alespoň ţákům v devátých třídách zadávat testy dynamické praxe pro adolescenty.  

  

1.4.2.8 Prostorové a pravolevé vnímání    

 

 Test zrcadlového vnímání „je zaloţen na schopnosti představit si a vytvořit zrcadlově 

symetrický tvar.“ (Cimlerová a kol. 2007) Testem je měřena kvalita vizuální percepce, 

prostorová analýza i syntéza. Test předpokládá realizaci intelektových operací v prostoru, 

zejména prostorové představivosti. Vzhledem ke své obtíţnosti je řazen mezi zátěţové 

zkoušky. Lze na něm sledovat odolnost klienta vůči zátěţi. Klientům je po zácviku zadán test. 

Respondent má určit u tří slov jeho tvar v zrcadle. U kaţdého slova lze vybrat z pěti moţností. 

Test je časově limitován (Cimlerová 2007).  

 Jelikoţ je tento test vysoce náročný, u ţáků druhého stupně základní školy jej 

neaplikuji. Speciální pedagog se v tomto případě můţe orientovat podle výsledků 

psychologického vyšetření, a to subtestu kostky, který má vysoce vypovídající hodnotu 

ohledně pravolevé orientace, ale i vizuomotorické koordinace, syntézy i analýzy.  Pro řadu 

ţáků devátých tříd zůstává problematická stranová orientace na protilehlé rovině (Novák 

2002).   

 

1.5 Prognóza specifických poruch učení 

 

 Prognóza vývoje závisí na mnoha faktorech. Důleţitý je postoj rodiny, učitelů, 

vychovatelů. Velmi významná pro překonání dílčích obtíţí je míra odolnosti konkrétního 

dítěte vůči psychické zátěţi. Dále je vývoj závislý na typu a stupni specifické poruchy učení, 

na jejich případné kombinaci, na efektu zvolených reedukačních postupů. U mnohých ţáků 

lze sledovat pozitivní posun jiţ v průběhu školní docházky. Při kontrolních vyšetřeních u nich 

lze konstatovat určitou míru kompenzace obtíţí.  

V době dospívání u některých ţáků zjišťujeme aţ překvapivé zlepšení i přes to,  ţe 

dítě nepodstoupilo ţádný systematický trénink. Ve škole docházelo jedenkrát týdně na 

reedukaci, ale doma s dítětem nikdo ţádné oblasti neprocvičoval. Přesto shledáváme 

významné zlepšení ve výkonnosti dítěte. Lze konstatovat, ţe došlo „k určité akceleraci 

v rozvoji daných schopností“ (Matějček, Vágnerová a kol. 2006, s. 39).  U řady dětí se v době 
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dospívání mění jejich postoj k danému postiţení. Hlavním aspektem sebehodnocení přestává 

být školní výkonnost, ale dítěti nejvíce záleţí na přijetí vrstevnickou skupinou. Důleţitá je 

dobrá pozice jedince mezi vrstevníky. Uvaţování dospívajících se mění. Některé děti 

postupně nalézají způsoby, jak své obtíţe kompenzovat, nacházejí moţnosti, jak poruchu 

„obejít“, jak se učit, aby je jejich postiţení tolik neomezovalo. 

 

Závaţnost přístupu ze strany rodiny, učitelů, význam vrstevníků na změnu postoje 

k obtíţím vyplývajícím ze specifických poruch učení budu demonstrovat na jednom z mých 

klientů. Dotyčný chlapec měl obtíţe se čtením a psaním jiţ od počátku školní docházky. 

Poradnu rodiče s chlapcem navštívili vzhledem k jeho stupni poruchy učení dle mého názoru 

pozdě, aţ ve třetí třídě. (Nabízí se otázka, proč škola neposlala rodiče s chlapcem do poradny 

dříve? Jakým způsobem s chlapcem vyučující pracovali? Jak probíhala komunikace mezi 

rodiči a vyučujícími?) Hoch má těţkou formu dyslexie, která musela být zjevná uţ v průběhu 

první třídy. V osmé třídě hoch čte čtyřicet aţ padesát slov za jednu minutu. Dopouští se 

vysokého počtu chyb, čtení není plynulé, je bez větné intonace. Tu s ohledem na aktuální 

techniku čtení ani nelze očekávat. Při reprodukci textu si chlapec vybavil za pomoci 

návodných otázek pouze útrţky. U chlapce byla navíc shledána kombinace specifických 

poruch učení čtení a psaní - dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Rukopis je obtíţně čitelný aţ  

nečitelný. V pravopise se hoch vůbec nevyzná. Při psaní diktátu se dopouští vysokého počtu 

pravopisných chyb. Dle Nováka (2002) se jedná o výkon sociálně neúnosný, defektní. Při 

následné kontrole napsaného se chlapec snaţil doplnit chybějící diakritická znaménka. 

Pravopisné jevy nekontroloval. Na otázku proč, odpověděl, ţe se v nich vůbec nevyzná.  

Rodinné zázemí chlapce není uţ několik let optimální. Rodiče jsou rozvedeni, 

výchova je nejednotná. Doma se s chlapcem učili asi do páté třídy (dle výpovědi rodičů). 

Nyní na druhém stupni uţ to „vzdali“, neboť ţádný efekt nevidí. Spolupráce s chlapcem dle 

vyjádření rodičů je svízelná: „Hned se kvůli všemu rozbrečí. Nechce spolupracovat.“ Od 

počátku bylo zjevné, ţe u tohoto chlapce lze jednoznačně konstatovat sníţenou odolnost vůči 

psychické zátěţi, projevující se sekundární neurotizací dítěte dlouho trvajícími školními 

neúspěchy. Při sebemenším dílčím zakolísání či subjektivním pocitu, ţe je úkol obtíţný, se 

hoch rozpláče a nespolupracuje, nepokusí se zadání vyřešit. Chlapec se uzavírá do sebe, 

odmítá o svých obtíţích hovořit. Těţko si hledá kamarády, aktuálně ţádné nemá. Z důvodu 

vzdálenosti místa trvalého bydliště od města nenavštěvuje ani ţádné zájmové krouţky, 

mimoškolní aktivity nemá. Svoji školní práci hodnotí jako velice špatnou ani mínění sám 

o sobě nemá lepší.   
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 S podobnými příběhy se během posledních deseti let nesetkávám v praxi často. Ale je 

třeba o těchto dětech vědět a poukázat na to, ţe mezi námi jsou a potřebují včasnou pomoc. Je 

na učitelích, aby si všímali projevů dětí, aby je sledovali, snaţili se dětem podat pomocnou 

ruku  prostřednictvím odlišných metodických postupů při výuce a včasné informovanosti 

rodičů. Včasná intervence můţe být tím, co dítěti pomůţe se s následky specifických poruch 

učení vyrovnat či je alespoň zmírnit. (Z důvodu objektivity mého pohledu musím na tomto 

místě podotknout, ţe většina učitelů jsou vynikající osobnosti, profesionálové na svém místě. 

Většina z nich rodiče na obtíţe u dítěte upozorní, ale zákonní zástupci jsou těmi, kteří mají 

právo veta a návštěvu v poradně odmítnou i přes několikeré upozornění vyučujícími.)   

 

Jsou lidé s poruchami učení, jak jsem jiţ výše zmínila, u kterých dochází ke zlepšení 

aţ v době docházky na střední školu či aţ v době dospělosti. Zkušenosti jsou takové, ţe si 

mnoho ţáků volí záměrně snadnější obor. Postupně však sami zjišťují, ţe jejich obtíţe nejsou 

uţ tolik zásadní a výrazné, dochází u nich ke zlepšení. Po ukončení studia bez maturity se 

mnozí rozhodnou studovat obor maturitní. Tzv. si „dodělávají“ maturitu. Ke zlepšení u těchto 

jedinců zřejmě dochází v důsledku změny postojů i psychického vyzrávání. Psychika ţáků 

středních škol je více stabilní, jsou odolnější vůči psychické zátěţi. Tito ţáci bývají  

zodpovědnější, cílevědomější, ochotnější překonávat úskalí, překáţky. Dochází u nich ke 

změně motivace. Jsou houţevnatější a více si uvědomují moţnosti dalšího uplatnění v ţivotě, 

v budoucím zaměstnání. Vliv na rozhodnutí o dalším studiu můţe mít i rodina, vzdělání 

rodičů, podpora ţáka střední školy ze strany rodiny. U některých jedinců v této době dochází 

k významnému vývoji některých schopností (Matějček, Vágnerová (ed) a kol. 2006).  

 U některých ţáků středních škol v rámci kontrolních vyšetření sledujeme potíţe 

v pohotovosti, rychlosti reakcí, podprůměrné pracovní tempo při čtení, psaní, případně 

počítání. Není výjimkou sníţený jazykový cit, potíţe s pohotovostí aplikovat teoreticky 

zvládnutá pravopisná pravidla, problémy mívají při výuce cizího jazyka, zejména  

v angličtině. V anglickém jazyce ţáci středních škol většinou preferují ústní  projev před 

písemným. Někteří (zejména ţáci s pozitivním logopedickým nálezem) preferují písemnou 

formu ověřování znalostí z důvodu trémy před třídou, pocitu, ţe si potřebné informace hůře 

vybavují a nemají čas si je v hlavě roztřídit.               
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2. SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ NA II. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

2.1 Přestup ţáka na druhý stupeň základní školy  

 

 Přestup ţáka na druhý stupeň základní školy s sebou pro mnohé z dětí přináší nejedno 

úskalí. Potíţe vyplývají v důsledku fyzických i psychických změn, fyziologického vyzrávání 

jedince. Všechny děti procházejí nezvratnými změnami. U některých ţáků obtíţe ve škole 

mohou souviset s vývojovými změnami, kterými dítě prochází. Pro ţáka staršího školního 

věku je charakteristické nevyvíjet příliš velké úsilí, moc se nenamáhat, není-li k tomu 

donucen. Změna postoje souvisí se změnou a posunem hodnot. Pubescenti nemají rádi 

samoúčelnost. Učit se kvůli získání lepších známek, kdyţ obsah učiva je samoúčelný, 

v dalším ţivotě neupotřebitelný, u nich pozbývá smyslu (Vágnerová 1997). Mnoho ţáků, 

zejména chlapců omlouvá nízkou časovou dotaci přípravy na vyučování právě samoúčelností 

a nevyuţitelností mnoha informací v běţném ţivotě.    

U některých dospívajících proměny probíhají poměrně bez velkých kolizí. V kolektivu 

třídy jedinci zaujímají dobré postavení, jsou přijímáni vrstevnickou skupinou, s učiteli se 

nedostávají do konfliktů a podávají výkony odpovídající jejich schopnostem (Mertin, 

Kucharská 2007). Zájem o výuku, školní výsledky lze sledovat u těch ţáků, kteří pojali učení 

jako prostředek dosaţení určitého cíle. Plánují určité profesní zaměření, profesní kariéru, 

která má vztah k jejich identitě (Vágnerová 1997).  

Tento přístup je zjevný i u některých ţáků ve sledovaném souboru. Jedním je chlapec, 

který se cíleně od útlého věku věnuje sestavování modelů. Jeho otec je konstruktér. Chlapec 

se tomuto koníčku věnuje celou dobu docházky na základní školu. Přípravu na vyučování 

neobchází. Co nezvládne sám, splní s pomocí dospělých. Ostatní předměty se učí samostatně. 

Příprava na vyučování u tohoto chlapce je cílevědomá a pravidelná.   

Při přestupu dětí na druhý stupeň základní školy je provází řada změn. Některé děti 

přecházejí do jiné budovy. Ţák se stává v novém objektu školy opět nejmladším. Jiní ţáci 

mění základní školu, někteří začínají dojíţdět mimo své bydliště. Dotyčný jedinec musí získat 

dobrou orientaci v novém prostředí, musí si zapamatovat nové uspořádání v budově, kde jsou 

šatny, třídy na chemii, hudební výchovu, výtvarné a pracovní dílny, počítačová učebna, kde 

jsou jednotlivé kabinety, sborovna a podobně. Je-li škola větší, neţ byla původní, mohou 

nastat problémy v prostorové orientaci, které přetrvávají poměrně dlouho. Navíc ţáci na 

druhém stupni základní školy nebývají celý den v jedné učebně, ale „stěhují“ se, coţ pro 

některé jedince přináší další úskalí. V některých případech se objevuje nedochvilnost. Bez 

pomoci druhých můţe „postiţený“ po škole bloudit, na hodiny chodit pozdě, případně na 
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poslední chvíli. Nestihne si připravit na hodinu vše, co je třeba. V učiteli toto vyvolá nelibost, 

ţák můţe být negativně „zaškatulkován“. Navíc člověk, který je dezorientovaný novým 

prostředím, se snadno dostává do stresu a nepodává adekvátní výkony.  

V nesnadné situaci se nacházejí ţáci, kteří docházeli po celou dobu I. stupně základní 

školy do malé budovy, kde se všichni znali, na kaţdého bylo vidět. V prostředí městských 

velkých budov škol ţáky překvapí nejen bludiště, kterým obrovské městské školy bývají, ale 

i anonymita, větší příleţitost k neblahým praktikám některých spoluţáků (pošťuchování, 

provokování, šikana, drogy).   

U některých ţáků se projevují koordinační potíţe, které jim brání v odhadování 

vzdálenosti, prostoru mezi objekty a sebou samým. To platí i o odhadu vzdálenosti v kontaktu 

s druhými lidmi. Neodhadnutí osobního prostoru, „lepení se“ na druhé můţe ve vrstevnících 

vzbuzovat podráţdění, posměch aţ odpor k dotyčnému.  

Navazování kontaktů ve skupině vrstevníků, budování si své pozice v tomto věku  je 

velmi důleţité, leč pro některé děti s poruchami učení nesnadné. Například ţáci se specifickou 

poruchou učení dyspraxie velmi obtíţně odhadují sociální situace. Hůře navazují kontakty, 

neumí správně odhadnout potřebu a vhodnost délky očního kontaktu, skáčí do řeči nebo 

naopak odchází uprostřed rozhovoru a podobně (Kirbyová 2000).  

Na prvním stupni základní školy většinu předmětů učí jeden vyučující, maximálně 

dva. Bylo dost času a příleţitostí dítě poznat z mnoha stránek. Na druhém stupni se vyučující 

často střídají. Prostor k poznávání jednotlivých ţáků je podstatně zúţený na dvě, maximálně 

čtyři hodiny týdně. Z tohoto úhlu pohledu je to nevýhoda. Z pohledu  jiného se můţe jednat 

i o výhodu. Pokud by dítěti jeden konkrétní učitel „nevyhovoval“ (coţ se i na prvním stupni 

občas stává), je tu šance, ţe si dítě bude rozumět s vyučujícím jiného předmětu. Nicméně 

zvykat si na více lidí se jeví obtíţnější, neţ být v kontaktu s jedním či dvěma učiteli.  

Dalšími závaţnými momenty, které s sebou přestup na druhý stupeň základní školy 

přináší, je předpoklad perfektně zvládnutého učiva prvního stupně, očekávání větší 

samostatnosti dětí a poţadavek na vyšší pracovní tempo ţáků. Čas na procvičování látky 

učitelé i děti postrádají. Důraz je kladen na rychlost a pohotovost plnění úkolů. U řady dětí 

s poruchami učení i s jinými dílčími deficity se stává poţadavek rychlosti velikým úskalím 

a zároveň pastí. Specifické poruchy učení často provází porucha koncentrace pozornosti, 

porucha krátkodobé pracovní paměti. Pracovní tempo ţáků s poruchami učení neodpovídá 

pracovnímu tempu jejich vrstevníků bez postiţení. Ţáci s postiţením tak mohou i v důsledku 

nezvládání poţadavků na rychlost rezignovat. Mohou na učitele působit jako líní, málo 
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snaţiví. To je třeba s jednotlivými vyučujícími konzultovat a ošetřit v individuálním 

vzdělávacím plánu konkrétního ţáka.  

 

2.2 Projevy specifických poruch učení ve výuce na druhém stupni základní školy    

 

Prognóza poruch učení není jednoznačná, závisí na řadě faktorů. Další vývoj dětí 

s poruchami učení je různý. Stupeň a kombinace dílčích obtíţí u jednotlivých dětí je 

různorodá. Jak jsou rozmanité dílčí dysfunkce, respektive poruchy jejich koordinace 

a integrace, tak rozmanité jsou projevy poruchy. Je to velmi individuální. Prognóza vývoje 

závisí na stupni a typu postiţení, na vytrvalosti a trpělivosti rodičů i dětí, na vhodnosti 

a přiměřenosti reedukačních postupů (Vágnerová 2005).   

Významný podíl na dalším vývoji má i osobnost učitele, který umí dítě podpořit, 

přijmout takové jaké je, v mnoha případech dokáţe rodičům poradit. Učitel můţe pomoci 

dobrou radou, nejvíce svým přístupem k dítěti. Má-li v sobě učitel dostatek empatie           

a je-li s problematikou specifických poruch učení obeznámen, pak se můţe významně podílet 

na utváření sebeúcty dítěte (zejména na prvním stupni základní školy). Dítě si více věří, není 

vystaveno vyšší psychické zátěţi, neţ s sebou poruchy učení samy o sobě přinášejí a můţe se 

tak více soustředit na učení. Kaţdá pozitivní zpětná vazba dítě potěší, kaţdého dílčího 

úspěchu si dítě povaţuje. Kaţdý posun vpřed dítě i rodiče povzbuzuje, motivuje k další práci. 

Nejenom na dětech, ale i na rodičích je velmi dobře poznat, zda jejich dítě učí člověk, který 

má pro děti s postiţením pochopení. Rodiče přicházejí na kontroly v dobré náladě, 

vyučujícího chválí a vyjadřují svůj obdiv a dík, ţe mají tak hodnou paní učitelku, tak hodného 

pana učitele.  

U jednotlivých ţáků dochází k různým způsobům vyrovnání se s poruchami učení. 

V poradenské praxi se lze setkat s ţáky druhého stupně, kteří svůj deficit v oblasti čtení 

vyrovnávají velmi dobrou koncentrací pozornosti na sluchové podněty a výbornou sluchovou 

pamětí. Tento poznatek uvádí i Vágnerová (2005). Tím, ţe ţáci mohou vyuţít jiné 

kompenzační mechanismy, významně sniţují limitování svých výkonů poruchou učení.  Tito 

ţáci se nepotřebují doma příliš mnoho učit, většinu látky si pamatují z výuky, jak sami 

uvádějí.  

V souvislosti s tímto si vybavuji chlapce v sedmém ročníku základní školy, u kterého  

byly opakovaně diagnostikovány specifické poruchy učení dyslexie a dysortografie – 

výrazného stupně. Díky nadprůměrnému intelektu a výborné koncentraci pozornosti na 

akustické podněty i vynikajícímu domácímu zázemí tento ţák neměl kromě jazykových 
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předmětů obtíţe v ţádném z výukových předmětů. Byl sebejistý, věřil si a dílčími neúspěchy 

v jazykových předmětech se nijak netrápil. V ostatních předmětech patřil mezi nejlepší ţáky 

ve třídě. Kromě jazykových předmětů byl klasifikován známkami chvalitebnými 

a výbornými, aniţ by se doma pravidelně na výuku připravoval.    

         

2.2.1 Čtenářské dovednosti 

 

 Na druhém stupni základní školy u mnoha ţáků dochází k částečné kompenzaci 

projevů specifických poruch učení. Obvykle tomu tak bývá u lehkých a středních stupňů 

specifických poruch učení. Zatímco na prvním stupni základní školy jsou například 

 u specifické poruchy učení dyslexie vysoce frekventované projevy: pomalá identifikace 

písmen, záměny písmen, opakování počátečních slabik ve slovech či celých slov, kinetické 

inverze písmen i slabik, domýšlení tvarů slov, dvojí čtení, nesprávná intonace, odhadování 

obsahu slov ať uţ bez souvislosti či ve snaze dodrţet souvislost s obsahem čteného, na 

druhém stupni základní školy tyto projevy více méně „odeznívají“. U velké části dětí dochází 

ke kompenzaci poruch učení (Vágnerová 2005).  

V některých případech však špatné návyky při čtení přetrvávají. Starší ţáci uţívají 

techniky čtení charakteristické pro mladší – začínající čtenáře. Můţeme sledovat čtení 

neplynulé, dvojí čtení. Plynulost očních pohybů vázne, objevuje se více fixací, více regresů. 

Tito ţáci většinou větnou intonaci neregistrují, ignorují ji. Pokud jim jsou předkládány texty 

obtíţné, neadekvátní jejich úrovni čtení, problematické návyky se fixují. Rozvíjení 

čtenářských dovedností se tímto způsobem prakticky brzdí (Zelinková 1998).      

 U většiny ţáků s dyslexií se v praxi často setkávám s přetrvávající nízkou pohotovostí 

při dekódování slov a vět, nedodrţováním větné intonace a věku neadekvátní reprodukcí 

textu. Mnoho ţáků nedokáţe vyjádřit pointu přečteného. Chybovost není u většiny ţáků 

s dyslexií na druhém stupni základní školy nápadná. Rychlost čtení je v transparentních 

jazycích, kterým český jazyk je, velmi dobrým a spolehlivým ukazatelem výkonnosti. Tento 

poznatek z poradenské praxe potvrzuje i zjištění Matějčka (1998), který uvádí „čím je dítě 

čtenářsky méně vyspělé a čím je současně článek čtenářsky náročnější, tím spíše platí, ţe čím 

rychleji, tím více chyb.“ (Matějček in Kucharská 1998, s.12).  

V souvislosti s realizovaným výzkumem Matějčka (1998) ještě zmíním jeden 

poznatek, a to korelaci výkonnosti ve čtení se školním prospěchem. „Ukázalo se, ţe 

v praţských dyslektických třídách ţádný z ukazatelů vyspělosti čtení, tj. rychlost, způsob 

čtení a počet chyb, nekoreluje ani minimálně se známkou z českého jazyka, a to ani u dětí 
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mladších ani starších. Poněkud výše, leč zcela nevýznamně, korelují se známkou 

z matematiky u mladších dyslektiků a ještě výše (takţe se blíţí hranici významnosti) 

u starších dyslektiků.“ (Matějček in Kucharská 1998, s. 17) Otázkou zůstává, jaké by bylo 

zjištění u dětí individuálně integrovaných v běţných třídách.  

Řada ţáků druhého stupně základní školy komentuje svoje výkony ve čtení jako spíše 

podprůměrné. Mnohdy spontánně vypovídají, ţe si text potřebují přečíst vícekrát (minimálně 

ještě jednou, spíše ještě dvakrát), aby obsahu porozuměli. Praxe ukazuje, ţe ţák základní 

osnovu obsahu přečteného textu vyjádří, ale detaily si nevybaví ani po návodných otázkách. 

Má-li ţák osmé a deváté třídy při čtení potíţe, často se stává, ţe mu pointa přečteného uniká, 

vůbec ji nezaregistruje. Příčinu kromě jiného shledávám ve vysokém úsilí vynaloţeném při 

technickém zvládání čtení (Zelinková 1998)... 

V souvislosti se schopností reprodukovat přečtený text je třeba zmínit u řady ţáků se 

specifickými poruchami učení nízkou pohotovost ve vybavování adekvátních pojmů a niţší 

aktivní slovní zásobu, které se mohou na výkonu podílet. Nízkou aktivní slovní zásobu 

a malou pohotovost vybavovat si adekvátní pojmy lze na druhém stupni základní školy 

přisuzovat i skutečnosti, ţe tyto děti málo čtou. Dostávají se tak do „začarovaného kruhu“. 

 Z výpovědí ţáků druhého stupně základní školy a z výsledků vyšetření těchto ţáků 

vyplývá, ţe ve většině starší ţáci upřednostňují tiché čtení. Tiché čtení je povaţováno za 

„nedílnou součást všeobecných studijních předpokladů… Čtením získáváme uspořádané 

informace (kniha, časopis, sešit, internet…) nejmasivněji a nejrychleji.“ (Pokorná a kol. in 

Kucharská 2006, s. 80) Lze konstatovat, ţe se tiché čtení u starších ţáků stává postupně 

důleţitým prostředkem k získávání informací. V praxi se setkáváme s tím, ţe tiché čtení bývá 

kvantitativně vyšší úrovně neţ čtení hlasité. To potvrzují i výsledky výzkumu, který 

realizovali Pokorná a kol. (in Kucharská 2006). Autorky článku uvádějí, ţe se tato skutečnost 

projevila zejména u ţáků s pozitivním specifickým logopedickým nálezem, u kterých byla 

zjištěna tréma při mluvním projevu.  

Při kontrolních vyšetřeních zjišťuji u ţáků druhého stupně základní školy, ţe k četbě 

nezaujali pozitivní postoj. Nemají dobré pocity při čtení před ostatními spoluţáky, většinou 

preferují čtení tiché. Svoje čtenářské dovednosti hodnotí spíše jako podprůměrné. Pokud čtou 

rádi, jedná se spíše o výjimky. Z tohoto pohledu mne zaujala práce Vejsové (in Kucharská 

2005). Vejsová v realizovaném průzkumu potvrdila, ţe ţáci s dyslexií mají horší subjektivní 

pocity při čtení v porovnání s ţáky bez poruchy učení. Dále se jí podařilo prokázat rozdíly 

v sebehodnocení čtení u ţáků sledovaných skupin. Vejsová uvádí, ţe u ţáků s manifestní 

dyslexií zaznamenala celkově niţší sebehodnocení oproti ţákům s kompenzovanou dyslexií. 
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Překvapující pro mne v práci Vejsové bylo zjištění, ţe v otázce týkající se obliby čtení 

odpovídala skupina ţáků s dyslexií prakticky stejně jako ţáci bez poruchy. Mezi skupinami 

nebyl statisticky významný rozdíl. Na konstatování typu „čtení mě baví“ odpovídaly 

sledované skupiny (ţáci s dyslexií a ţáci bez dyslexie) podobně (Vejsová in Kucharská 2006). 

Nabízí se zde otázka, jaký stupeň poruchy učení dyslexie měli sledovaní ţáci? Jak zdatnými 

čtenáři byla skupina ţáků bez poruchy učení dyslexie? Čtení jim vadit nemusí, pokud nemají 

ţádnou povinnost a čtou minimálně.  

Mertin, Kucharská (2007) uvádějí, ţe ţáci základních, středních i vysokých škol málo 

čtou, přečtenému nerozumí.                     

 Výzkum Vejsové částečně potvrdil mé zkušenosti z praxe týkající se obsahu, objemu 

toho, co ţáci s poruchami učení čtou. Preferují časopisy, stránky na internetu – elektronické 

dokumenty. Na rozdíl od výsledků průzkumu Vejsové (in Kucharská 2006) se v poradenské 

praxi velice sporadicky setkávám s tím, ţe by ţáci s dyslexií četli noviny (otázkou je, jaký typ 

novin měla autorka na mysli) a kníţky. Kníţky čtou ţáci s dyslexií spíše z donucení, často 

uvádějí, ţe přečetli jednu za rok. Potěšitelné se jeví zjištění, které vyplývá z rozhovorů s ţáky 

osmých a devátých tříd, ţe někteří z nich začínají v tomto věku číst kníţky se zájmem. (Při 

bliţším zjišťování situace jsem se dozvěděla, ţe začali číst první kníţku, která je opravdu 

zaujala a  čtou ji rádi.)  

 S názorem Vejsové, ţe stupeň poruchy učení neboli závaţnost dyslexie ovlivňuje 

čtenářství, lze jen souhlasit. Ţák, u něhoţ se porucha učení podařila zkompenzovat, můţe 

nalézt ve čtení zálibu, bude si číst pro potěšení. Také se tomu tak v mnoha případech stává. 

Vejsová (2006) uvádí, ţe mezi ţáky s kompenzovanou dyslexií bylo výrazně více ţáků, kteří 

našli v četbě knih zálibu a čtou častěji. Jsou tedy častěji pravidelnými čtenáři knih neţ ţáci 

s dyslexií a rovněţ ke zjišťování informací častěji vyuţívají internet.       

 

2.2.2 Psaní  

 

Písemný projev se řadí mezi nejnápadnější nedobře osvojené dovednosti. Stopa je 

viditelná, trvalá. „Psaní lze chápat jako způsob distanční komunikace, která není omezena 

časem ani prostorem.“ (Vágnerová 2005, s. 74) 

Písemný projev je negativně ovlivňován specifickými poruchami dysgrafie 

a dysortografie. Podprůměrná úprava písma, neschopnost dodrţet liniaturu, neschopnost 

dodrţet sloupce při zápisu čísel pod sebou, směšování typů písma, nestejnoměrnost písmen, 

nejednotný sklon, psaní pod linku, problematická velikost a výška písma, nedopsání slov, 
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nepravidelná hustota mezi písmeny a slovy, záměny tvarově i zvukově podobných písmen, 

vynechávky písmen, slabik, slov, nedodrţování délek slabik ve slovech, nedodrţování hranic 

slov, přidávání nepatřících písmen a slabik do slov. To jsou projevy, kterými se vyznačují 

poruchy učení, které provázejí psaní (Michalová 2004). 

Na prvním stupni základní školy jsou markantní a více frekventované vynechávky 

písmen, diakritických znamének, komolení slov, vynechávky slabik, kinetické inverze, 

záměny tvarově a zvukově podobných písmen, záměny tvrdých a měkkých slabik. 

S narůstajícím mnoţstvím pravopisných jevů se vyskytují i chyby pravopisné, přestoţe se děti 

teoreticky gramatická pravidla naučí, ústně je ovládají.  

V průběhu vývoje a dozrávání centrálního nervového systému mnohdy dochází ke 

změnám ohledně typu a frekvence chyb. Četnost vynechávání písmen a diakritických 

znamének, komolení slov se u mnoha ţáků sniţuje. Z poradenské praxe mohu konstatovat, ţe 

typy chyb, jakými jsou vynechávky písmen, komolení slov mateřského jazyka, bývají u větší 

části ţáků s dysortografií méně časté.  

Typy chyb se mění. Někteří ţáci tvary písmen r-z-s, h-k, m-n, a-o při psaní nerozlišují, 

přesto slovo přečtou tak, jak má být napsané. Mají-li tito ţáci oblast fonematického povědomí 

věku přiměřenou, přetrvává nedostatečná koordinace senzomotorických a kognitivních 

funkcí. Tito ţáci chybují i z důvodu subjektivně vnímané časové tísně. Poţadované pracovní 

tempo neodpovídá jejich moţnostem. Dotyčný jedinec nedokáţe koordinovat motorickou 

aktivitu psaní s kontrolou smyslu psaného. Navíc řada ţáků nedokáţe adekvátně rychle 

aplikovat veškerá pravidla, nedokáţe rychle jazykově myslet (Vágnerová 2005). Příkladem 

mohou být ţáci, kteří ve školních diktátech mají mnoho chyb a v poradně při vyšetření, kde je 

respektováno pracovní tempo ţáka, se dopustí chyby jediné. Stává se i to,ţe přes respektování 

osobního pracovního tempa se dotyčný dopustí poměrně vysokého počtu chyb, ale při 

následném ústním odůvodňování jednotlivých pravopisných jevů reaguje správně.    

Při diktátech či při zápisech výkladů vyučujících ţáci často vynechávají celé slabiky 

u náročných typů slov, případně tato slova komolí, jindy vynechávají celá slova nebo je 

nedopíší. Ţáci s poruchou koncentrace pozornosti na akustické podněty často zapíší jiný tvar 

slova či slovo zcela odlišné od diktovaného.  

Zápisy výkladů vyučujících u ţáků s poruchami učení bývají nekompletní, neúhledné, 

úprava sešitů je podprůměrná, rozvrţení textu na stránce nenapomáhá vizuální paměti si text 

zapamatovat. Písmo je neuspořádané, mnohdy obtíţně čitelné aţ nečitelné. K lepší orientaci 

na stránce nepřispívá ani častá, nesystémová změna typů písma (tiskací – kurzíva – psací), 

nepravidelná hustota mezi písmeny, slovy a řádky.  
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Někteří ţáci v průběhu šesté třídy přecházejí na psaní písmem tiskacím. Odůvodňují to 

tím, ţe se jim tak píše snadněji, jsou rychlejší a oni sami i vyučující tento typ písma po nich 

snáze přečtou. Na poţádání, aby ţák v osmé či deváté třídě psal diktát v poradně psacím 

písmem, následuje z jejich strany zděšení, neboť si psací písmena hůře vybavují. Říkají, ţe je 

jiţ zapomněli. Pracovní tempo je opravdu u mnoha z nich pomalejší, neţ při psaní písmem 

tiskacím. U některých ţáků však toto neplatí. Není u nich rozdíl v pracovním tempu při psaní 

písmem psacím a tiskacím.       

U ţáků s dysortografií lze na druhém stupni základní školy sledovat zvýšenou 

chybovost pravopisnou, a to zejména u jevů, kdy se v gramatických pravidlech vyskytují jevy 

související s diferenciací tvrdých a měkkých slabik, například u vzorů podstatných 

a přídavných jmen, které končí na tvrdou či měkkou slabiku. (Problematická jsou rovněţ 

ukazovací zájmena.)  

U některých ţáků zjišťujeme deficit v jazykových kompetencích - mají sníţený 

jazykový cit. Tito ţáci se teoreticky pravopisná pravidla naučí, ale neumí je adekvátně pouţít 

nebo nejsou dostatečně pohotoví. Zapamatují si pádové otázky, ale vyuţít je neumí. 

Problematické je u těchto ţáků rozlišování slovních druhů. Špatně rozlišují podstatná jména 

od přídavných jmen. Příbuznost slov zaměňují za příbuznost obsahovou (slova zamykat a klíč 

jsou podle nich slova příbuzná). Obtíţe mívají s přiřazováním zájmen ke slovesům. S větným 

rozborem si mnohdy neví rady. Nevnímají závislost větných členů mezi sebou (Zelinková 

2005). Při kontrolách diktátů se mnohdy setkávám s tím, ţe ţáci druhého stupně základní 

školy s poruchami učení nedokáţí určit podmět k přísudku. Chybně odůvodňují psaní -y /- i 

v příčestí minulém. Při pokusu z mé strany jim problematiku vysvětlit, kroutí někteří 

nechápavě hlavou, ţe je podmětem něco jiného, neţ se sami domnívají.  

 Na druhém stupni základní školy se sniţuje čitelnost rukopisu. Běţně poţadované 

pracovní tempo ţáci s poruchami učení většinou nezvládají. (Navíc zde přistupuje faktor 

věkový, kdy děti začínají experimentovat s rukopisem.) Mají-li jedinci dyslexii, nedokáţí si 

adekvátně rychle vybavit tvar slova, který mají napsat. Více jsou odkázáni na okamţitou 

vizuální kontrolu napsaných slov. Kontrola probíhá čtením, které u jedinců s dyslexií není 

adekvátně rychlé. Významným faktorem na druhém stupni základní školy se stává časová 

dotace.        

Ţáci s poruchami učení se snaţí výklad učitele zapsat v daném časovém limitu. 

V důsledku poruch učení, nevyzrálé jemné motoriky, poruchy koncentrace pozornosti dítě 

nestíhá. Snaţí se vše zapsat, rukopis se stává obtíţně čitelným aţ nečitelným. Tito ţáci 

mnohdy vynechávají v textu slova, části vět, celé věty, někdy i odstavce. Absence 
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diakritických znamének, ignorování větné interpunkce, gramatických pravidel jsou běţné. 

Mnohdy se stává, ţe se tito ţáci nemají z čeho připravovat na vyučování. Napsaný text po 

sobě nemohou přečíst, nikdo jim sešit nepůjčí.  

Na školách, jak vyplývá z rozhovorů s rodiči a ţáky, se děti málokdy setkávají 

s ochotou učitele, který jim stránku ze sešitu spoluţáka s daným zápisem výkladu okopíruje. 

Děje se to spíše výjimečně. V poradenské praxi jsem se zatím nesetkala s tím, ţe by vyučující 

na druhém stupni základní školy umoţnil ţákovi nahrávat výklad na diktafon. Přetrvává-li 

u ţáků dyslexie, čtou-li s velkými obtíţemi, je pro ně leckdy nesnadné učit se z knih. Ţáci 

druhého stupně základní školy s poruchami učení preferují přípravu na vyučování ze zápisů 

výkladů učitelů. Nemohou-li záznamy po sobě přečíst, často rezignují, jiné řešení nehledají. 

Někteří ţáci mají velmi vstřícné a chápající rodiče, kteří se se svými dětmi učí aţ do deváté 

třídy. Mnohdy látku dítěti předčítají a o obsahu si spolu povídají. Následují otázky ze strany 

rodiče, který zjišťuje, co si dítě zapamatovalo, případně úsek, který si dítě nezapamatovalo, 

probírají znovu. 

Obtíţe ve psaní zasahují i do matematiky. Psaní do nelinkovaných sešitů je pro mnoho 

ţáků náročné. Na jednu stránku nelinkovaného sešitu formátu A4 jedinec zapíše jen dva 

příklady. Neudrţí linku, příklad zapisuje napříč přes celou stránku. Uţ na prvním stupni 

základní školy mají ţáci s poruchami učení zásadní problém v zápisech početních příkladů do 

sloupce. Většinou nezapíší číslice přesně pod sebe a následně ve výpočtech chybují. 

Zapisování vzorečků v chemii, fyzice není pro tyto ţáky rovněţ snadné.     

  

2.2.3 Cizí jazyky 

 

 Poruchy v oblasti expresívní řeči, artikulační neobratnost přetrvává u řady ţáků 

druhého stupně základní školy. Ta je z pohledu výslovnosti velkým úskalím. Některé jazyky 

mají neobvyklou výslovnost. Mnohé výrazy jsou artikulačně natolik náročné, ţe je jedinci 

s poruchou expresívní řeči nejsou schopni vyslovit, slova komolí.    

 Problémy ve čtení a psaní jsou v cizích jazycích obdobné jako v jazyce českém. 

V méně transparentních jazycích, jakým je angličtina, jsou potíţe výraznější. Mnoho ţáků 

druhého stupně napoprvé text nedokáţe vůbec přečíst, potřebují, aby jim někdo demonstroval, 

jak se konkrétní slova čtou. Ţáci mají problémy v zapamatování tvarů slov. Slova mají jinou 

akustickou a grafickou podobu při stejném obsahovém významu. Pro osvojení slovní zásoby 

potřebují ţáci s poruchami učení delší čas. Osvojení si odlišné gramatiky, stavby věty je často 

velikým úskalím (Michalová 2004).  
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Značný vliv na psaní v konkrétním jazyce má fonetická důslednost. Transparentnost 

daného jazyka jedinci usnadňuje, či naopak znesnadňuje zápis. Český jazyk patří mezi jazyky 

s vysokou fonetickou důsledností. Mezi jazyky s nízkou konzistencí mezi psanou a mluvenou 

formou patří angličtina a francouzština (Zelinková 2005).  

Angličtina, jejíţ výuka je u nás na základních školách v posledních dvaceti letech 

nejfrekventovanější, je jazykem málo transparentním s méně důsledným fonetickým 

pravopisem. Mnoho ţáků druhého stupně základní školy se specifickými poruchami učení má 

potíţe se psaním zejména v angličtině. Někteří ţáci preferují zápis fonetický.  

V odborné literatuře se dočteme, ţe právě s transparentností jednotlivých jazyků 

souvisí i výskyt specifických poruch učení v dané populaci. Čím vyšší transparentnost daného 

jazyka, tím niţší procento specifických poruch učení. Německy mluvicí země uvádějí výskyt 

specifických poruch učení 4 – 6%, anglicky mluvící země 5 – 10%. V Česku se v roce 1996 

uvádělo 2 - 4% (Bártová 1997, Matějček 1993, Zelinková 2005).  

Za nejobtíţnější pro děti s poruchami učení je ve výuce cizího jazyka povaţován 

vzhledem ke komplexnosti úkolu překlad. Setkávám se s tím zejména u dětí, které mají 

poruchy v procesech automatizace. Při výběru, který cizí jazyk by si mělo dítě s poruchou 

učení zvolit, je vhodné vycházet ze způsobu čtení konkrétního ţáka. Čte-li dítě po hláskách či 

slabikách, měla by pro ně být vhodnější němčina. Čte-li ţák spíše globálně, převáţně na 

základě porozumění textu, domýšlí si, mohla by pro něj být méně náročná angličtina 

(Zelinková 2005). 

 Na základních školách, kde je dnes poţadavek výuky dvou cizích jazyků, docházelo 

ke znásobení obtíţí u ţáků se specifickými poruchami učení. Většina škol nabízela kombinaci 

anglického jazyka s německým, coţ pro ţáky se specifickými poruchami učení představovalo 

obrovskou zátěţ. V posledních několika letech se i na doporučení poradenských pracovníků 

na školách objevuje nabídka učit se jako druhému cizímu jazyku ruštině. Ukazuje se, ţe přes 

nutnost učit se azbuce, je volba ruského jazyka přijatelnější a pro ţáky se specifickými 

poruchami učení méně náročná neţ kombinace němčiny s angličtinou (z výpovědí ţáků 

osmých a devátých tříd a jejich rodičů).  

      

  2.2.4 Matematika 

 

 Mezi nejčastěji diagnostikované poruchy matematických schopností se řadí 

dyskalkulie operacionální (Novák 1997, Michalová 2004). U ţáků na druhém stupni základní 

školy se projevuje nízkou kompetencí počtářských dovedností a matematického uvaţování 
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(Vágnerová 2005). Ţáci i jednoduché příklady řeší s vizuální oporou, zapisují si je. V praxi se 

běţně u těchto ţáků setkávám s tím, ţe při počítání v číselném oboru do sta pouţívají prsty. 

Nemají utvořenu představu čísel do desíti. Nedokáţí adekvátně vyuţít rozklady čísel při 

počítání s přechodem přes desítku. V důsledku nevytvořené představy čísel tito ţáci nechápou 

strukturu čísla. Při sčítání i odečítání chybují v celých desítkách, jindy operují s desítkami 

a jednotkami jako jedním číselným řádem. U některých ţáků druhého stupně základní školy 

přetrvává obtíţ ve vybavování spojů malé násobilky. Odpovídají po latencích, protoţe si musí 

odříkat celou řadu malé násobilky, aby dospěli k výsledku. Vyskytují se i jedinci, kterým 

smysl malé násobilky zůstává „utajen“. Následně tito ţáci nedokáţí malé násobilky adekvátně 

vyuţít. Raději čísla postupně přičítají či odečítají, preferují jednodušší matematické operace 

před sloţitějšími.  

Tito ţáci si obtíţně vštěpují matematické, fyzikální a chemické vzorce. Jejich 

výbavnost bývá problematická, mnohdy si nevědí rady, kdy konkrétní vzoreček pouţít 

(Michalová 2004). Řešení slovních úloh bývá velice svízelné. U ţáků s dyslexií mnohdy 

dochází k tomu, ţe neregistrují drobné rozdíly typu „o více, krát více, o méně, krát méně“ 

apod. Slova čtou nepřesně, nezískávají přesné informace. Zadání si potřebují několikrát 

přečíst a ještě není záruka, ţe je pochopí.  

Dyskalkulie ideognostická není příliš frekventovaná. Při této formě dyskalkulie mají  

ţáci potíţe v převádění informací z běţného jazyka do matematické symboliky a naopak. 

Problémy ţáci mají s pochopením smyslu, obsahu slovní úlohy. Mají-li pouţít více 

matematických operací v jedné slovní úloze, neregistrují to a výsledek je nesprávný. Jiní ţáci 

slovní úlohu dokáţí početně vyřešit, ale mají potíţe s vytvořením odpovědi na danou slovní 

úlohu. Obtíţe mají ţáci i v geometrii s pochopením prostorových a plošných vztahů 

(Michalová 2004).   

 

2.2.5 Naukové předměty, předměty výchovného zaměření  

 

S přechodem na druhý stupeň základní školy představuje nárůst naukových předmětů 

pro ţáky s poruchami učení velký problém, zejména u jedinců, kteří čtou se slabým 

porozuměním. Tito ţáci se nedokáţí prostřednictvím čtení učit, potřebují pomoc druhých 

(Michalová 2004). Moţností je nahrávání výkladů při výuce na diktafon. Další variantou je 

předčítání obsahu látky dospělým a vytváření zvukového záznamu, který si dítě kdykoliv 

přehrává. Jiným řešením, které bývá často praktikované, je probírání látky za asistence rodičů. 

Rodič s dítětem si o obsahu článku povídají, rodič se snaţí učivo dítěti vysvětlit přijatelnou 
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formou. Díky dnešní technice lze rodičům ţáka poslat výklad vyučujícího po internetu. Ti pak 

mají moţnost kontroly, případně mohou dítěti s látkou pomoci.    

 Problémy, se kterými se ţáci s poruchami učení vyrovnávají v naukových předmětech, 

se dále týkají poţadavku na samostatnou práci s textem. Psaní výpisků z rozsáhlé předlohy je 

pro ţáka s dyslexií značný problém (mnohdy neřešitelný). Zapisování je ohroţeno faktem, ţe 

ţák s dyslexií si zadání nepřečte přesně, dalším úskalím je nepřesný zápis – záznam slov 

méně známých, málo frekventovaných či zcela nových, coţ má za následek naučení se 

chybných formulací při přípravě na vyučování ze sešitu. Důsledkem je selhání, pocity 

neschopnosti, bezradnosti, bezmoci, nemohoucnosti apod.  

V zeměpise se mnoho ţáků obtíţně orientuje v mapách. Vyplňování slepých map je 

pro řadu ţáků se specifickými poruchami učení nepřekonatelný problém. Vybavuji si ţáka, 

který měl výborné znalosti, ale ve slepých mapách se přes opakované pokusy domácího 

nácviku neorientoval. Ze zeměpisu na konci pololetí pro nezvládání doplňování do slepých 

map byl klasifikován známkou dostatečnou. Aţ po intervenci poradenského pracoviště byl 

dotyčný ţák „vzat na milost“ a v dalším pololetí mu byly zadávány klasické znalostní testy, 

ve kterých exceloval.   

Dějepis můţe být pro řadu ţáků se specifickými poruchami učení rovněţ velkým 

úskalím. Ţáci, kteří se neorientují na číselné ose, těţko pochopí dějinné posloupnosti. Obtíţně 

se učí data. Termín „před naším“ letopočtem je pro některé ţáky s poruchami učení jen těţko 

představitelný. Pamětné zvládnutí letopočtů je pro mnohé z nich nepřekonatelným úskalím.   

V přírodovědných předmětech si ţáci stěţují na problematické osvojování definic, 

vzorečků, jejich následné vyuţívání a aplikování. Promítají se sem jiţ výše zmíněné obtíţe 

v důsledku specifické poruchy dyslexie i dyskalkulie (Michalová 2004). 

 V hudební výchově mohou mít ţáci obtíţe s pochopením a dodrţováním rytmu. 

Nepamatují si melodii. Často jim činí problémy notový záznam. Nepamatují si uspořádání not 

v notové osnově. Potíţe mohou mít i s osvojením dějin hudby v důsledku nekvalitních, 

neúplných zápisů z vyučovací hodiny (Michalová 2004).  

 U ţáků s dyspraxií mohou přetrvávat potíţe v tělesné výchově. Mohou být nápadní 

svou neobratností, problematickou koordinací pohybu. Spoluţáci je nechtějí vzít mezi sebe do 

druţstva, protoţe mají pocit, ţe jim tito jedinci kazí hru, sniţují výsledky. U ţáků s dyspraxií 

není výjimkou, ţe jejich výtvarné práce jsou ušpiněné, nevzhledné, odpovídající práci 

mladšího méně zručného ţáka.        
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3. SEBEPOJETÍ ŢÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ 

3.1 Teoretické přístupy k Já 

 

Vědomím sebe sama se zabývá řada autorů (Smékal 2009, Říčan 1972, Balcar 1991, 

Plháková 2007). Z dostupné literatury (Říčan 1972, Nakonečný 1998, Čačka 1997, 2000; 

Blatný, Plháková 2003) je zjevné, ţe hlavní zájem badatelů je orientován na empirické Já 

(neboli obraz Já), které je v současné psychologii označováno jako sebepojetí. Sebepojetí je 

třeba chápat jako hypotetický konstrukt, který vysvětluje lidské chování a proţívání. 

Sebepojetí, sebehodnocení a sebeúcta jsou součástí našeho Já (Balcar 1991).  

V této práci se zabývám sebehodnocením ţáků osmých a devátých tříd základní školy 

ve vztahu k poruchám učení a volbě střední školy. Z tohoto důvodu povaţuji za vhodné, 

abych se zmínila o konceptu Jáství a objasnila  především pojmy sebepojetí, sebeúcta, 

sebejistota, sebehodnocení, které jsou nedílnou součástí našeho já.  

James (1890 in Zapletalová 2008, Balcar 1991) teoreticky rozlišoval dvě komponenty 

Já. Takzvané čisté Já (pure ego, „I“, self-as-knower), původce duševního ţivota a empirické 

Já (empirical self, „me“, self-as-known), obraz tohoto činného Já. Tímto je míněno, ţe 

vědomí, jako ţivotní kvalita, je ukotveno dvojím vztahem: má svůj předmět (vědomí čeho) 

i svůj podmět (čí vědomí) (Balcar 1983, in Blatný, Osecká, Macek: Československá 

psychologie, 1993, s. 445). Tyto dvě vazby se stýkají v proţitkové struktuře v psychologii 

označované jako Já nebo Jáství.   

Balcar (1991) ve své práci Úvod do studia psychologie osobnosti rozlišuje pojem Já 

v podmětném vztahu, kde Já vystupuje jako činitel  - vnímající, rozhodující, činící, a Já 

v předmětném vztahu, kde Já je obrazem sebe – vnímaného, hodnoceného, chráněného, 

zdokonalovaného. Mluvnicky činnému Já odpovídá 1. pád, Já – obrazu sebe odpovídají pády 

ostatní, případně zastupující zájmeno zvratné (sebe, sama, apod.).  

Kaţdý z nás lokalizujeme své činné Já do určitého místa ve svém těle. Někdo je vnímá  

mezi očima. Je to, jako kdyby se Já dívalo. Jiní označují místo svého Já v hrudi i jinde. Já 

prochází časem nezměněno, je v minulosti, přítomnosti  i budoucnosti stejné, coţ dává smysl  

zkušenostem z minulosti a činům vztaţeným do budoucna. Co se odehrálo v minulosti a co se 

vztahuje k budoucnosti, je spjato jednotou Já (Říčan 1972, Balcar 1991).    

 Průvodcem událostí, činů a příjemcem událostí je jedině Já. To znamená, ţe to, co se 

odehrává v mé mysli a co činí mé tělo – činím Já. Ne kaţdá událost se mne však týká stejně 

silně. Ne vše si uvědomuji se stejnou intenzitou. Něco vnímám jako své činy, něco jako to co 

se mi děje (Balcar 1991).      
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Pro lepší pochopení si lze činné Já představit jako: „zvláštní tvar, v nějţ jsou 

integračními ději duševna různé proţitkové obsahy a síly uspořádány tak, jak se vyskytnou.“ 

(Balcar, 1991, s. 154) Bez obsahů není činné Já patrné. Za normálních podmínek zaujímá 

„proţitková látka“ stálý tvar. Známky určité přetrţitosti či záţitkové proměny mohou být 

zkoumány u stavů hypnózy, intoxikace, meditace. Velmi zjednodušeně řečeno, činné Já 

představuje skutečnost, ţe „člověk o sobě ví“.  

 

3.2 Definice sebepojetí 

  

 V 17. století filozofové (Descarte, Locke) poukazovali na to, ţe Já je základní součástí 

vědomí (in Hayesová 2009). Psycholog James (1890 in Hayesová 2009) ve svých pracích 

upozorňuje na to, ţe součástí sebepojetí je sociální srovnání s osobami, které povaţujeme za 

sobě podobné nebo v nichţ vidíme zosobnění cílů, kterých bychom chtěli dosáhnout.  

V roce 1902 Cooley (in Hayesová 2009) klade důraz na význam zpětné vazby od 

druhých, která je součástí sebepojetí. Cooley hovoří o sebepojetí jako o „zrcadlovém Já“. Má 

za to, ţe domněnky, jak o nás smýšlejí druzí lidé, jsou základem mínění o sobě. Chápání sebe 

sama, které je produktem zrcadlového já, má tři části:  

1) vlastní mínění - jak se podle vlastního mínění jevíme druhým 

2) mínění druhých - jak nás asi druzí posuzují 

3) jaký pocit v nás vyvolává vyhodnocení těchto dvou předchozích (Hayesová 2009, s. 21).  

Mead (1934 in Hayesová 2009) se domnívá, ţe Já vyrůstá ze sociální zkušenosti, 

chápe je jako sociální strukturu, jeţ regulují společenské normy, hodnoty a kulturními vzorce.  

Podle Goffmana (1959 in Hayesová 2009) je Já sérií rolí. Tyto role umoţňují interakci 

s druhými lidmi.  Kdyţ jedinec hledá své místo ve společnosti, počet rolí se zvyšuje, 

„rozšiřují“ se různé aspekty jeho Já, ty se v kaţdodenním ţivotě rozvíjejí a kultivují. Podle 

Goffmana se „sebepojetí podobá kostce s mnoha stěnami: kaţdá ploška je součástí osobnosti 

a ta, která je zrovna nahoře, se hodí pro epizodu, kterou člověk právě proţívá.“ (in Hayesová 

2009, s. 21)    

Rogers (1961 in Hayesová 2009, s. 22) uvádí, ţe: „sebepojetí je výsledkem 

internalizace podmínek hodnoty (conditions of worth), které se formují na základě interakcí 

s druhými lidmi. Rogers tvrdí, ţe lidé mají dvě základní potřeby: dostávat od lidí pozitivní 

zpětnou vazbu (tedy být pozitivně přijímán) a rozvíjet svůj potenciál a schopnosti (coţ popsal 

jako potřebu sebeaktualizace).“  
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Teorie výše uvedených autorů spojuje názor, ţe na utváření sebepojetí má vliv vnější 

prostředí, reakce okolního světa na nás, na naše činy, projevy chování a podobně. Vnější 

prostředí má jednoznačně velký vliv na formování, utváření sebepojetí jednotlivce. Sebepojetí 

není neměnné, utváří se interakcí s vnějším prostředím. Osobností se člověk nenarodí, ale 

stává se jí v průběhu ţivota. Osobnost člověka funguje jako otevřený systém, který je neustále 

ovlivňován interakcí s ţivotním prostředím. Fungování psychiky a specificky lidská forma 

organizace se utváří v období raného dětství, kdy vzniká sociální Já. Z toho se následně 

vytváří sebepojetí (Nakonečný 1998).         

Já neboli ego - pojetí sebe sama - má dvě roviny. Reálné ego znamená, za koho se 

jedinec povaţuje, a ideální ego označuje to, čím by chtěl dotyčný být. Sebehodnocení 

vyjadřuje velikost rozporů, nesouladů mezi těmito rovinami, vyjadřuje velikost spokojenosti 

či nespokojenosti se sebou samým, míru sebeakceptování. Vytváří tak sílu ega. Čím jsou 

rozpory vyšší, tím je ego slabší, a naopak. Platí však, ţe určitá míra nespokojenosti se sebou 

samým můţe vést k práci na sobě samém a přílišná spokojenost se sebou samým můţe 

demotivovat člověka a vést ke stagnaci. „Slabé ego můţe vést k dezorientaci chování, 

k nejistotě a můţe být dezaktivující.“ (Nakonečný 1998, s. 44)     

Podstatou ega je obraz vlastního já. Je to určité sebepojetí zaloţené na sebepoznání 

v kontaktu s okolním světem, především světem sociálním. Obraz vlastního já (ego) v sobě 

zahrnuje úsudky o sobě samém, pocity, které s tím souvisejí. Principiálně se jedná 

o hodnocení sama sebe. Při tomto sebeoceňování se uplatňují kritéria, která se v nás utvářela 

od dětství prostřednictvím zákazů, příkazů různých autorit (rodiče, škola, náboţenství, apod.) 

(Nakonečný 1998). 

 

Pro definice sebepojetí jsou charakteristické výrazy: „pojímání sebe sama“ (Maslow 

1960, in Čačka 1997, s. 193), „percepce sebe samého“ (Shavelson, Hubner, Stanton 1976. 

s. 411, in Blatný a kol. Československá psychologie, 1993, s. 445), „vidění nebo mentální 

reprezentace sebe“ (Van der Werff 1990, in Blatný a kol. 1993, s. 445), „osobně koncipovaná 

představa sebe sama“ (Čačka 2000, s. 140). 

Pro účely této práce jsem vybrala následující formulaci toho, co chápeme pod pojmem 

sebepojetí: „Sebepojetí je reprezentováno komplexním obrazem vlastního já, představou 

o sobě samém. Z obrazu vlastního já vyplývá logicky i postoj k sobě samému.“ (Vágnerová 

2007, s. 255) Do kategorie sebepojetí podle Vágnerové patří sebehodnocení, sebedůvěra, 

sebeláska.      
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3.3 Struktura sebepojetí  

 

 Základní sloţky identity popsali James (1890 in Nakonečný 1998) a Vágnerová (2007) 

obdobně. Oba autoři uvádějí hlavní tři sloţky identity.  

 Já materiální, respektive fyzické neboli tělesná identita. Jedná se o to, jak člověk 

vnímá své fyzické tělo, vzezření sebe sama. Jak je hodnotí, reguluje. Výsledkem proţívání 

vlastního těla a zpracování všech informací o něm je tělové schéma. Veškeré informace o něm 

ukládáme do paměti. Tělové schéma je součástí identity. Člověk své vzezření, své tělo 

hodnotí, zaujímá k němu postoj a má k němu  určitý citový vztah. Někdy kladný, někdy 

záporný. Své tělo přijímáme nebo odmítáme. Má-li se člověk identifikovat sám se sebou, je 

přijetí vlastního těla takového, jaké je podstatnou podmínkou. 

 Další sloţku identity podle obou autorů tvoří oblast psychická (podle Jamese „Já 

duchovní“). Je reprezentována typickými duševními procesy a vlastnostmi, které jsou  

charakteristické pro konkrétního jedince a vytvářejí představu o sobě samém. Svoje psychické 

projevy kaţdý jedinec odlišuje a zaujímá vůči nim určitý postoj. Své psychické projevy 

dokáţe kaţdý člověk odlišit od ne – já.  

 Sociální identita (podle Jamese „sociální já“) je sebevymezení. Je to obraz, který si 

člověk vytváří o své společenské pozici, jak je hodnocen a přijímán druhými lidmi. 

Podkladem sociální identity je příslušnost k určitým sociálním skupinám, role, kterou člověk 

získal, míra prestiţe těchto rolí. Jednotlivé role jsou sloučeny do celkového sebepojetí. 

Jednotlivé role mohou být akceptovány, jiné odmítány. Vztah k jednotlivým rolím můţe mít 

zásadní význam v ţivotě člověka, protoţe se spolupodílejí na utváření obrazu Já. Podstatné je, 

ţe sociální identita je spoluutvářena názory a postoji druhých lidí (Vágnerová 2007).  

 Na rozdíl od Jamese a Vágnerové Smékal (2009) charakterizuje osobní identitu tím, 

jak je osobnost „sţita“ se svým tělem a jak je „zabydlena“ v sociálních vztazích. Smékal 

rozlišuje identitu psychofyziologickou, která je dána přijetím svého věku a pohlaví, a identitu 

sociální, která se projevuje v rámci rodinných, vrstevnických, profesních a dalších vztahů. 

Proces, kdy se stává člověk sebou samým, lze označit jako proces individualizace, kdy je 

výsledkem osobní identita (Smékal 2009). 

 V mé práci budu vycházet z pojetí Jamese a Vágnerové, neboť toto rozlišení je mi 

bliţší, z mého pohledu výstiţné.   

 

Obraz o sobě samém si kaţdý vytváříme ve dvou rovinách. Propojují se roviny tzv. 

reálného a ideálního ega. Ideální ego vyjadřuje to, jaký by chtěl jedinec být. Vyjadřuje touhu 
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identifikovat se s někým, s nějakou konkrétní osobou, s určitými skupinovými normami, 

hodnotami. „Reálné ego je to, co o sobě subjekt soudí, ţe je, představa o tom, jaký skutečně 

je.“ (Nakonečný 1998, s. 176) Síla ega je odvislá od velikosti – míry rozporu mezi reálným 

a ideálním egem. Je-li míra rozporů mezi ideálním a reálným egem minimální, nepřekročí-li 

určitou hranici, pak je jedinec spokojený sám se sebou a míra ega je vysoká. Člověk, který 

akceptuje sám sebe, věří si, je schopen vyuţívat svých schopností, coţ přináší i určité ţivotní 

úspěchy. To platí i naopak. Rozpor – velikost rozdílu mezi ideálním a reálným egem 

poukazuje na určitou míru nespokojenosti se sebou samým. Pokud člověk odmítá sám sebe, 

na svá ţivotní selhání reaguje pocity křivdy či viny, je nespokojený sám se sebou, je zřejmá 

i nízká míra jeho sebeúcty. Mnohdy tato nespokojenost sama se sebou přináší i narušení 

vztahů člověka ke světu, k ţivotu vůbec (Nakonečný 1998).  

Obraz sebe sama (ego) není stálý. Hovoříme o stabilitě ega. V průběhu ţivota se obraz 

vlastního já mění. Je ovlivňován ţivotními etapami. Kritické je období dospívání a stáří. Vliv 

na poměr ideálního a reálného ega - na stabilitu ega mají kritické situace, kterými v ţivotě 

jedinec prochází. Obdobím relativní stabilizace ega je dospělost. „Obecně platí, ţe: „obraz 

vlastní osoby je nestabilní, jestliţe přesvědčení týkající se různých vlastností se stále mění, ať 

uţ pod vlivem prostředí či vlastních skutků jedince, tak ţe není zcela schopen určit, jaký 

vlastně je a co dokáţe“ (Brzezińská 1973 in Nakonečný 1998, s. 177).   

Brzezińská formulovala poţadavek stabilního sebeoceňování: „poznatky o sobě 

samém musí být úplné, podstatné, vnitřně spojité; postulátem je tedy systematické 

sebepoznávání.“ (in Nakonečný 1998) Pokud není tato podmínka splněna, člověk se stává 

nejistým, mění mínění o sobě, o svých snahách, můţe být rezistentní vůči vnějším změnám.  

Brzezińská stanovila pro plastické a stabilní sebeoceňování níţe uvedené vlastnosti: 

1) jedinec by měl systematicky poznávat sebe sama 

2) jedinec by měl mít jasně vymezený vzorec, kým chce být  

3) ideální já by nemělo překračovat moţnosti a schopnosti realizace, zároveň by mělo být do 

určitého stupně nesouhlasné s reálným já 

4) sebeoceňování jedince by mělo zahrnovat hodnocení sociálním okolím a informace 

o svých skutcích (Nakonečný 1998) 

 

Vágnerová (2007) popisuje já jako integrující a koordinační centrum všech 

psychických projevů. Já zpracovává  veškerou zkušenost. Lze je chápat následovně:  

Já jako subjekt – aktivní činitel, který poznává, hodnotí, koná, apod. Projevuje se 

selekcí a zpracováním informací, rozhodováním a regulací vlastního jednání.   
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Já jako objekt – receptivní sloţka já, která přijímá obraz sebe sama (hodnotí, vnímá, 

poznává, pociťuje, apod.) „Obraz já je součástí vlastní identity, vyjádřením její jedinečnosti   

a specifičnosti.“ (Vágnerová 2007, s. 253, Balcar 1991) Subjektem můţe být ţák s poruchami 

učení, který poznává, nějak situaci hodnotí a koná. Zároveň je tento ţák objektem, který 

přijímá obraz o sobě samém, něco pociťuje, hodnotí.    

 Poznávané a hodnocené já je současně poznávající já. Můţe být aktivní. Do určité 

míry se můţe rozhodovat, realizovat vlastní přání, uspokojovat své potřeby. Obě zmíněné 

funkce já spolu úzce souvisí, mnohdy je lze jen těţko oddělit, jsou ve vzájemné interakci 

(Vágnerová 2007, s. 253). 

   Jáství (téţ sebeobraz) v sobě obsahuje uvědomování si rysů své osobnosti i její 

hodnocení. Obsahuje tedy i komplexní vztah k sobě samému. Na utváření Jáství (sebeobrazu) 

má vliv genetický základ, ale i sociální okolí jedince se svými poţadavky, normami, 

očekáváním (Smékal 2009).  

Součástí utváření obrazu sama o sobě je sebeuvědomování (osobní identita), pro 

které je podstatné znát odpovědi na otázky „Kdo jsem? Kam patřím?“ (Smékal 2009) 

„Nevytvoří-li se osobní identita v období dospívání, má tento deficit za následek, ţe po celý 

zbytek ţivota se člověk hledá nebo proţívá pocit nezakotvenosti, nezařazenosti.“ (Smékal 

2009, s. 344). 

Pro pocit psychické pohody je důleţité, jak vnímáme své moţnosti a jaké 

charakteristiky osobnosti si přivlastňujeme. Pocity vlastních moţností se objevují v období 

adolescence, jsou velmi nestálé. Úspěch vede adolescenta k nekritické euforii, neúspěch 

naopak k pocitům neschopnosti, ničemnosti. Sebecit kolísá z extrému do extrému. Pocit 

kompetence neboli představa o své schopnosti či způsobilosti. Jedná se o subjektivní názor, 

který můţe být velice vzdálený objektivní skutečnosti. Jakýkoliv rozpor se projevuje buď 

v kompenzačních aktivitách  nebo v rezignaci na výkon. Pocit sebeurčení souvisí s tím, jak se 

jedinci daří dosahovat vytyčených cílů (dosáhnout něčeho překonáním překáţek včetně 

vynaloţení volního úsilí něčeho se zdrţet, nejednat – sebevláda). Pocit vnitřní jednoty Já 

vyjadřuje proţitek osobní integrity. Je dán souhrou všech základních charakteristik osobnosti. 

(Mezi závazky, přáními, motivy, rolemi je soulad.) (Smékal 2009) 

Z mé zkušenosti není jednoduché u ţáků se specifickými poruchami učení dosáhnout 

proţitku osobní integrity. Daří se to v případech, kdy tito ţáci mají dobré rodinné zázemí. 

Rodiče své děti vedou systematicky k proţitku sebeuspokojení volbou vhodných 

mimoškolních aktivit. Podporují je a jasně jim dávají najevo jejich silné a slabé stránky. 

Zároveň slabé stránky posilují. U dětí, které jsou takto vedeny, nedochází v období 
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adolescence k  tak výrazným výkyvům; pocitům beznaděje nepropadají v takové míře. Pokud 

jsou děti systematicky vedeny, vybudují v nich jejich chápající rodiče, trenéři, vychovatelé, 

učitelé osobnosti, které jsou schopny nahlíţet na sebe kriticky, dokáţí překonávat překáţky, 

postupně dosáhnout cíle.   

Na druhé straně existují rodiny, kde jsou děti ponechány svému osudu. Tyto děti jsou 

v období puberty nekritické. Často se střídá euforie se zklamáním a pocity zoufalství. Děti se 

specifickými poruchami učení bez adekvátní podpory rodiny a okolí jsou leckdy nekritické 

vůči svým moţnostem (ţák s klasifikací „dobrou“ na vysvědčení a přetrvávající výraznou 

poruchou učení ve čtení i psaní chce jít na gymnázium a pak studovat medicínu). Jakmile se 

dostaví překáţka, dítě selhává, je zklamáno, nedokáţe je překonat. U takového jedince je 

pocit vnitřní jednoty navozen obtíţně.            

 

3.4 Vývoj sebepojetí 

 

 K vývoji sebepojetí (identity) dochází interakcí jedince s okolním prostředím. Člověk 

získává zkušenosti od narození. Pro utváření sebepojetí jsou nejpodstatnější zkušenosti 

s druhými lidmi. Hodnocení druhými lidmi je pro utváření identity v dětství zásadní. Prvními 

hodnotiteli (kritiky) jsou rodiče. Dítěti dávají najevo uţ svým pohledem, doteky, slovy svoji 

spokojenost s jejich chováním či nespokojenost. Dítě tak přejímá náhledy svých rodičů na 

sebe sama a vnímá se tak, jak se domnívá, ţe jej vnímají rodiče (Balcar 1991, Satirová 1994, 

Vágnerová 2007). 

 Sebepojetí se u kaţdého člověka mění v důsledku psychofyziologického vyzrávání 

a následkem působení změn ve vnějším prostředí. Kaţdý člověk se v ţivotě střetává 

s různými okolnostmi. Ty jsou individuální, naprosto odlišné, mnohočetné, způsobené 

nejrůznějšími faktory (Čačka 1997).       

 Základy sebepojetí se vyvíjí od uvědomování si svého fyzického těla, jeho oddělením 

od matky, v kojeneckém věku přes vnímání sebe sama jako bytosti, která má své jméno, je 

součástí společenství – rodiny. Sebepojetí se v rámci této rodiny utváří nejprve 

prostřednictvím matky, postupně dítě dostává zpětnou vazbu i od ostatních členů rodiny 

(Vágnerová 2008). Langmaier – Krejčířová (1998) situují základy utváření sebepojetí do 

období batolecího, do období dvou let věku dítěte. Z mého pohledu je kontakt s matkou, 

zpětná vazba, kterou dítě přijímá jiţ od narození, doteky, hlazení, oční kontakt i zvuky, které 

dítě vnímá ze svého nejbliţšího prostředí, od „svých“ lidí – od členů rodiny, důleţitý od 

samého počátku ţivota dítěte. Prostřednictvím zpětných vazeb jednotlivých členů rodiny si 
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dítě začíná uvědomovat sebe jako součást společenství – rodiny. Díky zpětným vazbám 

jednotlivých členů rodiny si dítě uvědomuje, ţe má vlastnosti, které jsou trvalejšího 

charakteru. Dítěti postupně dochází, ţe je součástí nějakého systému, ve kterém se dodrţuje 

určitý řád, normy. Vnější okolí na dítě působí tak, ţe se dostává do určitých rolí, které 

spoluvytvářejí jeho charakter.  

 Ve věku dvou let si dítě uvědomuje své pohlaví, ví, ţe je dítě a není dospělý člověk. 

V předškolním věku dokáţe popsat své fyzické rysy, řekne, co má a nemá rádo – aktuálně. 

(V tomto věku dítě neumí být objektivní). Sebepojetí v předškolním věku bývá vysoké, 

ovlivněné aktuální situací, zároveň vyjadřující jistotu ve vztazích mezi dítětem a jeho rodiči. 

(Langmaier – Krejčířová 1998, Vágnerová 2008). V předškolním věku se vazby na rodinu 

postupně rozvolňují. Dítě navazuje nové vztahy s vrstevníky, sbírá další zkušenosti mimo 

rodinu. Ta je však stále rozhodujícím činitelem v utváření sebepojetí dítěte. Rodina je pro 

zdravý vývoj identity dítěte obzvlášť důleţitá, je nenahraditelným prostředím. Zde dítě 

získává první zkušenosti, první náhled na sebe. Rodina dítěti pomáhá porozumět samo sobě. 

Čím hlubší, upřímnější vztahy v rodině jsou, tím lepší náhled na sebe dítě získává (Satirová 

1994). Prostřednictvím výchovného působení rodičů postupně dochází k regulaci chování 

a k přehodnocování situací dítětem. Rodiče jsou pro dítě vzorem, se kterým se dítě 

identifikuje. Charakteristickým pro tento věk je zveličování genderu. S vyzráváním 

kognitivních funkcí a znalostí norem chování se v předškolním věku rozvíjí pocity 

k hodnocení sebe sama (hrdost, stud). Dítě o sobě uvaţuje převáţně egocentricky, má 

tendenci sebepojetí zkreslovat. Sebehodnocení dítěte předškolního věku je proměnlivé, 

závislé na aktuální situaci. V období předškolního věku by mělo mít dítě zafixované normy 

chování. Mělo by je být schopno dodrţovat i bez přítomnosti dospělého (Langmaier – 

Krejčířová 1998, Vágnerová 2008).          

 Vstup do školy je pro kaţdé dítě zásadním mezníkem v jeho ţivotě. Z malého dítěte se 

stává školák. V této době se od dítěte očekává potvrzení jeho kompetence plnit si své 

pracovní povinnosti – učit se a podávat uspokojivé výkony. Zároveň by mělo dítě obstát 

v nových společenských rolích - ţák, spoluţák. K dobrému sebepojetí dítě potřebuje uspět 

v obou ohledech (Vágnerová 2008). 

 V souvislosti s dosaţením věkové hranice pro vstup do první třídy a rozvojem 

sebeúcty, sebejistoty a sebevědomí na tomto místě zmíním příběh děvčátka, jehoţ rodiče si 

závaţnost aktu nástupu do první třídy neuvědomili. Ke konci měsíce listopadu mne oslovil 

tatínek jednoho děvčátka s konstatováním, ţe jejich mladší dceři učení moc nejde. Ţe s tím 

oba rodiče počítali, protoţe celou dobu vnímají, ţe je jejich mladší dcera jiná neţ starší, která 
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odklad školní docházky měla. Argumentaci jsem moc nerozuměla. Tito rodiče měli pozitivní 

zkušenost s udělením odkladu školní docházky u staršího dítěte, ale s mladším, u kterého 

předpokládali výukové potíţe, se nikam poradit nešli. Oba rodiče byli zarmouceni realitou, 

kdy jejich dítěti v první třídě učení jednoznačně nejde, zjevně selhává. Navíc kolektiv dětí ve 

třídě mezi sebe dívku nepřijal. Dívka se stávala stále uzavřenější, kolektivu se stranila. 

O přestávkách utíkala za svou o čtyři roky starší sestrou. Obě se tak staly terčem posměchu 

spoluţáků obou tříd. Starší sestře byly časté návštěvy její mladší sestry nepříjemné a snaţila 

se jí domluvit, ale nebylo to nic platné. O kaţdé přestávce mladší sestra vyhledávala 

přítomnost své starší sestry. Alespoň na chvilku chtěla mít pocit bezpečí, domova, rodiny.   

 Na můj návrh oba rodiče s dívkou navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu. 

Dívku vyšetřovala psycholoţka i já speciální pedagog z důvodu nalezení nejoptimálnějšího 

postupu a pomoci dívce. Bylo zjevné, ţe dívka nastoupila do první třídy nejen citově 

a sociálně nezralá, ale navíc jsem shledala významné deficity ve vývoji jednotlivých funkcí 

potřebných pro zdárné osvojení akademických dovedností čtení, psaní a počítání. Z výpovědi 

rodičů i třídní učitelky se potvrdilo, ţe dívka má s osvojováním základů čtení, psaní a počítání 

značné obtíţe. Posun byl minimální, dívka byla vystavena vysoké psychické zátěţi. Byla 

velice hravá, zasněná, komunikace vázla. Aktivní slovní zásoba děvčátka byla podprůměrná. 

O vzdělávání, školu a děti ve třídě holčička nejevila zájem. V kontaktu byla i přes mnoho 

setkání stále málo spontánní, uzavřená. Vzhledem ke zjištěným okolnostem bylo v této fázi 

navrţeno řešení, které povaţuji za krajní, ale v případě této dívky rozumné. Přestoţe se 

jednalo o dívku s průměrným intelektem, byl navrţen dodatečný odklad školní docházky. 

Rodiče s tímto řešením zpočátku nesouhlasili. Po dalším měsíci výkonového selhávání 

a psychického strádání děvčátka na návrh pedagogicko-psychologické poradny přistoupili. 

Samozřejmostí pro mne bylo, ţe jsem zůstala s rodinou v kontaktu a navrhla jim pravidelné 

konzultace. Na těchto schůzkách jsme si vţdy stanovili dílčí cíle a úkoly, kterými lze 

dosáhnout zlepšení psychických a kognitivních funkcí.  

Tatínek dívky situaci přijal s pochopením. Matka se aţ do nového začátku školního 

roku se situací nevypořádala a dávala najevo svoji nespokojenost, coţ přenášela na dívku. 

Matka po udělení dodatečného odkladu školní docházky vyhledala jejich dceři pomoc 

„kineziologické poradny“, kam s dívkou docházela z důvodů psychických následků školních 

neúspěchů. Nicméně dodatečný odklad školní docházky, systematické rozvíjení dílčích  

oblastí  a přestup do jiné školy od září následujícího roku dívce prospěl. Škoda jen, ţe musela 

dívenka zaţít pocity neúspěchu, nepřijetí ostatními spoluţáky díky včasnému zaškolení. 

V současné době je dívka ve druhé třídě a prospívá.  
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Do období raného školního věku (osm aţ devět) se sebepojetí skládá z tříště názorů. 

V sebepojetí dítěte vnímáme rozpory. Na něco uţ je velké, ale přitom zůstává maminčiným 

mazlíčkem. Od osmi let věku dítěte se začínají naplňovat určité aspekty konkrétních rolí (dítě 

je dobrým sportovcem) (Čačka 1997). Sebepojetí začíná být stabilnější. Pro vývoj identity 

školního dítěte je charakteristická závislost na školní úspěšnosti. Tuto fázi výstiţně 

formuloval Erikson (in Balcar 1991, s. 157) „Jsem to, co dovedu.“ U školsky méně úspěšných 

dětí nabývá na významu dobré rodinné zázemí, postoj rodičů k dítěti, jeho nezdarům.  

Důleţité je u školsky méně úspěšných dětí nalézt to, v čem jsou spokojené, kde se 

mohou realizovat, být úspěšné, proţít radost ze svého úspěchu, nalézt to, v čem se mohou 

zdárně rozvíjet. Pozitivní rozvoj sebepojetí lze konstatovat u dětí, které mají výborné rodinné 

zázemí. Pokud rodiče s dítětem objeví mimoškolní činnost, která jejich potomka zaujme a je  

v ní úspěšný, můţe dotyčný v dané oblasti i vynikat. Školní neúspěchy tím nenabývají 

zásadního významu pro utváření sebepojetí, jelikoţ ty převzaly mimoškolní aktivity. 

Následkem úspěchů v mimoškolních aktivitách dochází k rozvíjení sebepojetí v pozitivním 

smyslu. Jsem úspěšný, protoţe jsem výborný fotbalista, hokejista, jsem výborná maţoretka, 

výtvarnice apod.   

Takových příkladů je v praxi naštěstí mnoho. Rodiče věnují nemalé finanční 

prostředky i svůj čas na to, aby jejich dítě zaţilo úspěch, radost z výkonu a bylo svými 

vrstevníky přijímáno pro to, ţe je úspěšné a vyrovná se ostatním dětem, není-li ještě lepší. 

Některé děti se specifickými poruchami učení zůstávají mimoškolní aktivitě „věrné“ po celou 

dobu docházky do základní školy, mnohdy se u těchto „vytrvalců“ setkávám s tím, ţe má 

jejich záliba vliv na volbu povolání.           

V období středního školního věku (od osmi aţ devíti let do jedenácti aţ dvanácti let) 

nabývá významu vrstevnická skupina. Příslušnost k vrstevnické skupině, role v ní, postavení 

ve skupině dětí je součástí rozvoje sebepojetí. Kolem desátého roku věku dítěte postupně 

klesá vliv rodiny na utváření sebepojetí a do popředí se dostává vliv skupiny vrstevníků.  

Děti se specifickými poruchami učení se v případě, kdy vyučující nedokáţe vysvětlit 

ostatním ţákům ve třídě podstatu jejich výukových problémů, setkávají s posměchem 

spoluţáků. Výsměch se projevuje pošťuchováním, úšklebky, nelichotivými přezdívkami aţ po 

otevřený posměch před celou třídou. Ţáci, kteří nechápou podstatu postiţení, které s sebou 

specifické poruchy učení přinášejí, dokáţí být vůči takto postiţeným vrstevníkům velmi 

nevybíraví a zlí. Před celou třídou se spoluţákům s poruchami učení posmívají, schválně jim 

špatně napovídají, vysmívají se jim i kvůli špatné výslovnosti, niţší pohybové obratnosti, 
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pomalé výbavnosti pojmů, jejich artikulační neobratnosti, celkovému pomalému pracovnímu 

tempu apod. Mnoho dětí se specifickými poruchami učení zaţívá nepříjemné, skličující pocity 

při ústním zkoušení před tabulí, kdy dané informace v hlavě mají, ale neumí se slovy vyjádřit. 

Některé děti s těţkými poruchami učení nemají štěstí na dobrý kolektiv dětí a raději 

několikrát změní školu – třídní kolektiv, protoţe nejsou schopny unést tíhu posměchu, 

kterému jsou v některých třídních kolektivech podrobovány. Jindy se děti setkávají naopak 

s velmi citlivě vedeným třídním kolektivem a jsou rády, ţe si na ně děti jiţ zvykly, a danou 

skupinu by nevyměnily „za nic na světě“ (z vyprávění dětí).    

Dle mých zkušeností nebývají děti s poruchami učení vůdčími osobnostmi kolektivu, 

ba naopak. Kaţdé dítě touţí být přijímáno svými vrstevníky. Děti s poruchami učení mají 

situaci ztíţenou. Některé pro to, aby byly skupinou vrstevníků přijaty, udělají ledasco. Nevadí 

jim, ţe nejednají v souladu s obecně platnými normami. Vybavuji si nadprůměrně nadaného 

chlapce s kombinovanými specifickými poruchami učení a nápadnou artikulační neobratností. 

Tento hoch  bral rodičům bez jejich vědomí peníze a začal svým vrstevníkům kupovat 

„drobnosti“ v řádu stovek korun českých, aby se jim zavděčil. Tolik touţil po přijetí 

kolektivem, aţ se stal v očích rodičů „zlodějem“.   

  

Pro období staršího školního věku – období pubescence (období druhého stupně 

základní školy) je charakteristické tělesné dospívání s pohlavním dozráváním. Změna 

zevnějšku pubescenta vede ke změně sebepojetí. Zjevná je snaha pubescenta odlišit se od dětí 

i od dospělých. Typická je zvýšená kritika dospělých a autorit pubescenty. Svým často 

nápadným zevnějškem dávají pubescenti najevo svoji sociální identitu. Identifikace s rodinou 

je nahrazena identifikací s vrstevnickou skupinou. Pro pubescenty je charakteristické 

stanovování si neúměrných cílů a nároků na sebe i ostatní. Aţ ve druhé fázi dospívání  

dochází k upuštění od sebezdůrazňování a zaměření se na výjimečnost své osoby. Dochází 

k „autokultivaci osobnosti“ (Čačka 1997, 2000, s. 225). Autokultivace je celoţivotním nikdy 

nekončícím procesem.     

Zde si vybavuji velmi jemnou, citlivou, něţnou dívku. Od počátku školní docházky 

měla velké potíţe se čtením i se psaním. Ještě v sedmé třídě základní školy nečetla na úrovni 

tzv. sociálně únosného čtení. Hlasité čtení bylo nápadné velice pomalým dekódováním slov, 

několikerým opakováním začátků slov, přeříkáváním. Dívce doma s učením pomáhali rodiče. 

Snad proto byla změna jejího zevnějšku, kdy se potřebovala odpoutat od rodičů tak nápadná 

a razantní. Své husté dlouhé vlasy „obohatila“ o „dredy“, nos „ozdobila“ kruhy, v uších si 

nechala propíchat mnoho akupunkturních bodů, do nichţ si nasadila kovové ozdoby. Ušetřen 
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nebyl ani jazyk. Oblečením se značně lišila od běţné populace. Svým zevnějškem tato jemná 

dívenka dávala jasně najevo, ţe patří ke skupině „drsňáků“ a s rodiči má společné asi jen 

příjmení.          

 

3.5 Sebehodnocení, sebeúcta, sebedůvěra, sebevědomí 

 

 Pojmy sebehodnocení, sebeúcta, sebedůvěra a sebevědomí se mnohdy překrývají. Jako 

výchozí lze povaţovat sebehodnocení, neboť je jádrem jáství. Sebehodnocení je „subjektivní 

oceňování vlastní hodnoty“ (Čačka 2000, s. 146). Má dva póly, kterými je spokojenost 

a nespokojenost se sebou samým. Tyto dva póly spokojenosti či nespokojenosti se sebou 

samými proţíváme jako sebedůvěru a sebevědomí. Sebedůvěra i sebevědomí mohou být 

vysoké i nízké. V rámci sebehodnocení se objevují různé stránky pocitů (domýšlivost, 

arogance, pokora, skromnost a jiné) (Smékal 2009). 

 Sebehodnocení má širší rozměr. Je prostředníkem k ustanovení a zachování sebeúcty 

a sebevědomí (Číţková 2000). „Základem sebehodnocení je znalost vlastních kompetencí, 

zkušenost s úspěchem či neúspěchem, s hodnocením a názory ostatních lidí atd.“ (Vágnerová 

2007, s. 255). 

 Člověk, který si je vědom vlastní hodnoty, je se sebou spokojen, má předpoklady pro 

to, ţe bude schopen důstojně čelit úskalím a nesnázím, které s sebou ţivot přináší. Člověk 

s vysokým sebehodnocením neočekává, ţe by měli druzí povinnost ho chválit a oceňovat. 

(Člověk s nízkým sebehodnocením toto od ţivotního partnera či dětí očekává, coţ můţe být 

prostorem k manipulaci.) Pokud člověk sám sebe hodnotí kladně, je předpoklad, ţe takto bude 

přistupovat i k druhým lidem. Vědomí si vlastní hodnoty je cestou k zodpovědnému chování. 

Člověk, který má sám sebe rád, nese plnou zodpovědnost za své činy. Nebude sám sebe 

vystavovat nebezpečí, nebude si vědomě škodit a nebude činit zodpovědnými za své činy 

druhé (Satirová 1994).   

 

 Sebeúcta je povaţována za hlavní sebecharakteristiku v rámci sebehodnocení (Smékal 

2009).  V rámci sebeúcty je kladen důraz na oceňování sebe sama. Sebeúcta vyjadřuje postoj 

člověka k vlastníku Já. Sebeúcta v sobě obnáší schopnost váţit si sebe sama. Sebeúcta je 

zaloţena na dodrţování obecně platných morálních principů (Číţková 2000). Člověk, který si 

váţí sám sebe, zaujímá k sobě láskyplný postoj, přijímá sám sebe takového jaký je, včetně 

svých nedostatků. Člověk s vysokou sebeúctou se vyznačuje tím, ţe si je vědom své vlastní 

ceny a dokáţe si váţit druhých lidí. Vysoká sebeúcta s sebou přináší důvěru ve své 
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schopnosti, otevřenost a vstřícnost vůči druhým lidem. Lidé s nízkou sebeúctou nevěří svým 

schopnostem a bývají nedůvěřiví i vůči druhým lidem. Pokud se lidé sami hodnotí nízko, 

očekávají, ţe je budou i druzí lidé podceňovat. Lidé s nízkou sebeúctou mají potřebu obrany, 

nedůvěřují druhým lidem a dostávají se tak do izolace. Člověk s nízkou sebeúctou se často 

dostává do pozice toho, kdo se brání (Satirová 1994).    

 Sebedůvěra je součástí sebepojetí, sebevědomí. Vyjadřuje postoj člověka k sobě 

samému, svým schopnostem. Sebedůvěru lze posilovat zadáváním přiměřených úkolů nebo 

naopak sniţovat úkoly, které jsou nad moţnosti jedince (Hartl, Hartlová 2004).   

U dětí se specifickými  poruchami učení se prakticky zákonitě setkáváme s tím, ţe je-

li učitel citlivý a problematiky znalý, dokáţe dotyčnému ţákovi zadávat úkoly, které jsou jeho 

moţnostem a schopnostem přiměřené, čímţ v dítěti významně posiluje a rozvíjí sebedůvěru 

a sebejistotu. S kaţdým splněným poţadavkem ze strany učitele dítě nabývá jistoty i víry ve 

své schopnosti, důvěřuje dospělým, ţe se potíţe, které má, dají zvládnout a ţe moţná nejsou 

aţ tak závaţné a rozsáhlé, jak si třeba dítě zpočátku myslelo.         

 Sebevědomí souvisí s tím, jaký si člověk vytvořil náhled na své schopnosti. Je 

důsledkem toho, jak je člověk v ţivotě úspěšný v rámci porovnávání svých výkonů s činností 

jiných lidí. Stupeň sebevědomí je usměrňován zpětnou vazbou, a to skutečnými úspěchy či 

neúspěchy (Číţková 2000).  

„Emočně zralý člověk je flexibilní, otevřený ke změně, má značnou sebedůvěru a váţí 

si sám sebe“ (Číţková 2000, s. 33). 

      

Jelikoţ hodnocení sebe sama neboli sebehodnocení povaţuji za základní stavební 

kámen sebeúcty, sebevědomí a sebedůvěry, zabývám se jím v následujících podkapitolách 

důkladněji.   

 

3.5.1 Vliv rodiny na sebehodnocení 

 

Zásadní pro utváření sebehodnocení dítěte je jeho přijetí rodiči s láskou. První aspekty 

sebehodnocení souvisejí s emocemi. Je-li dítě přijímáno s láskou, znamená to, ţe je ţádoucí  

a ţe je daným člověkem vysoce ceněno. V důsledku citového přijetí rodiči se dítě samo 

povaţuje za člověka, který má svou hodnotu a mělo by být přijímáno s láskou i ostatními 

(Hayesová 1998, Čačka 2000, Vágnerová 2008).  

Obecně je známo, ţe pro zdravý psychický vývoj dítěte je třeba jasně stanovit kritéria, 

pravidla, která je třeba respektovat. Pravidla poskytují dítěti hranice, které mu navozují pocit 
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bezpečí. Tím, ţe se rodiče chovají podle určitých norem a po dítěti poţadují dodrţování jemu 

přiměřených pravidel, vedou dítě k samostatnému řešení přiměřených problémů, roste v dítěti 

pocit sebeúcty. V rodině, kde je komunikace jasná, upřímná, kde jsou pravidla jasně 

stanovená a věku dítěte přiměřená, kde je vysoké sebehodnocení rodičů a rodina je vůči 

společnosti otevřená, je větší předpoklad, ţe v ní vyroste dítě s vysokým sebehodnocením.  

V odborné literatuře (Čačka 1997, s. 216, 2000, s. 147; Langmeier – Krejčířová 1998, 

s. 135) nalezneme dvě teorie vlivu rodiny na hodnocení dítěte sebe sama: 

„Zrcadlová teorie“ – její podstata tkví v tom, ţe dítě snadno přejímá názory druhých. 

Není ještě schopno samostatného posouzení adekvátnosti vyřčeného. Tudíţ i výrok vyřčený 

dospělým v afektu se pro dítě stává určující, determinující. Dítě o sobě získává obraz na 

podkladě výroků druhých, jakmile jej akceptuje, začíná jej „naplňovat“. Záleţí tedy na tom, 

zda rodiče své dítě podceňují, či je přijímají s váţností. 

Příkladem můţe být řada dětí, o kterých někdo z rodičů či vyučujících zapochyboval 

nahlas. V  dospělosti s oním negativním označením mohou mít tito jedinci obtíţe a někteří 

z nich řeší následky neuváţených výroků v rámci psychoterapeutických intervencí.  

V souvislosti s tímto se mi vybavil příběh velice slušného, bystrého a citlivého   

chlapce.  Se specifickými poruchami učení „zápolil“ od třetí třídy. Do té doby si nikdo ničeho 

nevšiml, mnoho kompenzoval svým intelektem. Rodinné zázemí dotyčného hocha bylo 

vynikající. Oba rodiče se o své děti starali vzorně. Pravidelně docházeli do školy, chlapce 

podporovali v jeho ušlechtilé zálibě hraní na trumpetu. Chlapec si své povinnosti plnil 

výborně. Chodil do školy připravený, domácí úkoly nosil vypracované, rodiči 

překontrolované, pomůcky nezapomínal. Na druhém stupni základní školy si však osobnostně 

„nepadli do oka“ s třídní paní učitelkou. Nutno podotknout, ţe hoch byl somaticky drobný, 

měl brýle, působil mladším dojmem. Od druhého stupně začal nosit domů poznámky za 

špatné chování – pral se se spoluţáky, prý je fyzicky napadal. Chlapec byl zoufalý, rodiče téţ. 

Slovní domluva s paní učitelkou moţná nebyla, tak se rodiče rozhodli situaci řešit dopisy 

třídní učitelce a nakonec poţádali o pomoc pedagogicko-psychologickou poradnu. Šetření 

jasně ukázalo, ţe dotyčný chlapec byl obětí šikany. Přitom byl třídní učitelkou 

nekompromisně označován za rváče a byla mu navrţena, následně i udělena dvojka z chování.  

On se s tímto názorem neztotoţňoval. Nicméně se většina učitelů shodovala s třídní 

učitelkou. Pokřivený obraz v očích řady vyučujících mu zapříčinil  velké psychické trauma.   

U „teorie modelu“ je podstatný příklad rodičů. Sebehodnocení rodičů dítě přejímá 

jako vzor, podle kterého se navenek projevuje. Tyto projevy nejsou závislé na tom, co, kdy 

rodiče o dítěti řekli.  
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Teorie modelu je zjevná u některých ţáků, kteří uvaţují o volbě povolání bez ohledu 

na svůj intelekt. Ţák, který intelektově i školními výkony zjevně „má“ na studium střední 

školy s maturitou, volí učební obor zedník, protoţe to je práce jeho milovaného otce. Jiný ţák 

váţně uvaţuje o studiu na gymnáziu, protoţe chce být lékařem jako jeho otec, přestoţe tato 

volba je v jeho případě scestná.     

 

3.5.2 Vliv školy na sebehodnocení  

 

Školní úspěšnost bývá významným vnějším faktorem sebehodnocení dítěte. Mladší 

ţáci sami sebe hodnotí především na podkladě školní práce (Čačka 1997, 2000, Vágnerová 

2008). Pozitivní hodnocení výkonu vyvolává zpětnou vazbu dítěte, podporuje jeho 

sebedůvěru ve vlastní schopnosti, posiluje víru, ţe zvládne poţadavky, které jej teprve čekají 

(Vágnerová 2008).  

 V období mladšího a středního školního věku je pro dítě podstatné, co dokáţe. Svou 

identitu potvrzuje – dokazuje fyzickou silou, snaţí se být společensky i školsky úspěšné. 

Snaţí se dělat věci, které společnost hodnotí pozitivně. V tomto věku se musí dítě naučit 

prosadit samo a spoléhat na sebe (Vágnerová 2008, Langmeier – Krejčířová 1998).  

U starších školáků fakt školní úspěšnosti či neúspěšnosti ustupuje a sebeocenění 

výrazně ovlivňují podněty, jako jsou mimoškolní aktivity – sportovní úspěchy, vztahy 

s kamarády, apod. (Čačka 1997, 2000).   

  

Jelikoţ dítě nedokáţe ohodnotit svůj školní výkon, přijímá hodnocení učitele. Pokud 

však je školní hodnocení horší neţ hodnocení rodiči, setrvává na svém „lepším“ Já a cítí se 

být ukřivděné. Sebehodnocení dětí bývá často zkratkovité, přehnané, vázané na aktuální 

proţitek (jedna podařená písemka vede dítě k závěru, ţe je chytré). Sebehodnocení vázané na 

okamţité proţitky není stabilní. V kolektivu třídy se dítě začíná prosazovat aţ od třetí třídy, 

kdy dochází k uplatnění potřeby úspěchu, zároveň ale dochází i k odhalení některých 

nedostatků (Čačka 2000). 

Školní prostředí nabízí kromě sebehodnocení celkového i sebehodnocení dílčí. 

V činnostech vázaných na školu je dítě hodnoceno za to, ţe krásně kreslí, hezky zpívá. 

U některých dětí můţe dojít k rezignaci v učení jen proto, ţe „je někdo přesvědčil“, ţe je v té 

či oné činnosti horší neţ jiné děti (Čačka 2 000).  

Při hodnocení výkonnosti dětí se lze setkat se skutečností, ţe jsou jejich hodnotitelé   

ovlivněni genderově podmíněnými vlastnostmi, coţ se projevuje rozdílným hodnocením 
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rodičů, učitelů – klasifikací, přijetím vrstevnickou skupinou i rozvojem sebepojetí u chlapců 

i dívek.  

Dívky jsou při sebehodnocení sebekritické, coţ je dáno postoji dospělých. Jsou také 

povaţovány za pilné. Pokud ve škole selţou, není to učiteli interpretováno jako  důsledek 

nedostatečné přípravy, ale  jako s největší pravděpodobností následek  niţších intelektových 

schopností. Děvčata se při neúspěchu většinou stáhnou do sebe. Reagují převáţně pasivně 

(Vágnerová 2008).   

Chlapci bývají méně sebekritičtí, tudíţ sebevědomější. Ke zpětné vazbě na svůj výkon 

jsou méně vnímaví. Raný a střední školní věk je u chlapců z hlediska sebehodnocení téměř 

neměnný. Příčinu neúspěchu u chlapců učitelé i rodiče shledávají v nedostatku jejich 

motivace a úsilí, coţ jsou faktory ovlivnitelné. Učitelé (i rodiče) předpokládají, ţe hoši nejsou 

tolik snaţiví a pilní, domnívají se, ţe intelektové předpoklady chlapců jsou vyšší, neţ je jejich 

aktuální výkon. Chlapec se „slabým“ prospěchem je označován za „lajdáka“, který by mohl 

mít výsledky lepší, kdyby chtěl.  

„Z toho plyne určité očekávání: jestliţe jsou chlapci hodnoceni jako lajdáčtí, musí být 

jejich eventuální úspěchy závislé na lepších předpokladech. Tato skutečnost můţe posilovat 

sebevědomí chlapců jiným způsobem.  Podporuje jejich sklon chápat úspěch jako potvrzení 

vlastních schopností. Neúspěch bývá interpretován jako důsledek působení vnějších vlivů, 

např. obtíţnosti úkolu či nespravedlnosti učitele, protoţe schopnosti se měnit nemohou“ 

(Ruble a kol., 1993; Beal, 1994; Ruble a Martin, 1998; Vágnerová 2001, in Vágnerová 2008, 

s. 316).       

Školní hodnocení je diferencováno genderově i vzhledem k jednotlivým vyučovacím 

předmětům. V českém jazyce jsou dívky povaţovány za lepší, v matematice chlapci. Horší 

známky v těchto předmětech mohou odpovídat očekávání a nestimulují ke změně. Zároveň je 

běţné, ţe dívky mívají na prvním stupni základní školy známky lepší neţ chlapci. 

V jednotlivých předmětech se můţe projevit rozdílnost v upřednostňování určitého způsobu 

uvaţování (Vágnerová 2008).   

Pokud dítě ve škole selhává, má opakované výukové obtíţe, dochází k tomu, ţe trpí 

syndromem „neúspěšného ţáka“. Tento syndrom se u dětí stabilizuje mezi čtvrtým a šestým 

postupným ročníkem. U těchto dětí se objevují pocity bezmoci, úzkosti, méněcennosti   

(Číţková a kol. 1999, in Čačka 2000, s. 148).  

 

Výše uvedené bych ráda doloţila příběhem z praxe. Jedná se o chlapce, u něhoţ byla 

diagnostikována specifická porucha učení poprvé ve druhé třídě základní školy. U dotyčného 
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je opakovanými psychologickými vyšetřeními potvrzován lépe průměrný aţ nadprůměrný 

intelekt. Dle výpovědi matky je prokazatelná rodinná zátěţ. Otec i matka chlapce mají 

specifické poruchy učení i oba jeho starší sourozenci (bratr a sestra). U všech tří dětí se 

poruchy učení projevují trochu jinak a s různou intenzitou. Nejrazantnější projevy jsou 

u nejmladšího dítěte.  

Kdyţ mne rodina kontaktovala, byl chlapec ţákem třetí třídy a měl za sebou vyšetření 

na jiném odborném pracovišti, kde byla diagnostikována specifická porucha učení dyslexie 

a dysgrafie. Ve třetí třídě jsem konstatovala kombinaci specifických poruch učení, a to 

dyslexii, dysortografii, dysgrafii a dyskalkulii. Chlapcovy potíţe vzhledem k jeho 

intelektovým schopnostem byly velice rozsáhlé a závaţné. Specifické poruchy učení byly 

a doposud jsou pro hocha nesmírně zatěţující. Navíc si dotyčný uvědomuje svoje nedostatky  

a neschopnost vybavit si ve správný čas to, co se doma naučil, coţ je pro něj nesmírně 

traumatizující. Navíc má tento chlapec vysoký smysl pro spravedlnost. Na prvním stupni 

základní školy odmítal přijmout jakoukoliv pomoc ve smyslu sníţení kvantity poţadavků. 

Takţe nebyl ochoten přijmout ani pomoc ve smyslu zadávání kratších diktátů. Psal je celé, 

přestoţe nebyl schopen podat takový výkon, aby měl lepší známku neţ dostatečnou.  Na 

druhé straně je třeba zmínit i fakt, ţe samotné přizpůsobování podmínek mohlo v chlapci 

rovněţ navozovat pocity nelibosti z důvodu nápadnosti a potvrzování jeho subjektivně 

vnímané neschopnosti.  

Od prvního setkání dotyčný hoch působil mladším dojmem, měl a dosud má infantilní 

projevy. Tolik touţí po pochopení, přijetí a porozumění od druhých lidí, ţe mne vţdy při 

loučení obdarovává pusinkami  (i nyní v šesté třídě). Cítí u mne pocit bezpečí, jistoty a je za 

to vděčný. Jiným a lepším způsobem tento vděk najevo dát neumí.   

Chlapce se nepodařilo ochránit před opakovanými školními neúspěchy, ačkoliv byl 

důkladně vypracován individuální vzdělávací plán, rodiče výborně spolupracovali se školou, 

vytvořili chlapci vynikající, vlídné a chápající rodinné zázemí. V průběhu čtvrté a páté třídy 

značně vzrůstal jeho pocit beznaděje ze své nemohoucnosti. Jak uvádí odborná literatura, 

syndromem „neúspěšného ţáka“ výše zmíněný hoch trpí minimálně od čtvrté třídy. 

Následkem poruch učení došlo ke sníţení odolnosti vůči psychické zátěţi, dochází 

k sekundární neurotizaci dlouhodobými školními neúspěchy. Dotyčný hoch je aktuálně 

v ambulantní péči dětského psychiatra, v jehoţ osobě našel další „spřízněnou duši“, se kterou 

si můţe otevřeně o všem popovídat a nemusí se za nic stydět.     
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 S problémy se potýkají i mimořádně nadané děti, které předstihují v mnoha směrech 

svými vědomostmi, znalostmi, případně dovednostmi své vrstevníky. Ti na ně leckdy 

pohlíţejí s nevraţivostí. Mimořádně nadaní ţáci „nezapadnou“ do kolektivu a starší ţáci je 

mezi sebe vzhledem k věku odmítají přijmout. U extrémně nadaných ţáků se mohou 

sekundárně projevit pocity osamění, které mohou kompenzovat pocity nadřazenosti, jeţ ve 

spoluţácích většinou vzbuzují odpor, nevraţivost aţ nepřátelství (Čačka 2 000).        

Úspěchy na „poli“ vzdělávání nadaných ţáků „sklízí“ jedna nejmenovaná základní 

škola v Brně (z vyprávění kolegyně z Brna, která má s danou školou dobré zkušenosti). 

Rozvrh celé školy je koncipován tak, aby extrémně nadaní ţáci mohli přecházet na jednotlivé 

vyučovací předměty do vyšších ročníků nebo probíhá oddělená výuka, kde jsou všichni 

nadaní ţáci ze stejných ročníků a probírají obsahově náročnější učební látku. Nadaní ţáci tak 

nepřichází o přirozený kontakt s vrstevníky, ale naopak mají i moţnost se setkávat 

s intelektově blízkými vrstevníky a dalšími spoluţáky (alespoň částečně). 

  

3.5.3 Podíl vrstevníků na sebehodnocení 

 

 Dítě se identifikuje s tou sociální skupinou, která je pro něj důleţitá. V předškolním 

věku je to identita rodinná. V průběhu školního věku nabývá na významu příslušnost ke 

skupině vrstevníků (školní třída, skaut, děti v krouţcích). 

 V osmi aţ devíti letech má větší vliv na sebehodnocení školáků názor celé skupiny 

vrstevníků neţ hodnocení kamaráda – jednotlivce. Srovnáváním s vrstevníky si dítě více či 

méně uvědomuje svoje nedostatky a stává se vůči sobě větším kritikem (Harter 1998; Berger 

a Thomson, 1998 in. Vágnerová 2008).  

Předškolní děti nejsou vůči sobě tak kritické jako děti školního věku. Pokud dítě 

školního věku není úspěšné, je vystaveno riziku vzniku pocitů méněcennosti (Harter 1998, in 

Vágnerová 2008).  

 V mladším a středním školním věku dochází k výraznější genderové diferenciaci. Ta 

narůstá aţ do jedenácti let. Jednotlivá pohlaví se rozvíjí pro ně typickým způsobem. Děti 

preferují skupiny téhoţ pohlaví. Vrstevníci stejného pohlaví „jim pomáhají potvrdit svou 

genderovou identitu ztotoţněním se se skupinou vrstevníků téhoţ pohlaví.“ (Vágnerová 2008, 

s. 311)  

  V prepubertě je vrstevnická skupina významná z hlediska vydobyté pozice ve skupině. 

Čím lepší pozici jedinec zaujímá, tím vyšší má aspirace. Volí náročnější cíle k seberealizaci. 

Vrstevnická skupina většinou neoceňuje prospěch dítěte, ale zcela jiné komponenty. Pozice 
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v dětské skupině vyplývá z vlastnictví něčeho významného, atraktivního (mobil, počítač). 

Dalším atributem jsou výkonové schopnosti (síla, obratnost, hbitost, postřeh, nápaditost) 

a povahové vlastnosti, které zabezpečují dobrou spolupráci se skupinou (kamarádství, smysl 

pro humor, ochota pomoci, spolupráce), případně sociální dovednosti (umění navázat a udrţet 

kontakt, vstřícnost).  Předpokládá se, ţe dotyčný bude „zapadat“ do kolektivu i svým 

vzezřením (účes, oblečení). O objektivním hodnocení vrstevníky v tomto věku nelze hovořit 

(Čačka 2000). 

Vliv na sebehodnocení má tělesný zjev a fyzická síla. Kvalitu sebehodnocení 

ovlivňuje i jméno dítěte. Směšné jméno či hanlivá přezdívka mohou v dítěti vyvolávat pocit, 

ţe „něco není pořádku“. Nespokojenost můţe vyústit v nesnášenlivost, mohou se projevit 

i pocity méněcennosti. Přezdívka libá, lichotící svému nositeli signalizuje, ţe je kolektivem 

přijímán kladně. 

 Ve školním věku nabývá na významu názor vrstevnické skupiny. V souvislosti s tímto 

si vybavuji chlapce nadprůměrně nadaného s kombinovanými specifickými poruchami učení 

dyslexií, dysgrafií a dyskalkulií na podkladě sy. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder). Přestoţe si vůbec nerozuměl s třídní paní učitelkou (na prvním stupni ho učila tři 

dlouhé roky), nechtěl změnit třídu ani školu. Dotyčná paní učitelka nebyla schopna přijmout 

takové dítě, neboť stále vyrušoval, kroutil se, s něčím si hrál a měl různé průpovídky. Chlapec 

byl vtipný, bystrý. Svoje výukové potíţe si velice dobře uvědomoval, ale nebylo v jeho silách 

to změnit. Denně chodil na doučování, měl osobní paní učitelku, která s ním probírala veškeré 

učivo. Poznámky v ţákovské kníţce i přes mou opakovanou osobní intervenci na škole 

neměly konce. Paní učitelka nebyla schopna pochopit problematiku sy. ADHD a specifických 

poruch učení. Podle ní při pravidelné přípravě lze vše zvládnout (spíše „zlomit“). Netrvalo 

dlouho a hoch začal mít v průběhu školního roku somatické obtíţe (bolesti hlavy, břicha). 

Kdyţ nepomáhaly mé návštěvy a dlouhé rozhovory s třídní paní učitelkou a vedením školy, 

navrhla jsem rodičům i chlapci změnu školy. Chlapec toto řešení odmítl, protoţe byl rád, ţe si 

na něj děti v této třídě zvykly. Paní učitelkou byl natolik ovlivněn, ţe je „divný, špatný“, ţe se 

domníval, ţe by ho jinde děti neměly rády. Pravdou je, ţe hoch byl v této třídě navzdory 

výrokům třídní paní učitelky oblíbeným, ačkoli „třídním kašparem“. Dá se říci, ţe v tomto 

případě kolektiv vrstevníků chlapce „podrţel“. 

       

 Zralost sloţek „Jáství“ se projevuje i v období, kdy dítě ve škole není. Svůj čas tráví 

mezi vrstevníky například na letním táboře. I tam se snaţí prosadit, udrţet své kladné 

hodnocení. V prepubertě uţ děti nejsou závislé na aktuálních postojích autorit nebo normách 
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skupiny vrstevníků. Vlastní sebehodnocení vztahují k vnitřně akceptovaným standardům 

(Čačka 2000).  

 

4. SOCIÁLNÍ ASPEKTY SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ 

4.1 Dopad specifických poruch učení na sociální vývoj jedince  

 

Specifické poruchy učení jsou reprezentovány především obtíţemi ve čtení, psaní 

a počítání. Tato problematika však daleko přesahuje oblast výukových obtíţí. Zájem ze strany 

odborné veřejnosti o problematiku specifických poruch učení stále roste. Úhel pohledu se 

postupně mění, a to k dobru „věci“. V České republice byla po dlouhou dobu v popředí spíše 

technická stránka reedukační péče, administrativní opatření, rozvoj reedukačních postupů. 

Emocionální aspekty, sociální důsledky specifických poruch učení zůstávaly spíše v pozadí 

(Klégrová 1999).  

S ohledem na to, jak dlouho je znám pojem dyslexie, specifické poruchy učení, jsme 

se v odborné literatuře dočetli donedávna jen velmi málo o sociálních a emocionálních 

důsledcích specifických poruch učení, vlivu specifických poruch učení na vývoj osobnosti 

postiţeného jedince. Řada autorů (Pokorná 1997, Říčan - Krejčířová 1997, Zelinková 1999, 

Michalová 2004) se ve svých pracích zmiňuje o emocionálních důsledcích specifických   

poruch učení, ale tématem se hlouběji nezabývají. Z tohoto hlediska mne zaujaly dva články.   

Ryan v článku Dyslexie a sociální a emocionální problémy (in Kucharská 1996, s.33-

37) uvádí charakteristické projevy lidí s poruchami učení. Na prvním místě jmenuje nesnáze 

v sociálních vztazích. Důvodů, proč lidé se specifickými poruchami učení mají tyto obtíţe, je 

hned několik. Fyzická a sociální nezralost v porovnání s vrstevníky můţe vyvolat sníţení 

sebepojetí i horší přijetí vrstevníky. Sociální nezralost můţe komplikovat sociální interakce, 

tito jedinci se nechovají přiměřeně dané situaci. Ţáci se specifickými poruchami učení hůře 

dekódují neverbální projevy v komunikaci, hůře odhadují vzdálenost v interpersonálním 

styku. V neposlední řadě mají lidé se specifickými poruchami učení potíţe s vyjadřováním, 

pohotovostí odpovědí. Často se zaráţí, pozastavují, hledají adekvátní výrazy. Tato oblast je 

zvláště problematická v období dospívání, kdy se verbální komunikace dostává do popředí.  

V praxi se setkávám často s tím, ţe si klienti (ţáci i dospělí) se specifickými 

poruchami učení obtíţně vybavují nejen adekvátní pojmy, mnohdy pouţívají bezesmyslné 

vsuvky, ale potíţe mají i ve vybavování posloupnosti událostí, informací i činností. Dá se zde 

hovořit o oslabení v oblasti tzv. seriálního vnímání, které kromě jiného negativně ovlivňuje 

zapamatování a vybavování pořadí písmen při čtení a psaní, vybavování a dodrţování - 
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aplikování pravidel, dodrţování analogií apod. Ryan uvádí, ţe tyto děti mnohdy vnímají  

jejich vychovatelé (rodiče, učitelé) za notorické lháře. Uţ malé dítě se specifickými 

poruchami učení (aniţ bychom o nich věděli) vezme hračku jiného dítěte. To mu za to vynadá 

a „dyslektické“ dítě je následně uhodí. Dítě se specifickými poruchami učení si pořadí 

událostí přesně nepamatuje a situaci prezentuje zcela odlišně. Vzhledem k tomu, ţe nejvíce 

interakcí mezi dětmi probíhá v počtu patnáct aţ dvacet událostí, můţe dítě se specifickými 

poruchami učení situaci líčit pokaţdé jinak, v jiném pořadí, aniţ by si to uvědomovalo. Z toho 

také plyne, ţe dítěti s poruchami učení mnohem déle trvá, neţ se ze svých chyb poučí.        

Podstatným jevem u dětí se specifickými poruchami učení je nerovnoměrný vývoj 

jednotlivých schopností, coţ dokazují výsledky psychologického vyšetření. Mezi výkony  

v dílčích  subtestech je často rozdíl celého pásma, mimořádně aţ jeden a půl pásma. Je obecně 

známo, ţe kaţdý máme své silné a slabé stránky. U dětí se specifickými poruchami učení jsou 

však tyto rozdíly nápadnější. Typy chyb u dětí se specifickými poruchami učení nejsou 

konstantní. V jednom slově se dítě dopustí pokaţdé jiné chyby. U těchto dětí dle Ryana 

v důsledku nestálosti projevů specifických poruch učení nelze předem odhadnout, s jakou 

intenzitou se symptomy poruchy projeví. Pro dítě se specifickými poruchami učení je 

v důsledku toho velice nesnadné objevit své kompenzační mechanismy, coţ je psychicky 

zatěţující.  

Specifické poruchy učení se z dětství přenášejí do dospělosti v podobě sociálních 

a emocionálních problémů. Nejfrekventovanější emoce, která se u ţáků s poruchami učení 

vyskytuje, je úzkost. Škola tyto lidi průběţně vystavovala zmatku a frustraci. Kaţdá nová 

situace znamenala velké vypětí, následně úzkost. Úzkost v člověku vyvolává reakci, kdy se 

dotyčný chce nepříjemnému proţitku vyhnout. V důsledku toho můţe být vyhýbavé chování 

mylně interpretováno jako lenost, a tak můţe být u dítěte se specifickými poruchami učení 

oddalování domácí přípravy na vyučování rodiči vnímáno jako „lajdáckost, lhostejnost“.  

Následkem opakovaného selhávání ve škole dochází i k frustraci. Frustrace vyvolává 

zlost. Konflikty jsou nejčastěji pozorovatelné u adolescentů, kteří jsou kvůli svým 

neúspěchům ve výuce stále více závislí na pomoci rodičů, neţ je jim přirozeně příjemné. 

Frustrované děti se často cítí bezmocné a nekompetentní. Jejich sebehodnocení se sniţuje. 

Často opakovaná úzkost, proţitky frustrace mohou u řady dětí s poruchami učení vést aţ 

k depresím.  

V poslední části své práce se Ryan zabývá tématem, jak pomoci dětem se specifickými 

poruchami učení.  



 

 
67 

Další článek, který mne v souvislosti s výše zmíněným tématem zaujal je Školní 

sebepojetí ţáků sedmého ročníku speciální třídy pro děti s poruchami učení (Klégrová in 

Kucharská 1999, s. 42- 50).  

Autorka sledovala na vzorku dvaceti čtyř dětí ze dvou sedmých tříd pro děti 

s poruchami učení jejich sebepojetí. K výzkumu pouţila Dotazník sebepojetí školní 

úspěšnosti SPAS (Matějček, Vágnerová 1987) a dotazník B-J.E.P.I. Osobnostný dotazník pre 

děti (Senka 1988), respektive jeho škálu N (neuroticismus, labilita : stabilita). Autorka pro 

srovnání školní výkonnosti pouţila prospěch na vysvědčení v pololetí sedmé třídy. Zvlášť 

hodnotila známky z českého jazyka a matematiky. Hodnotila i úroveň čtení Zkouškou čtení 

(Matějček, Šturma, Vágnerová, Ţlab 1987). 

Klégrová (1999) porovnávala vztahy mezi jednotlivými proměnnými. Objektivními 

(prospěch a čtenářský kvocient) a subjektivními (dotazníky) kritérii úspěšnosti.  

Vzhledem k tématu mé práce mne zaujala interpretace výsledků. V celkovém skóre 

dotazníku SPAS je sníţení sebepojetí ţáků s dyslexií patrné. Jeho průměrné stenové hodnoty 

jsou pod populačním průměrem. Výsledky v jednotlivých škálách sebepojetí však nejsou 

vyrovnané. Jsou oblasti, ve kterých se ţáci sedmých ročníků specializovaných tříd cítí 

poměrně dobře. Hodnocení v oblasti matematiky, pravopisu, psaní a sebedůvěry je u těchto 

ţáků  blízké střednímu průměru. Nejhůře ţáci hodnotí sami sebe ve čtení.  

Překvapující je výsledek sebehodnocení v oblasti matematiky, přestoţe na tom ţáci 

nejsou prospěchově dobře. Zaráţející je i výsledek v hodnocení pravopisu a psaní, neboť 

většina ţáků s dyslexií má potíţe i se psaním a pravopisem. Shodně se s autorkou článku 

domnívám, ţe na přístupu k hodnocení těchto oblastí má vliv způsob výuky v těchto 

třídách, tolerantní hodnocení učitelů a v neposlední řadě i to, ţe „potíţe“ v matematice má 

i řada ţáků bez specifických poruch učení.    

Značně sníţené sebepojetí bylo zjištěno ve čtení, které jednoznačně ovlivnilo celkový 

skór sebepojetí.  

Pobyt ţáků ve specializované třídě autorka hodnotí jako vysoce přínosný právě pro 

dobré sebepojetí ţáků. Ve škále sebedůvěra, která vyjadřuje, jak dítě obstálo v konkurenci 

ostatních a jak se cítí ve škole, tito ţáci skórovali v hodnotách blízkých průměru. Klégrová 

(1999) dospěla k závěru, ţe prospěch u dětí ve specializované třídě neovlivňuje sebepojetí do 

míry, kterou lze očekávat. Je to zřejmě dáno homogenní skupinou co do výukových obtíţí. 

Děti se cítí v kolektivu stejně postiţených dobře, atmosféra ve třídě je nijak neohroţuje, je 

příznivá. 
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Co se týká oblasti sebepojetí ve vztahu k matematice a českému jazyku, je 

pozoruhodné, ţe měli ţáci ze sledovaného souboru známky z matematiky nejhorší. Prospěch 

z českého jazyka nebyl významně horší. Lze konstatovat, ţe český jazyk ve specializované 

třídě díky individuální péči a toleranci specifických projevů poruchy učení nepatřil mezi 

prospěchově nejslabší.  Zároveň bylo z výsledků zjevné, ţe ţáci nebyli nijak tolerováni 

v matematice a ţe se výuka matematiky zvlášť nelišila od výuky v běţné třídě. Známky 

z matematiky vysoce korelují s výsledky škály čísla dva matematika, coţ poukazuje na to, ţe 

sebepojetí výrazně souvisí s prospěchem. Ţáci hodnotili své výkony s ohledem ke známkám 

z matematiky reálně.  

Sebepojetí ţáků sedmých ročníků specializovaných tříd s ohledem k jejich 

čtenářskému výkonu bylo nízké, přestoţe tito ţáci dosahovali čtení „sociálně únosného“, coţ 

je více neţ sedmdesát slov za jednu minutu.  

Ze zkušeností je zřejmé, ţe sociálně únosné čtení ještě neznamená, ţe dítě čte plynule, 

s přednesem, plným porozuměním a bez zvýšené námahy. Uvědomíme-li si, ţe této úrovně by 

dítě mělo dosahovat ve třetí třídě, není sedmdesát slov za jednu minutu příliš uspokojivý 

výkon pro ţáka sedmého ročníku. Dosaţení hranice sedmdesáti správně přečtených slov za 

jednu minutu podle mého názoru rozhodně neznamená, ţe má ţák sedmé třídy ze čtení dobrý 

pocit a ţe ho čtení nijak zvlášť nezatěţuje. Standardizované normy pro středoškoláky 

a dospělé (Cimlerová a kol. 2007) jasně poukázaly na setrvávání hodnoty sedmdesáti správně 

přečtených slov za jednu minutu na druhém stupni základní školy jako nedostačující 

z hlediska zhodnocení studijních předpokladů konkrétních ţáků.  

Překvapivě Klégrová (1999) uvádí, ţe čtení je spojeno s negativním hodnocením 

i s určitou mírou úzkosti, přestoţe jsou ţáci zařazeni v kolektivu stejně postiţených. 

V důsledku tohoto zjištění vnímám fakt, ţe u sledovaného souboru ţáků byla konstatována 

větší míra lability neţ v celkové populaci jako důsledek specifických poruch učení. Podle 

škály N B- J.E.P.I byla zaznamenána zvýšená úroveň neuroticismu.  

Podstatné je z hlediska mého výzkumného šetření, ţe hodnoty N – škály nekorelují 

s prospěchem a čtenářským kvocientem, coţ můţe znamenat, ţe dotazník JEPI měří 

neuroticismus jako obecnější vlastnost. Nejedná se zde o bezprostřední vztah ke školním 

výkonům. Dotazník SPAS se tedy pro výzkumné šetření zaměřené na zjištění sebepojetí 

a vlivu školní úspěšnosti či neúspěšnosti ţáků se specifickými poruchami učení jeví jako 

vhodný. 

Závěrem Klégrová (1999) poukazuje na to, ţe mezi školním sebehodnocením a mírou 

neuroticismu byla shledána vzájemná negativní závislost, a to čím vyšší 
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labilita/neuroticismus, tím niţší sebepojetí. Podstatné z tohoto šetření je i zjištění, ţe obtíţe ve 

čtení mají negativní dopad na utváření sebeúcty a sebedůvěry, ačkoli jsou ţáci vyučováni 

v atmosféře pochopení a vstřícnosti (alespoň ji ve specializované třídě předpokládám).  

Z tohoto vyplývá, ţe reedukační proces by měl pokračovat i na druhém stupni základní školy, 

včetně procesu rozvíjení sebeúcty a sebedůvěry. 

                      

4.2 Rodina a škola 

 

V poradenské praxi se často setkáváme s dětmi, které mají potíţe se sebehodnocením, 

sebepřijetím. Jedním ze závaţných faktorů, které obtíţe se sebepojetím zapříčiňují, jsou 

specifické poruchy učení. Zároveň mnohdy pozorujeme sekundárně rozvinuté neurotické 

a psychosomatické reakce, například bolesti hlavy, břicha, tiky, grimasování, zvracení 

a podobně. Obdobné projevy popisuje Vágnerová (2007). 

Z nedávné doby si vybavuji chlapce ze čtvrté třídy, který mi na otázku, co se s ním 

děje, kdyţ jde psát diktát, bez váhání odpověděl: „Celý se třesu.“ Tato otázka byla poloţena 

v rámci úvodního rozhovoru, u kterého jsou samozřejmě přítomni rodiče. Ţák přišel jako 

jeden z mála v doprovodu obou rodičů. Otec byl odpovědí svého syna zaskočen. Údiv otec 

bezprostředně vyjádřil včetně mimovolního projevu mimického svalstva i rozpoloţením 

celého těla a řekl: „Tak to bych nikdy nečekal, že na takovouhle otázku dokáže odpovědět.“ 

V tu chvíli byl otec odpovědí svého syna totálně „odzbrojen“.  Nicméně pro oba rodiče bylo 

sdělení jejich syna natolik vypovídající, ţe nahradilo zdlouhavé vysvětlování a odůvodňování 

větší části problematiky. Z reakce rodičů, zejména otce, bylo zjevné, ţe během chvilky 

přehodnotili svůj postoj ke svému dítěti, k obtíţím, které jejich syn měl.     

V mnoha rodinách se pro děti s poruchami učení rodiče snaţí udělat maximum. 

Navštěvují poradny, odborníky, kteří se touto problematikou zabývají. Systematicky pracují 

pod vedením terapeutů z oblasti psychologie, psychiatrie, speciální pedagogiky i jiných. 

U všech dětí se však nedaří poruchy učení kompenzovat do míry, která by byla pro 

konkrétního jedince přijatelná a neposkytovala terén pro negativní sekundární projevy ve 

sféře sociální a emocionální.    

Ne všichni vychovatelé (rodiče, učitelé) jsou natolik empatičtí, aby si v  kaţdodenním 

shonu všimli, ţe má někdo z jejich dětí (ţáků)  závaţné emocionální  problémy.  

V souvislosti s tímto uvedu příklad chlapce se středně těţkou poruchou učení, který 

byl ţákem šesté třídy základní školy. Do školy nechodil vůbec rád, protoţe se mu kluci 

posmívali, ţe je „leptik“. Tento výraz jsem tehdy slyšela poprvé. Zajímalo mne, co to 
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znamená. Chlapec odpověděl: „No, že jsem dyslektik.“ Ţák, který mi tento výraz vysvětloval, 

je dnes  dvaadvacetiletý muţ. Jeho výraz v obličeji, shrbená záda, skloněná hlava samy o sobě 

dostatečně vypovídaly o míře sebejistoty, sebeúcty či spíše velké nejistoty a strachu. 

Specifické poruchy učení byly pro tohoto chlapce „sociálním stigmatem“ (Vágnerová 2005, 

s. 86). Bohuţel mi není známo, čím se dnes tento člověk zabývá, jak je úspěšný, na jakou 

profesní dráhu se dal, jak je spokojený v osobním ţivotě.  

Naštěstí se s podobnými příběhy setkávám minimálně. Jedná se o děti, které nenašly 

pochopení u dospělých. Někdy jsou rodiče těmi, kteří nechápou sloţitost problematiky 

specifických poruch učení a dítě přetěţují nebo se mu naopak nevěnují dostatečně, 

nepodporují dítě, nepomáhají mu tam, kde je třeba. Nedokáţí pro dítě najít aktivity, ve 

kterých by bylo úspěšné nebo mělo „jen“ radost ze ţivota, ze sebe sama. Nedovedou je ocenit 

tam, kde to jen trochu lze, nedokáţí si k nim najít cestu a vidět a ocenit to, co je na dítěti 

pozitivní.  

Ze zkušeností víme, ţe někteří rodiče v rámci svých obranných reakcí obviňují učitele 

z neprospěchu dítěte, viní je z neprofesionality, ačkoli toto tvrzení nemají podloţené pravdou. 

Z pohledu poradenského pracovníka mohu konstatovat, ţe se situace ohledně vědomostí, 

dovedností i přístupu učitelů k ţákům se specifickými poruchami učení výrazně změnila 

v pozitivním slova smyslu.  

Před necelými dvaceti lety, kdy jsem začala po osmileté učitelské a vychovatelské 

praxi pracovat v pedagogicko-psychologické poradně, jsem se se svými klienty – ţáky a jejich 

rodiči často setkávala s nepochopením ze strany učitelů. Téměř před dvaceti lety nebylo 

v našem regionu výjimkou, ţe učitel nechával dítě s dysgrafií práce přepisovat. V zarputilém 

přesvědčení, ţe paní učitelka je tím, kdo dítě naučí - donutí, přiměje, aby hezky psalo, 

nechávala chlapce přepisovat prakticky vše. Chlapec denně doma přepisoval všechny sešity. 

Téměř kaţdá práce byla přelepená, aby původní výtvor nebyl vidět. Hoch doma strávil 

přepisováním sešitů hodiny a do toho musel ještě vypracovávat nové domácí úkoly a učit se. 

Přelepované sešity školní i domácí, které mi v té době matka chlapce přivezla ukázat v rámci 

vyšetření dítěte, byly dokladem o zhoubnosti lidské nevědomosti. Matka i dítě místo 

neopakovatelných, šťastných a krásných společných chvil v kruhu rodinném trávily čas 

neustálým přepisováním. Proţívaly dny plné traumat, zármutku, neštěstí, zloby. Bezradnost, 

zoufalství a úzkost prolité v slzách matky dotyčného chlapce nelze zapomenout. Byly 

vyjádřením milující matky, která přijímá své dítě takové jaké je, jen paní učitelka nechce 

jejího syna přijmout s tím, ţe nepíše pěkně jako jiné děti ve třídě. Chlapci šla dobře 
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matematika. Paní učitelka nabyla dojmu, ţe kdyţ je někdo schopen naučit se matematiku,  

není důvod, proč by se nemohl naučit i jiné věci.   

Přelepované sešity jsou dnes naštěstí minulostí a pouze součástí mé sbírky, kdy 

některé práce se stopou neadekvátních poznámek či přístupů ze strany vyučujících 

předkládám jako varování pro učitele na vzdělávacích seminářích. V současné době díky 

osvětě a medializaci této problematiky se s nepochopením ze strany učitelů setkáváme spíše 

sporadicky. Nicméně, není-li v učiteli dostatek empatie, nepomohou ani kvanta vzdělávacích 

seminářů a názorných ukázek. Dosud existují i takoví učitelé, kteří jsou o své 

„všemohoucnosti“ přesvědčeni, ale těch je jen velmi málo.  

Lze konstatovat, ţe v současné době výrazně převaţuje počet učitelů, kteří jsou 

vzdělaní, moudří, o problematiku dětí se specifickými poruchami učení mají velký zájem. 

Svědčí o tom i mírně narůstající počet účastníků vzdělávacích akcí zaměřených na 

problematiku specifických poruch učení z řad učitelů druhého stupně základní školy. Většina 

učitelů se snaţí dětem s jakýmkoli deficitem pomoci v rámci svých moţností a kompetencí. 

Mnozí z  nich jsou nenahraditelnými osobnostmi, které svým profesionálním přístupem 

dodávají postiţeným dětem sílu, odhodlání, dokáţí je motivovat, dodávají jim chuť do práce, 

do ţivota a v neposlední řadě rozvíjejí jejich sebeúctu a sebedůvěru.        

 

V počátcích studia specifických poruch učení vědci registrovali, ţe tyto poruchy jsou 

často provázeny potíţemi v sociální a emocionální sféře. Neurolog a psychiatr Samuel Orton   

(Ryan 1997 in Kucharská 1997) byl jedním z prvních, kteří popsali emocionální aspekty 

dyslexie. Podle něj děti s poruchou učení nemají v předškolním věku emoční problémy. Ty se 

projevují u těchto dětí aţ v době, kdy je učitelé začnou učit číst pro ně nevhodným způsobem. 

S přibývajícím mnoţstvím učiva a jeho stoupající náročností se mnohdy obtíţe prohlubují. 

Děti s postiţením si svoji odlišnost uvědomují, pozorují mnohdy narůstající rozdíl ve 

výkonech mezi nimi a spoluţáky ve třídě (Ryan 1997 in Kucharská 1997, s. 33). 

Vágnerová (2007) v souvislosti s tímto tématem uvádí, ţe lze pozorovat rozdíl 

v proţívání u individuálně integrovaných ţáků v běţných třídách nebo u ţáků zařazených do 

specializované třídy. V běţné třídě je postiţený ţák srovnáván s ţáky bez poruch učení, mívá 

často horší výsledky, coţ můţe vést k negativnímu hodnocení učitelem i úspěšnějšími 

spoluţáky. Kocurová (2006, s. 30) ve své práci Integrace ţáků se specifickou poruchou učení 

v kontextu klíčových kompetencí (in Kucharská 2006, s. 20-36) v části nazvané Oblast 

emocionality a socializace v rámci sociometrického šetření konstatovala, ţe „…ţáci se 

specifickou poruchou učení jsou sociálně rizikovou skupinou. Za nejzávaţnější zjištění je 
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moţno označit jejich podprůměrnou oblibu a vliv (zvláště u chlapců), naopak nadprůměrnou  

neoblibu (výraznější opět u chlapců) a třicet procent zastoupení rizikových sociálních typů 

(nejvíce zastoupeno vysoké odmítání chlapců).“ Příčiny neobliby ţáků se specifickými 

poruchami učení Kocurová shledává ve zjištěných rysech maladaptivity těchto jedinců ve 

skupině, v negativních osobnostních rysech a ve školní neúspěšnosti.  

Z tohoto úhlu pohledu lze na skupinové integraci dětí se specifickými poruchami učení 

shledat určitá pozitiva. Nicméně velkou roli v přijetí ţáka s postiţením hraje osobnost učitele, 

který by měl dokázat ostatním ţákům situaci vysvětlit, vyuţívat takové metody a postupy, 

kdy má ţák s postiţením větší moţnost uspět. Na rozdíl od běţného typu třídy je ve 

specializované třídě konkurence přiměřená, ale podle Vágnerové se můţe naskytnout problém 

vyplývající z generalizovaného negativního hodnocení celé třídy. Zkušenosti toto potvrzují.  

V době, kdy byly na Královéhradecku otevřeny specializované třídy, bylo mnoho 

rodičů rádo, ţe mohou dítěti dopřát kvalitnější servis ve formě nízkého počtu ţáků ve třídě  

s fundovaným pedagogem. Někteří rodiče tuto moţnost odmítli s tím, ţe je to třída pro „blbé“. 

 I děti samy při rozhovorech v rámci kontrolního vyšetření v poradně konstatovaly, ţe 

zaznamenaly od spoluţáků ze školy nebo z místa bydliště, odkud dojíţděly, ţe chodí do 

„zvláštní“ školy nebo do třídy pro „méně nadané“ děti. V rámci ozdravění celé společnosti se 

domnívám, ţe je proces inkluze v tomto státě v rámci školského systému nyní nastavený pro 

děti se specifickými poruchami pozitivním krokem.  

 

 Dospělí, kterým jsou děti svěřeny do péče, učitelé, vychovatelé, rodiče těchto dětí,  by 

měli mít na mysli skutečnost, ţe děti s poruchami učení jsou v důsledku tohoto postiţení po 

stránce emocionální velmi zranitelné. S kaţdým neúspěchem se frustrace dítěte s poruchou 

učení prohlubuje. Ryan (1997, s. 33) uvádí, ţe „Frustrace dyslektiků se obvykle soustřeďují 

na jejich neschopnost vyhovět očekáváním jiných.“ Dítě se snaţí vyhovět poţadavkům 

dospělých (učitelům, rodičům, prarodičům, leckdy širokému příbuzenstvu), učí se, připravuje 

se, chodí na doučování, navštěvuje vzdělávací centra, ve škole pravidelně dochází na 

ambulantní reedukační péči, výsledky přesto vynaloţenému úsilí vůbec neodpovídají. Tato 

skutečnost je extrémně frustrující. Dítě se cítí „chronicky nezpůsobilé“ (Ryan 1997).  

Obecně je rozšířen termín „naučená bezmoc“. Opakované neúspěchy sniţují motivaci 

dítěte k učení. Dítě pochybuje o tom, ţe by vlastními silami mohlo něco změnit, na situaci 

rezignuje. Na druhé straně jsou děti, které vytrvají v práci i přes obtíţe a malé uspokojení 

(Vágnerová 2007, s. 87). Tuto zkušenost mám rovněţ.  
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Setkáváme se s dětmi, které je velmi obtíţné motivovat a naopak. Znamená to, ţe 

záleţí na mnoha dalších faktorech (odolnost vůči psychické zátěţi, osobnostní vlastnosti 

dítěte, rodinné zázemí, mimoškolní aktivity, sociální pozice mezi vrstevníky a podobně), jak 

bude dítě emocionálně primární postiţení zvládat, do jaké míry budou specifické poruchy 

učení ovlivňovat sebepojetí dítěte. Řada dětí na jednu z prvních otázek úvodního rozhovoru, 

zda do školy chodí rády, odpovídá kladně. Pozitivně vnímají, ţe nalezly ve třídě kamarády.  

Jelikoţ se ke speciálnímu pedagogovi v pedagogicko-psychologické poradně nedostávají děti, 

které by byly školsky úspěšné, je odpověď dítěte, ţe do školy chodí rádo, vţdy velmi 

potěšující. Pro děti, které mají výukové potíţe, není motivací obsah výuky, neboť to není 

proces, při kterém se cítí dobře, ale důvodem, proč je dobré chodit do školy, jsou dobré 

vztahy s vrstevníky (Vágnerová 2007). V souvislosti s tím stoupá význam mimoškolních 

aktivit, kde můţe školsky méně úspěšný jedinec zaţít větší míru sounáleţitosti s kolektivem 

(v rámci kolektivních sportů), nepostradatelnosti, pocit sebeuspokojení, nenahraditelnosti 

i výjimečnosti.  

Někteří učitelé říkají: „Kdyby se on/a více učil/a, kdyby nebyl/a  líný/á. Kdyby se mu 

/jí jen trochu chtělo, ono by to šlo. Málo se učí, na školu „kašle“. Jeho/její domácí příprava je 

nedostatečná…“ Tyto názory slýchám od učitelů prvního stupně základní školy, častěji od 

vyučujících druhého stupně, čtu je v pedagogické diagnostice třídních učitelů a učitelů 

vyučujících jazykové předměty, případně matematiku.  

Rodiče jako neprofesionálové a citově zaangaţovaní jsou ve velice svízelné situaci. 

Problematice nerozumí, neumí si vysvětlit a jen těţko si dokáţí představit (pokud oni sami 

nejsou nositeli specifických poruch učení), co jejich dítě se specifickými poruchami učení 

proţívá. Jsou bezradní, nevědí, jak mohou svému dítěti pomoci. Návštěvě poradny většinou 

předchází úmorné učení, zákazy, příkazy, sníţení kapesného, výčitky, výhrůţky a další 

z výchovných prostředků a opatření. Rodiče si neuvědomují, ţe oddalování práce pro školu 

nezpůsobuje apatie dítěte, ale spíše jeho úzkost, bezradnost, nedůvěra v sebe sama. 

Specifické poruchy učení se ve svém důsledku mohou negativně projevovat 

i v sociálních vztazích (Ryan 1997, s. 35; Šturma 1991, in Klégrová, in Kucharská 1999, 

s.103) „Práce…s dyslektiky jednoznačně ukazuje, ţe pomoc jen zčásti spočívá v zaměřeném 

nácviku postiţených funkcí a kompenzačním zapojování funkcí nenarušených. Navíc musí jít 

o ozdravění osobnosti, především pokud jde o vztah k sobě samotnému a vlastním moţnostem 

i pokud jde o vztah k druhým lidem.“ 

Podle vědců frustrace vyvolává zlost. U ţáků s poruchami učení lze zlobu pozorovat 

ve vztahu ke škole, k učitelům. Někdy jedinec s poruchou učení zlost ve škole potlačuje 



 

 
74 

a namíří ji proti rodičům. Doma, kde se cítí dítě v bezpečí, silné pocity explodují a mnohdy 

jsou namířeny proti matce. Dítě většinou matce důvěřuje, a tak si vůči ní dovolí zlobu 

ventilovat. (Vzhledem k četnosti kontaktů rodičů s poradnou jsou ve velké převaze matky. 

Z jejich výpovědí vyplývá, ţe se ony mnohem více podílejí na přípravě dítěte s poruchami 

učení na vyučování neţ otcové.) Tak se rodiče dostávají do frustrující situace. Dítěti pomáhají 

ze všech svých sil, dítě jim tuto starost, pomoc oplácí zlobou, zlostí, nevraţivostí (Ryan 

1997).  

Zlost je zjevná více u adolescentů. Období, kdy se dítě snaţí být na rodičích nezávislé, 

je situace o to svízelnější. Mnoho jedinců s poruchami učení je na pomoci rodičů při přípravě 

na vyučování závislých. Mnozí z nich by se bez pomoci rodičů neobešli. V jedinci s poruchou 

učení dochází k vnitřnímu konfliktu. Na jedné straně od adolescenta okolí očekává určitou 

míru nezávislosti, na straně druhé se jedinec s poruchami učení bez pomoci dospělých 

neobejde. Starší ţák s poruchou učení se bude snaţit odtrhnout od rodičů či od jiných osob, na 

kterých je závislý prostřednictvím hněvu (Ryan 1997). Mnozí rodiče se tak dostávají do velice 

problematické a pro ně jen těţko řešitelné aţ bezvýchodné situace. Z praxe mohu doloţit, ţe 

jsou rodiče mnohdy natolik bezradní, ţe se bez pomoci odborníka - dětského psychiatra 

neobejdou. Jednou z rad poradenského pracovníka na adresu rodičů těchto dětí je přesunout 

pomoc doučování na vrstevníka či studenta vysoké školy a podobně. 

Školní výkonnost je pro děti mladšího školního věku ukazatelem úspěšnosti či 

neúspěšnosti v ţivotě. Úspěch podporuje sebedůvěru, čímţ dítě získává přesvědčení o sobě 

samém, ţe bude úspěšné i v ţivotě (Ryan 1997, Čačka 2000, Vágnerová 2008).  

Děti s poruchami učení selhávají velmi často. Výsledky mají nedobré, opakovaně 

selhávají, ačkoliv se doma na vyučování připravují. U některých dětí je moţné shledat pocity 

méněcennosti. Přes jejich velkou snahu se úspěchy nedostavují, dospělí jim nedokáţí nijak 

pomoci. Ze strany některých učitelů mohou mít tito ţáci pocit, ţe je vyučující nechápou, 

nerozumí jim  a ţe jim nejsou ochotni pomoci, z čehoţ pro ţáky s poruchami učení vyplývá, 

ţe nemá smysl se snaţit, protoţe to ţádný efekt nepřináší. Tyto děti postupně naplňují pocity 

bezmoci beznaděje a osamění. 

Je vědecky ověřeno, ţe pokud splní školní poţadavky dobrý ţák, pokládá tento úspěch 

za výsledek své vlastní snahy. Kdyţ se mu něco nepodaří, řekne si, ţe se musí příště více 

snaţit. V momentě, kdy uspěje dítě s poruchami učení, pokládá svůj výkon za „štěstí“. Kaţdé 

výkonové selhání je pro ţáka s poruchami učení potvrzením, ţe je „hloupý“, ţe na poţadavky 

základní školy prostě nemá. Jestliţe si uvědomíme, ţe dle vědců pocity méněcennosti vznikají 

kolem desátého roku věku dítěte, u staršího dítěte lze sebepojetí jen těţko změnit (Ryan 
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1997). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby rodiče včas napomáhali svým dětem 

odhadnout svoje síly, aby děti podporovali, rozvíjeli jejich dovednosti a schopnosti. Aby 

podněcováním, povzbuzováním rozvíjeli v dětech zdravé sebehodnocení, schopnost 

odhadnout svoje síly, být si vědom svých pozitivních vlastností a dovedností i přes moţná 

školní výkonová selhání v důsledku specifických poruch učení. Jedná se o to, aby rodiče 

svým včasným působením zabránili moţné fixaci negativního sebehodnocení (Čačka 2 000).     

U některých dětí s poruchami učení se můţeme setkat i s depresemi. V důsledku 

výkonového selhávání ve škole jsou častěji vystaveny smutku, pocitům beznaděje, 

bezvýchodnosti. Svoji zlost míří proti sobě samým. Mnohdy se na sebe snaţí upoutat 

pozornost méně vhodným způsobem. Někteří jsou více pohybliví, jiní více zlobí. To vše ve 

snaze zakrýt svůj smutek, nedat své pocity před vrstevníky najevo (Ryan 1997). Někteří 

učitelé se na tyto ţáky hněvají, píší jim do ţákovských kníţek poznámky za nevhodné 

chování.  

Ze specifických poruch učení člověk nevyroste. Ještě před patnácti lety jsem se setkala 

nejednou s názorem, ţe poruchy učení uţ nemají na druhém stupni základní školy co dělat. 

„To uţ musí být zkompenzované.“ Tento názor vyvrací zkušenosti s dospělými klienty. 

S rozvojem diagnostiky lze v posledních pěti letech na podkladě standardizovaných testů 

prokázat, zda dospělí trpí specifickou poruchou učení či ne. 

Jednoznačně se ukazuje, ţe u určitého procenta dospělých lidí specifické poruchy 

učení přetrvávají. V poradenských zařízeních se čím dál častěji setkáváme s ţádostmi 

o vyšetření dospělých lidí. Mají potíţe s učením, přestoţe cítí, ţe nejsou „hloupí“. Rádi by 

dokončili středoškolské vzdělání s maturitou, případně by chtěli dosáhnout ještě vyšší mety. 

Jiní klienti zápolí v zaměstnání při jednáních, nejsou dostatečně pohotoví, zmatkují a hledají 

vysvětlení proč. Někteří z nich měli diagnostikovány specifické poruchy učení v dětství 

a zajímá je aktuální stav. Povinnou školní docházku řada dospělých dnes popisuje jako 

obrovskou psychickou zátěţ a denní stres. Museli se vyrovnávat s poruchami učení a navíc 

ještě s označením „on/a na to nemá“. Těmto klientům je dnes více neţ dvacet pět let. U těch, 

kteří neměli štěstí na vzdělaného a empatického vyučujícího na základní škole, dnes můţeme 

i po letech konstatovat obtíţe v emocionální oblasti (např. zvýšenou úzkostnost, sníţenou 

odolnost vůči psychické zátěţi, deprese).  

U některých dětí i dospělých se specifickými poruchami učení můţeme sledovat 

charakteristické znaky deprese, negativní pocity vůči sobě samému – sníţené sebepojetí, 

sklon vidět svět „černě“ – negativně (neumí si uţít pozitivní záţitky v ţivotě, špatně se 

„baví“), těţko si představují svoji budoucnost pozitivně. „Depresivní dyslektici proţívají 
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nejen velkou bolest v přítomnosti, ale vidí před sebou také jen ţivot plný zklamání.“ (Ryan in 

Kucharská 1997, s. 36) 

Z tohoto důvodu je třeba ocenit snahu odborníků, kteří vypracovávají nové 

standardizované metody a postupy. Cílem nových testových baterií je odhalit případné dílčí 

deficity a co nejdříve centrální nervový systém dotyčného jedince začít stimulovat. Pokud 

moţno ještě před nástupem do základní školy, dokud není dítě zatíţeno povinnostmi.  

 

5. ETICKÉ ASPEKTY VÝZKUMU 

5.1 Dodrţování etických principů v průběhu výzkumného šetření 

 

 V rámci výzkumu byla dodrţena základní kritéria kvality výzkumu, a to validita, 

reliabilita, zobecnitelnost a etická dimenze výzkumu.  Před sběrem dat byl stanoven cíl, 

definován výzkumný problém a bylo rozhodnuto o metodách a průběhu výzkumu (Průcha, 

Švaříček 2009). 

Při výzkumném šetření byl kladen důraz na dodrţování lidských práv a lidské 

důstojnosti respondentů (Plháková 2007). Byla striktně dodrţena zásada důvěrnosti. Nebudou 

zveřejněna ţádná data, která by mohla napomoci identifikovat účastníky výzkumného šetření 

(Švaříček, Šeďová 2007). Zkoumané osoby (ţáci i jejich rodiče) jsou vedeny pod pořadovými 

čísly. Z důvodu porovnávání názorů ţáků a názorů jejich zákonných zástupců jsou dvojice 

(ţák – rodič) vedeny pod jedním identifikačním číslem.  

Dotazníky z oslovených základních škol nejsou nijak kódované. Je plně zachována 

anonymita respondentů.  

 

5.2 Výběr respondentů 

 

U respondentů z řad ţáků se specifickými poruchami učení z osmých a devátých tříd 

byl uplatněn záměrný výběr. Základními znaky souboru byla diagnóza, specifická porucha 

učení, stanovená dříve neţ v osmé či deváté třídě základní školy. Respondenti – ţáci i jejich 

rodiče uţ měli s touto diagnózou sedmi aţ osmiletou zkušenost. Měli moţnost popsat pocity, 

projevy, obtíţe, případně sekundární důsledky poruch učení u těchto dětí. Potenciálními 

respondenty se stali ţáci osmých a devátých tříd základní školy, kteří jsou evidováni 

v Pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého kraje a měli zde od srpna roku 

2010 ţádost o kontrolní vyšetření.  
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 Z dvaceti pěti oslovených dvě rodiny účast přislíbily s tím, ţe bude realizováno 

kontrolní speciálněpedagogické vyšetření a na část výzkumného šetření přijdou dodatečně. 

I po telefonické výzvě s termínem setkání za účelem vyplnění dotazníků a rozhovoru 

s dítětem rodiče souhlasili, ale nakonec se nedostavili. Účast v pedagogickém výzkumném 

šetření byla pro tři oslovené rodiče nepřijatelná z důvodu obav „zviditelnění“ jejich dítěte, 

zdůraznění, opakovaného potvrzení handicapu, kvůli kterému řadu let navštěvují 

pedagogicko-psychologickou poradnu. Dále vyjadřovali obavu, aby účast na výzkumném 

šetření jejich dítě nepoškodila při přestupu na střední školu. Přestoţe jsem jim situaci 

vysvětlila, obeznámila jsem je s obsahem dotazníků, zdůraznila etickou dimenzi výzkumu, 

zabezpečení naprosté anonymity účastníků šetření, odmítli. Nepomohl ani argument, ţe 

pokud se někde uvádějí přesné údaje o jejich dítěti, je to ve zprávě z vyšetření, jeţ si rodiče 

v pedagogicko-psychologické poradně vyzvedávají většinou osobně a je na nich, komu 

informace obsaţené ve zprávě předají. 

Spolupráce s rodiči, kteří mě znají z předchozích setkání, byla o poznání lepší, 

prakticky bezproblémová. Naopak tuto iniciativu vítali. Byli velmi ochotní, přístupní 

a vstřícní. Měli pocit, ţe se podílejí na něčem smysluplném, co můţe napomoci příštím 

generacím. Jejich přístup byl velice zodpovědný a zapálený. Řada z nich vyjádřila zájem 

o výsledky šetření.  

 

5.3 Informovaný souhlas 

 

 Informovaný neboli poučený souhlas (příloha č.1) vyjadřuje, ţe se jej účastní všichni 

dobrovolně. Rodičům jsem zároveň předloţila tiskopis Informace pro účastníky výzkumného 

šetření (příloha č.2), kde jsou seznámeni se všemi okolnostmi šetření a není jim nic zatajeno 

(Švaříček, Šeďová 2007).     

Neţ rodiče vyjádřili a svým podpisem stvrdili informovaný souhlas s účastí své 

a svého dítěte na výzkumném šetření, bylo podstatné jim vysvětlit smysl, důvody 

pedagogického výzkumu i etické aspekty výzkumného bádání. Stěţejní argumentace, která 

rodiče přesvědčila, se týkala smyslu, významu a následného vyuţití zjištěných údajů. Mezi 

hlavní argumenty, které rodiče vedly k rozhodnutí spolupracovat, náleţelo vysvětlení, ţe 

učitelé i odborní pracovníci v poradenských zařízeních budou lépe obeznámeni s důsledky 

specifických poruch učení u ţáků II. stupně základní školy. Odborná veřejnost získá lepší 

náhled, do jaké míry ovlivňují specifické poruchy učení sebeúctu u těchto ţáků, jak a zda 

vůbec specifické poruchy učení ovlivňují výběr střední školy. Umoţní-li nám rodiče a jejich 
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děti nahlédnout do jejich nitra, má odborná veřejnost větší moţnosti těmto ţákům pomoci, 

cíleně působit tam, kde je to třeba. (Např. více se zaměřit na rozvíjení sebeúcty a podpory 

sebejistoty ţáků neţ na pouhé rozvíjení kognitivních schopností, které vykazují deficit.) 

Rodičům bylo vysvětleno, ţe je vhodné pro zlepšení kvality sluţeb poradenských zařízení 

a základních škol získat přehled o tom, jak jsou seznámeni o moţnostech studia dětí 

s poruchami učení. Zda jsou informováni poradenskými pracovníky či zda mají dostatek 

informací od učitelů II. stupně základních škol, či zda jsou odkázáni na to, co si zjistí sami 

kdekoliv jinde (internet, odborné časopisy, telefonické dotazy přímo na střední školy apod.).  

Všichni zúčastnění (ţáci, rodiče) byli podrobně obeznámeni s výzkumnými aktivitami, 

které se jich týkaly. Byli informováni o cílech, průběhu sběru dat i důsledků výzkumného 

šetření. Výzkumné šetření bylo realizováno s respektem vůči všem, kteří se ho zúčastnili 

(ţáci, rodiče, učitelé, ředitelé škol).  

Zúčastněným ţákům i jejich zákonným zástupcům byla v rámci informovaného 

souhlasu zaručená absolutní anonymita v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů. Zákonní zástupci nezletilých ţáků výzkumného souboru poskytli 

informovaný souhlas s účastí na výzkumném projektu. Formulář „Informovaný souhlas“ je 

přílohou této práce. Nezletilí ţáci, účastníci výzkumného šetření, vyjádřili svůj souhlas ústně. 

U všech respondentů je dodrţeno, ţe mohou ve kterékoliv fázi projektu od účasti odstoupit, 

a to bez udání důvodu.  

V souladu s cíli výzkumného šetření a očekávanými výstupy jsem zvolila následující 

přístup při získávání informovaného souhlasu: „Ráda bych napsala o tom, co pro tebe 

znamená mít specifické poruchy učení.  Jak tě ovlivňují při výběru střední školy, při volbě 

povolání. Ráda bych napsala o tom, co proţíváš, jak moc si věříš.“ Zákonné zástupce jsem 

oslovila následujícím způsobem: „Ráda bych zjistila a napsala, jak a zda vůbec specifické 

poruchy učení ovlivňují výběr střední školy a povolání a do jaké míry specifické poruchy 

učení ovlivňují sebedůvěru, sebeúctu dětí s poruchami učení. V souvislosti s tím by mne ještě 

zajímalo, jak jste informováni o moţnostech studia vašich dětí na střední škole a odkud 

nejčastěji získáváte informace ohledně moţností dalšího studia vašich dětí.“          

 

5.4 Předpokládaný souhlas 

 

 Spolupráce s učiteli na základních školách byla závislá v první řadě na osobě ředitele/ 

ředitelky konkrétní školy, neboť on/a je tím, kdo umoţňuje vstup výzkumníka do tohoto 
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prostředí a vyjadřuje souhlas či nesouhlas s výzkumným šetřením na dané škole, povoluje 

spolupráci s učiteli na dané škole (Švaříček, Šeďová 2007).  

 Z důvodu vytvoření většího prostoru pro ředitele oslovených základních škol jsem 

nejprve všechny náhodně vybrané (postup při vyuţití náhodného výběru je popsán v kapitole 

6.3.) oslovila telefonicky a domluvila jsem si s nimi schůzku. Jiţ při telefonickém kontaktu 

jsem jim sdělila důvod mé návštěvy, nastínila jsem téma a moţný přínos pro všechny 

zúčastněné. Upozornila jsem je na striktní dodrţení zásady důvěrnosti a anonymity šetření. 

Ţádná škola neví, kdo je dalším z účastníků v rámci základních škol. Dotazníky se 

nepodepisují. I učitelé jsou chráněni a jejich účast je dobrovolná, nemají ţádnou povinnost se 

výzkumného šetření zúčastnit.  

 Na schůzkách s konkrétními řediteli základních škol jsem jim ještě jednou zopakovala 

zásadní stanoviska a podmínky výzkumného šetření včetně dobrovolnosti a zdůraznění 

anonymity. Účast učitelů II. stupně základní školy na výzkumném šetření jsem vysvětlovala 

se slovy: „Ráda bych zjistila, jak vnímají učitelé II. stupně základní školy ţáky s poruchami 

učení. Zajímá mě, jak jsou učitelé II. stupně základní školy o poruchách učení informováni, 

mají-li dostatek informací o moţnostech studia ţáků s poruchami učení na střední škole  a do 

jaké míry se o tuto problematiku zajímají. Na podkladě těchto výstupů mohou poradenští 

pracovníci napomoci při osvětě (bude-li třeba) problematiky specifických poruch učení na 

druhém stupni základní školy.“  

 Kaţdému z ředitelů jsem předloţila průvodní dopis s podstatnými údaji. Předala jsem 

jim pro kaţdého učitele tři dotazníky k vyplnění s průvodním dopisem, v němţ byla opět 

zdůrazněna zásada dobrovolnosti. V rámci osobního kontaktu s řediteli/ředitelkami 

jednotlivých základních škol jsem zdůraznila, ţe nechci nikoho z učitelů nutit, kaţdý má 

právo se rozhodnout sám za sebe a účast na výzkumném šetření můţe odmítnout. Průvodní 

dopisy pro ředitele základních škol i pro učitele jsou přílohami č. 3 a 4 této práce.      

 

5.5 Výzkumník a zkoumaná problematika 

 

Výzkumník je zaměstnancem pedagogicko-psychologické poradny, coţ má zjevné 

výhody. Rodiče ţáků, kteří výzkumníka znají řadu let, mu důvěřují. Mají zkušenost, ţe se na 

dotyčného člověka mohou spolehnout. Co slíbí, vţdy beze zbytku dodrţí. Přístup k datům 

klientů a potřebné dokumentaci je flexibilní. Nevýhodou mohla být pozice rodičů, kteří účast 

odmítli. Jistě pro ně nebylo odmítnutí pracovníka zařízení, kam s dítětem docházejí a kde jim 

odborníci pomáhají, jednoduché. 
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Velkou výhodou je působiště výzkumníka v rámci ochoty spolupráce ze strany 

základních škol. Pedagogicko-psychologická poradna má korektní vztahy se školami. Spojuje 

nás profesionální i lidský zájem o společné klienty – ţáky. Průběţně konzultujeme, co je 

třeba, metodicky vedeme učitele, poskytujeme neutrální půdu a stanovisko při řešení 

ojedinělých závaţných sporů mezi rodiči a školou apod.   

 

5.6 Validita a reliabilita výzkumného šetření 

 

Za účelem dosaţení vytyčených cílů jsem se rozhodla vyuţít tzv. smíšené 

metodologie. Pouţití více metod sběru dat zvyšuje podle Hendla (2008) důvěryhodnost 

výsledků výzkumného šetření. Uplatnila jsem tedy kombinaci výzkumu kvantitativního 

i kvalitativního. Kvalitativních metod jsem vyuţila z důvodu sníţené moţnosti pracovat 

s reprezentativním vzorkem, moţnosti kontaktu s participujícími osobami, příleţitosti 

pozorování respondentů a v neposlední řadě splnění poţadavku triangulace. Poţadavek 

triangulace (Gavora 2000, Švaříček, Šeďová 2007), který zvyšuje validitu dat, byl splněn 

pouţitím více různých výzkumných nástrojů. V rámci výzkumného šetření jsem pouţila 

metodu rozhovoru, dotazníkového šetření a výše zmíněného pozorování.  

Výběr účastníků výzkumného šetření rovněţ zvyšuje důvěryhodnost. Abych prokázala 

správnost výběru respondentů – ţáků z osmých a devátých tříd základní školy, souběţně jsem 

u nich realizovala kontrolní vyšetření zaměřené na zjištění aktuálního stupně specifických 

poruch učení. Z řady potenciálních respondentů byli vyřazeni ti, u kterých se specifické 

poruchy učení nepotvrdily nebo byly předchůdci diagnostikovány nesprávně.  

U jednoho klienta byla před dvěma lety kolegyní chybně diagnostikována specifická 

porucha učení dysortografie. Jeho prioritním postiţením je padesátiprocentní ztráta sluchu 

oboustranně. Tento ţák nosí sluchadla. Ve zkouškách zaměřených na fonematické povědomí 

se oslabení nepotvrdilo. Sluch je dobře kompenzován sluchadly. V písemném projevu se ţák 

typických chyb pro specifickou poruchu učení dysortografii nedopouští. Subjektivně uvádí, ţe 

si myslí, ţe není ţádný dyslektik.  

U dalších dvou vyšetřovaných ţáků byly v předchozích letech diagnostikovány pouze 

dyslektické a dysortografické příznaky, přesto byli tito ţáci integrováni. Specifické poruchy 

učení se u těchto klientů nepotvrdily. Došlo naopak k efektu, ţe si dotyční zvykli na úlevy. 

Doma se nepřipravovali a domnívali se, ţe je diagnóza ochrání od špatných známek. Nyní 

nemají zafixovány základní pravopisná pravidla a očekávají, ţe by měli být donekonečna 

zohledňováni. Ze znalosti terénu, kde byli tito ţáci vyšetřováni,  se domnívám, ţe k nesprávné 
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diagnostice u těchto ţáků došlo v důsledku nezkušenosti odborného pracovníka a jeho snahy 

tzv. ochránit dítě před nepochopením vyučujícího. Ve sledovaném souboru respondentů – 

ţáků tak skutečně jsou jen ti, u kterých byla před několika lety jednoznačně prokázána 

specifická porucha učení.  

Reliabilita je na rozdíl od kvantitativního výzkumu nízká, jelikoţ nejsou všechny 

metody standardizovány (Švaříček, Šeďová 2007). Reliabilitu jsem zvýšila přesně 

strukturovanými otázkami rozhovoru. Částečně bylo kritérium spolehlivosti nahrazeno 

„kritériem správnosti a pečlivosti“ (Rubin, Rubinová 2005, in Švaříček, Šeďová 2007, s.40). 

Kritérium spolehlivosti je zvýšeno uchováním záznamových listů s doslovnými přepisy 

audionahrávek rozhovorů (Silverman 2005, Rubin, Rubinová 2005, in Švaříček, Šeďová 

2007). Kvalita výzkumného šetření je zabezpečena dodrţováním metodologických postupů, 

popisem a odůvodněním jednotlivých postupů pouţitých v rámci výzkumného šetření 

(Musilová 2003, in Smolka 2010).            

 

6. METODY SBĚRU DAT 

6.1 Rozhovor 

 

 Za účelem sběru dat jsem jako stěţejní povaţovala rozhovor s ţáky osmých 

a devátých tříd. Pro účely výzkumného šetření jsem vytvořila protokol pro semistrukturovaný 

rozhovor (příloha č. 5). Rozhovory se ţáky jsem nahrávala na diktafon a ještě týţ den jsem 

vytvořila písemný záznam audionahrávky – vytvořila jsem protokol.  

 Tato metoda se ve fázi pilotního šetření ukázala jako velice vhodná a přínosná. Vyuţití 

otázek ad – hoc (Maňák, Švec 2004) napomáhá plynulosti rozhovoru a sniţuje formálnost 

situace. S respondenty umoţňuje navázat bliţší kontakt, celkově umoţňuje uvolnit atmosféru 

mezi aktéry. Navíc řada ţáků se specifickými poruchami učení má obtíţe vyjádřit svoje 

myšlenky. Jejich prvotní odpovědi bývají často, ţe neví. Jakmile je moţnost poloţit otázku 

jiným způsobem, respondenta povzbudit, dotyčný získává čas na promyšlení odpovědi 

a prakticky není problém se dovědět vše, co je třeba.       

 Ţáci se specifickými poruchami učení často dlouho hledají adekvátní výrazy a při 

moţnosti poloţit otázku jiným způsobem, uvolnit taktiku vedení rozhovoru, docházelo 

k tomu, ţe respondenti neměli pocit svázanosti, formálnosti a byli přes své prvotní 

přesvědčení, ţe na danou otázku odpovědět nedokáţí, naopak velice otevření a jejich 

odpovědi byly maximálně aţ překvapivě vypovídající. 
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 V rozhovoru bylo pouţito otázek otevřených, které nijak respondenta neomezují, 

odpověď nepodsouvají, nevnucují, ba naopak mu poskytují co nejširší škálu odpovědí. 

Přínosem těchto otázek je větší informovanost o dané problematice. Získání více údajů.  

Z důvodu objasnění některých odpovědí jsem pouţila i otázek polozavřených (Gavora 2000).  

 Rozhovor jsem strukturovala do čtyř okruhů. Pro kaţdý okruh jsem stanovila základní 

znění otázek. Konečné znění otázek vyplývalo a přizpůsobovalo se aktuální situaci (schopnost 

porozumění, bystrost respondenta, pohotovost ve vyjadřování, úroveň aktivní slovní zásoby 

respondenta, případná jeho zvýšená intrapsychická tenze, bezradnost). 

 

 Kaţdý okruh otázek směřoval k určitému cíli.  

 Anamnestické údaje – okruh těchto otázek mapuje období nástupu do základní školy, 

počáteční projevy obtíţí, zájmy, záliby, koníčky respondentů. 

 Dotazy týkající se způsobu přípravy na vyučování – tyto otázky se týkají způsobu 

přípravy na vyučování, strategií učení, aktuálních výukových obtíţí na II. stupni základní 

školy. 

 Otázky týkající se sebehodnocení, sebepojetí ţáků – tato oblast zahrnuje otázky cílené 

k vyjádření pocitů respondentů. Vyţaduje hlubší zamyšlení nad tím, co pro respondenta 

specifické poruchy učení znamenají.  

 Otázky související s výběrem střední školy – cílem těchto otázek bylo zmapovat, do 

jaké míry specifické poruchy učení limitují ţáky. Zda oni sami specifické poruchy učení 

vnímají jako omezující při volbě střední školy či nikoliv.  

 

6.2 Dotazník 

 

 Dalším nástrojem výzkumného šetření byly dotazníky.  Pro rodiče a učitele II. stupně 

základní školy jsem pouţila standardizovaný Dotazník hodnocení školní práce dítěte a jeho 

vztahu ke škole pro rodiče a učitele (Vágnerová 2008). Formuláře dotazníků jsou přílohami 

č. 6 a 7. Skupinu dotazovaných rodičů tvořili rodiče ţáků, kteří jsou klienty pedagogicko-

psychologické poradny z důvodu specifických poruch učení a jsou účastníky výzkumného 

šetření. Pro skupinu respondentů – učitelů II. stupně základní školy jsem do úvodu dotazníku 

připsala instrukci, aby si představili ţáka se specifickou poruchou učení. Ujasnila jsem tak 

cílovou skupinu, ke které se mají učitelé II. stupně základní školy vyjadřovat.  

Dále jsem vyuţila Dotazník pro učitele (Krejčová 2005). Tento dotazník jsem upravila 

z důvodu větší přehlednosti do tabulky (příloha č. 8). Zároveň tato forma v respondentech 
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budí dojem menšího rozsahu neţ původní varianta. Neočekávala jsem velkou ochotu ke 

spolupráci ze strany učitelů, kteří díky tomu, ţe v Hradci Králové sídlí pedagogická fakulta, 

jsou dotazníky zahlceni. Obdobný dotazník (příloha č. 9) Krejčové (2004) vyplňovali i rodiče. 

Při počátečním zadávání tohoto dotazníku jsem musela rodiče upozornit na to, ţe  dotazník 

má dvě strany. Na konci první stránky je otázka číslo dvacet pět. Zřejmě počet otázek na 

stránce a její znění v některých rodičích vzbuzovalo dojem, ţe otázek jiţ bylo dostatek. 

Následně jsem na tento fakt upozorňovala všechny rodiče.  

Ţákům byl zadán standardizovaný Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti  dětí SPAS 

(Matějček, Vágnerová 1992). Formulář je přílohou č. 10 a Dotazník sebehodnocení školního 

výkonu a vztahu ke škole (příloha č. 11).   

Z důvodu získání co největšího mnoţství podkladů jsem vytvořila ještě dva 

nestandardizované dotazníky. Jeden pro rodiče a jeden pro učitele II. stupně základní školy.  

 

6.2.1 Nestandardizovaný dotazník pro rodiče 

 

Dotazník pro rodiče se skládá z dvaceti osmi poloţek. Jedná se o kombinovaný 

dotazník, v němţ převaţují otázky zavřené. Pouze osm otázek je polozavřených. Původně 

jsem v dotazníku pouţila o pět otázek více. Vyuţila jsem i otázek otevřených. Ale po 

konfrontaci s dotazníkem Krejčové (2005) by došlo k duplicitě dotazů, odpovědi na dané 

otázky by nemusely být adekvátně vypovídající, proto jsem otázky vypustila.  

Dotazník pro rodiče jsem rozčlenila na následující oblasti: 

Počáteční informace o specifických poruchách učení. Zde mapuji, jakým způsobem se 

rodiče o specifických poruchách učení dozvěděli, kdy začali mít podezření, ţe něco není zcela 

pořádku. Zda fakt, ţe má jejich dítě poruchy učení, nějak ovlivnil atmosféru v rodině. 

Příprava na vyučování. V této oblasti zjišťuji, jaká je situace v rodinách ohledně 

pomoci dítěti se školou. Zda rodiče vyuţili nějaké formy pomoci – doučování soukromou 

osobou, či vzdělávacího centra na prvním či druhém stupni základní školy. Nebo mají pocit, 

ţe dítě je dost šikovné na to, aby obsah učiva zvládlo samo. V souvislosti s případným 

zabezpečením doučování se rodičů dotazuji, který předmět, dle jejich názoru, činí jejich dítěti 

největší potíţe. 

 Zájmy dítěte a volba střední školy. Tento okruh otázek směřuji k problematice 

koníčků, zájmů dětí a volby střední školy. Rodiče jsou dotazováni, zda podle jejich názoru 

specifické poruchy učení nějak ovlivňují výběr střední školy či ne. Zda se domnívají, ţe je 

jejich dítě natolik houţevnaté a cílevědomé, ţe svého cíle dosáhne. 
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Studium na střední škole a ţáci se specifickými poruchami učení. Otázky se týkají 

povědomí rodičů o moţnostech a podmínkách studia dětí se specifickými poruchami učení na 

střední škole včetně maturitní zkoušky.  

Sebepojetí, sebedůvěra dětí se specifickými poruchami učení. Závěrečný okruh otázek 

mapuje pohled rodičů na sebepojetí jejich dětí. Zde zjišťuji názory rodičů na to, jak se jejich 

děti s přibývajícím věkem a se vzrůstajícími nároky na školní výkony vyrovnávají 

s postiţením, které s sebou přináší specifické poruchy učení.  

 

6.2.2 Nestandardizovaný dotazník pro učitele 

 

Nestandardizovaný dotazník pro učitele obsahuje dvacet dva poloţek. Je sestaven 

převáţně z otázek uzavřených, z toho jsou tři polozavřené (Gavora 2000).  Dotazník jsem 

rozčlenila na tři okruhy: 

Jak učitelé druhého stupně základní školy vnímají ţáky se specifickými poruchami 

učení, jaký mají náhled na moţnosti kompenzace specifických poruch učení?  

Druhý okruh otázek je cílen na zjištění informovanosti učitelů druhého stupně 

základní školy ohledně moţností studia ţáků se specifickými poruchami učení na střední 

škole.  

Třetí okruh sonduje aktuálnost, průběţnost vzdělávání učitelů na druhém stupni 

základní školy ohledně tématu specifické poruchy učení. 

V počáteční fázi tvorby nestandardizovaného dotazníku pro učitele jsem zvolila formu 

uvedení otázky a pod ní jsem napsala na kaţdý řádek zvlášť jednotlivé varianty odpovědí 

(ano, ne, nedokáţi posoudit). U dvou otázek bylo pět variant odpovědí. Z optického hlediska 

byla délka dotazníku rozsáhlá, vzbuzující vysokou časovou náročnost, coţ je pro respondenty 

odrazující uţ v počátku. Rozhodla jsem se tedy strukturu dotazníku změnit a vše sjednotit do 

tabulkového systému. Kromě jedné otevřené otázky, dvou polozavřených a dvou otázek, 

u nichţ jsou moţnosti odpovědí a – e a jejich kombinace, jsem u ostatních zvolila varianty 

jedné ze tří moţných odpovědí: ano, ne, nedokáţi posoudit. 

 

6.2.3 Pilotní šetření 

6.2.3.1 Pilotní šetření u ţáků a zákonných zástupců 

 

Nestandardizovaný dotazník pro rodiče a semistrukturovaný rozhovor se ţáky jsem 

ověřovala v průběhu pilotní části výzkumného šetření. V rámci tohoto jsem oslovila pět rodin, 
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jejichţ děti mají dg. specifické poruchy učení a jsou ţáky druhého stupně základní školy. 

Dotazník vyplňovalo pět zákonných zástupců, z toho čtyři matky a jeden prarodič – děd, který 

má ve své péči dítě od útlého věku, chlapce velmi dobře zná a má k němu výborný vztah.  

Do připravovaného semistrukturovaného rozhovoru jsem zasáhla okamţitě při prvním 

pilotním šetření. Za otázku číslo devět: „Jaký jsi měl/a pocit, kdyţ u tebe byly 

diagnostikovány specifické poruchy učení?“ jsem zařadila otázku číslo deset: „Domníváš se, 

ţe by měli odborníci v pedagogicko-psychologické poradně více vám dětem vysvětlovat, oč 

se jedná? Pomohlo by to nějak?“ Překvapila mne odpověď hned prvního respondenta, který 

byl diagnózou specifická porucha učení zaskočen. Domníval se, ţe by pomohlo, kdyby dětem 

někdo více vysvětloval, co to specifické poruchy učení jsou. (Běţnou praxí je dětem vysvětlit, 

oč se jedná.) Z tohoto důvodu jsem otázku číslo deset přidala. Z pohledu poradenského 

pracovníka je tato otázka velice závaţná a odpovědi dětí významné z pohledu vedení 

rozhovoru s rodinou po vyšetření. V otázce číslo osmnáct, kde zjišťuji známky na posledním 

vysvědčení, jsem si uvědomila, ţe jsem neuvedla předmět tělesnou výchovu. Tento předmět 

je zejména pro ţáky s dyspraxií většinou nesmírně náročný, neoblíbený a neatraktivní, ačkoliv 

to někteří, jak ukázalo výzkumné šetření, bagatelizují. U některých ţáků naopak známka 

z tělesné výchovy zlepšuje průměr a mohou-li nahlásit pěknou známku, je to moment, kdy se 

za nic nestydí a mají upřímnou radost.  

Při pilotním šetření nebylo ze strany rodičů – zákonných zástupců zásadních 

připomínek. Formulacím otázek v dotazníku rozuměli a nikdo z respondentů nepovaţoval za 

podstatné  nějaký dotaz doplnit či některou z otázek vypustit.  

 

6.2.3.2 Pilotní šetření u učitelů 

 

Pilotní šetření mezi učiteli proběhlo na jedné základní škole. Nejprve jsem oslovila 

ředitele základní školy. Vysvětlila jsem mu význam tohoto šetření a moţná východiska pro 

laickou i odbornou veřejnost. Po získání předpokládaného souhlasu (Švaříček, Šeďová 2007) 

ředitele školy jsem oslovila učitele. Ujistila jsem všechny o anonymitě a důvěrnosti veškerých 

dat. Učitelé se pilotní části výzkumného šetření zúčastnili dobrovolně. Zpočátku na nich bylo 

zjevné, ţe jsou nejistí. Měli obavy, zda mým poţadavkům budou schopni vyhovět. Po 

ujištění, ţe se nejedná o zkoušení a ţe v dotazníku nemohou odpovědět špatně, z nich obavy 

opadly a atmosféra byla velice přátelská.  Po objasnění smyslu a přínosu  této práce 

a zdůraznění důleţitosti pilotní části výzkumného šetření bylo zjevné, ţe učitele účast na 
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tomto projektu těší. Věděli, ţe mohou být prospěšní v rámci širšího rozměru školského 

systému (nejen v rámci dané školy).  

V rámci pilotního šetření mezi učiteli vzešel z jejich řad poţadavek škálu tří moţných 

odpovědí rozšířit. Z pěti učitelů druhého stupně základní školy, kteří se pilotní části 

výzkumného šetření zúčastnili, čtyřem mnou navrhovaná škála odpovědí nevyhovovala. 

Poţadovali jemnější rozlišení. Dotazník jsem pro potřeby výzkumného šetření upravila tak, ţe 

jsem vyuţila Likertovy škály odpovědí „ano – spíše ano – spíše ne – ne – nedokáţi posoudit“ 

(Gavora 2000). K formulaci a absenci otázek či nadbytečnosti některé z nich nikdo ze 

zúčastněných  připomínky neměl.  

Učitelé spolupracovali výborně. Díky jejich ochotě a svědomitosti jsem upravila 

dotazník tak, aby bylo pro účastníky výzkumného šetření vyplňování nestandardizovaného 

dotazníku snadnější.         

   

6.3 Výběr respondentů z řad učitelů  

 

Při výběru učitelů do výzkumného vzorku jsem uplatnila náhodný výběr. Vycházela 

jsem ze seznamu škol, který mi poskytl Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve školním 

roce 2009 - 2010. Seznam obsahoval všechny základní školy včetně praktických a speciálních 

ke dni 30. 9. 2009. V době přípravy tohoto šetření ještě nový seznam k dispozici nebyl 

(telefonicky ověřeno). Ze seznamu škol jsem vyjmula školy, které nebyly z důvodu tématu 

šetření vhodné (základní školy praktické, základní školy speciální, malotřídní školy). 

U zbylých škol jsem zvolila kaţdou čtvrtou základní školu. Kdyţ jsem se dostala na konec 

seznamu, znovu jsem pokračovala výběrem kaţdá čtvrtá škola. Osloveno bylo devět 

základních škol.  

Jak jsem jiţ výše uvedla, nejdříve jsem navázala telefonický kontakt s ředitelem 

konkrétní základní školy. Ihned první oslovená škola nadšena nebyla. První odpovědí bylo, ţe 

takových dotazníků přichází nespočet a ředitel dané školy je okamţitě hází do koše. V místě 

realizovaného šetření je pedagogická fakulta, tudíţ je pochopitelné, ţe studenti oslovují velké 

školy ve městě a ty jsou různými dotazníky zahlceny. Nicméně jsem se snaţila ředitele 

přesvědčit a poţádala jsem ho o osobní kontakt. Do školy přijdu, přinesu podklady, vše 

vysvětlím a aţ po té se vyjádří.  

Kromě dvou základních škol jsem se setkala s počátečním velkým pochopením ze 

strany ředitelů. Jednu paní ředitelku téma nadchlo natolik, ţe mi okamţitě dala podnět 



 

 
87 

k následnému šetření. Zajímalo by ji, kolik z dotázaných ţáků studuje na střední škole 

maturitní obor a kolik z těchto ţáků tuto střední školu úspěšně dokončilo.                      

Reakce ostatních oslovených ředitelů základních škol zásadně negativní nebyla. Sedm 

ředitelů oslovených škol bylo vyloţeně vstřícných a ochotných ke spolupráci. Všechny jsem 

poţádala o schůzku, na které jsem jim vše vysvětlila, seznámila je s dotazníky. Po osobním 

setkání se ředitelé škol rozhodovali, zda se výzkumného šetření zúčastní. Všechny ředitele 

jsem ubezpečila, ţe se budu snaţit, abych jim nepřidělávala práci. Dotazníky jsem kaţdému 

řediteli základní školy přivezla osobně. Bylo na řediteli základní školy, jak dlouhou dobu 

(nejdéle tři týdny) učitelům na vyplnění dotazníků poskytne. V termínu, jeţ ředitel konkrétní 

školy stanovil, jsem si dotazníky vyzvedla osobně. Jeden ředitel základní školy mi dotazníky 

dovezl, dvěma školám jsem z důvodu velké vzdálenosti a časové náročnosti dojíţdění nechala 

ofrankovanou a nadepsanou obálku s tím, ţe mi vyplněné dotazníky pošlou. Osloveno bylo 

sto učitelů, vyplněných dotazníků se mi vrátilo devadesát čtyři. Ze sta procent oslovených 

dotazníky vyplnilo a odevzdalo devadesát čtyři procent učitelů. Takto vysokou návratnost 

dotazníků připisuji dobrým vztahům mezi základními školami a poradenským zařízením, kde 

pracuji. Řada ředitelů můj poţadavek na spolupráci komentovala tím, ţe si vycházíme 

vzájemně vstříc.  

 

7. POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

 

 Celkový počet respondentů činil jedno sto třicet čtyři osob, které reprezentovali tři 

odlišné kategorie. Zúčastnily se níţe uvedené skupiny respondentů: 

- ţáci se specifickými poruchami učení (N = 20) 

- rodiče těchto ţáků (N = 20) 

- učitelé II. stupně běţných tříd na základních školách (N = 94) 

 Ze skupiny ţáků bylo třináct z osmých tříd a sedm z devátých tříd. Ve skupině ţáků 

bylo osm dívek a dvanáct chlapců. Podíl dívek ze sledovaného souboru ţáků činil 40% a podíl 

chlapců 60%. Rozloţení počtu dívek a chlapců neodpovídá běţně uváděnému konstatování, 

ţe chlapců je o poznání více. Věk dívek ve sledovaném souboru byl 13,1 – 14,11. Věk 

chlapců byl 13,3 – 14,11. 

 Výzkumného šetření se zúčastnil vţdy jeden z rodičů ţáka. Ţáci a jejich rodiče byli 

osloveni přímo v pedagogicko-psychologické poradně, kde bylo výzkumné šetření 

realizováno jako součást kontrolního vyšetření zaměřeného na zjištění stupně aktuálních 

výukových obtíţí, případných speciálních potřeb ţáka. Do poradny většinou s dětmi chodí 
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pouze jeden rodič, a to matka. Tato okolnost se projevila i v zastoupení pohlaví zúčastněných 

rodičů na výzkumném šetření. Rodiče byli zastoupeni dvěma otci (to je 10% respondentů 

rodičů) a matky byly zastoupeny počtem osmnáct (to je 90%).     

 Poměr učitelů muţů a ţen ve výzkumném souboru odpovídá běţnému rozloţení na 

základních školách, a to v neprospěch učitelů muţů. Výzkumného šetření se zúčastnilo dvacet 

dva muţů a sedmdesát dva ţen. Muţů – učitelů se tedy zúčastnilo 23,4% a ţen – učitelek 

76,59%.     

   

8. ANALÝZA DAT 

8.1 Analýza rozhovorů s ţáky 

 

V této podkapitole uvádím podrobný rozbor jednotlivých odpovědí ţáků. Rozhovor 

byl realizován na základě vyjádření informovaného souhlasu rodiče a souhlasu ţáka. Jelikoţ 

u některých ţáků byla zjevná tréma, protoţe nevěděli, co od rozhovoru mají očekávat, byl 

realizován jako první. Aţ po té jsem ţákům zadala testy k vyplňování. Nakonec jsem 

přistoupila ke klasickému vyšetření, které dotyční ţáci vzhledem k tomu, ţe se jednalo jiţ po 

několikáté o kontrolní vyšetření, velmi dobře znali.  

 

8.1.1 Anamnestické údaje 

 

Úvodní otázky byly zaměřeny z důvodu snadnějšího navázání kontaktu a zklidnění 

respondentů na oblast jejich zálib. Mezi nejfrekventovanější záliby patří pohybové hry, ty 

v procentuálním vyjádření jednoznačně vedou v porovnání s ostatními (včetně počítače). 

Pohybové hry uvedlo 45% dotázaných ţáků. Internet, hry na počítači, malování, sestavování 

modelů, překvapivě i četba byly uvedeny vţdy u 10% ţáků. Ostatní záliby (hasičský krouţek, 

nakupování, rybolov, jízda na koni a střelba) byly uvedeny ojediněle.  

 50% ţáků uvedlo, ţe se věnují nějaké zálibě více. 50% ţáků se více věnuje 

sportovním pohybovým aktivitám (šerm, badminton, fotbal, judo, tanec, aerobic, jízda na 

koni). 20% ţáků uvedlo jiné aktivity typu střelba, malování, chození do Skautu, cvičení psa. 

Jen 5% ţáků uvedlo, ţe více času tráví u počítače. Tyto údaje jsou přehledně znázorněny 

v  grafu č. 1. 
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Graf č.1: Věnuješ se nějaké zálibě více?
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Na otázku, zda se dá záliba ţáka vyuţít při volbě povolání, odpovědělo 50% respondentů 

kladně a 50% respondentů záporně. Nutno podotknout, ţe si ţáci při této otázce vybavovali 

i jiné záliby, které v předchozích odpovědích neuváděli, například zeměpis, focení, vaření. 

Překvapilo mne nízké procento ţáků, kteří se věnují pohybovým aktivitám. V běţné 

praxi se spíše setkávám s tím, ţe asi 90% ţáků uvádí jako jednu ze svých zálib sport. Hry na 

počítači a internet ţáci obvykle uvádějí rovněţ ve vyšším počtu. Pozitivně vnímám zálibu ve 

čtení, i kdyţ není uvedena často, přesto se vztah ke čtení s věkem a kompenzující se dyslexií  

mění k lepšímu. Někteří ţáci i přes přetrvávající pomalé tempo čtení získávají postupem času 

kladný vztah ke knihám. Výčet zálib respondentů můţe být ovlivněn věkem ţáků. Zájmy dětí 

se s věkem mění, jsou více zaměřené na profesionální orientaci, coţ se prokázalo u 50% 

respondentů. 

 Nikdo z respondentů neopakoval ročník. V počátcích mé poradenské praxe bylo 

běţné, ţe se vyučující domnívali, ţe opakováním ročníku ţákovi se specifickými poruchami 

učení prospějí. Hlavním důvodem byla slabá orientace v pravopisných pravidlech, 

nedostatečné z diktátů.  Skutečnost, ţe nikdo z dotázaných ročník neopakoval, svědčí o dobré 

osvětě, lepší informovanosti učitelů a jejich změně postoje k ţákům se specifickými 

poruchami učení.    

 Otázka: „měl/a jsi odklad školní docházky,“ řadu respondentů zaskočila. Někteří 

nevěděli, co to znamená, bylo jim třeba obsah otázky vysvětlit. Pomohla návodná otázka: 

„v kolika letech jsi nastoupil do první třídy?“  35% ţáků uvedlo, ţe měli odklad školní 

docházky, 50% odpovědělo záporně a 15% nevědělo. Výpovědi ţáků potvrzují obecně 

známou skutečnost, ţe specifické poruchy učení lze obtíţně poznat v předškolním věku. 

Přesto byl odklad školní docházky udělen vyššímu procentu respondentů, neţ odpovídá 

průměru. Je zřejmé, ţe u těchto dětí se nezralost projevovala ve větší míře neţ u jejich 

vrstevníků. Odpovědi jsou znázorněné v grafu č.2.        
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Graf č.2: Měl/a jsi odklad školní docházky?
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 35% respondentů nevědělo, které poruchy učení u nich byly diagnostikovány. Ţáci 

neznají adekvátní názvy poruch učení, kterými jsou postiţeni. (20% odpovědělo, ţe do 

poradny chodí kvůli češtině, 5% ţáků se domnívá, ţe jim byl diagnostikován pravopis a čtení, 

5% je toho názoru, ţe jim byla diagnostikována matematika a čeština a 5% uvedlo, ţe jim byl 

diagnostikován pravopis.) 65% dotázaných ţáků znalo správné pojmenování poruch učení. 

(15% ţáků uvedlo, ţe jim byla diagnostikována dyslexie, 15% chodí do poradny kvůli 

dyslexii a dyskalkulii, 15% jmenovalo kombinaci dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie, 10% se 

domnívá, ţe jim byla diagnostikována dyslexie a dysgrafie, 5% má dysgrafii a 5% má 

diagnostikovanou dysgrafii a dyskalkulii.)  

Skutečnost, ţe ţáci osmých a devátých tříd neznají adekvátní pojmenování svého 

postiţení mne překvapila. Specifické poruchy učení většině respondentů byly 

diagnostikovány v průběhu prvního stupně základní školy. Běţnou praxí v poradenských 

zařízeních je objasnit a vysvětlit výukové potíţe dítěte, včetně odborného pojmenování 

postiţení. Rodiče s dětmi průběţně dochází na kontroly, kde je opakovaně vyslovena 

diagnóza. S dětmi se o problematice specifických poruch učení hovoří otevřeně, srozumitelně, 

přiměřeně k jejich věku a mentálním schopnostem. Vysvětlením neznalosti odborného názvu 

postiţení by mohlo být bagatelizování problému, jakási vnitřní obrana. Neznám – li 

pojmenování, ţádný zásadní problém nemám.       

 Otázka: „vzpomeneš si, ve které třídě jsi začal/a mít potíţe s učením,“ některé ţáky 

zaskočila. 15% si nevzpomnělo, odpovědělo: „Nevím.“ Většina ţáků si spojila počátek obtíţí 

v učení s dobou, kdy u nich specifické poruchy učení byly diagnostikovány. Toto uvedlo 65% 

ţáků. V průběhu první třídy byly specifické poruchy učení odhaleny u 20% respondentů, ve 

druhé třídě u 10%. Období druhé aţ třetí třídy uvedlo 10% dotázaných. Třetí třídu jako dobu 

stanovení diagnózy si vybavilo 25% ţáků. 10% situovalo období diagnostikování 
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specifických poruch učení do průběhu třetí aţ čtvrté třídy. V páté a šesté třídě byla 

diagnostikována specifická porucha učení po 5% ţáků.  

Potvrdila se obecně známá zkušenost, ţe do konce třetí třídy specifické poruchy učení  

školní výkony negativně ovlivní a jsou zjevné. 65% dotázaných odhalení příčiny školní 

neúspěšnosti situovalo do prvních tří ročníků základní školy. Jen 10% uvedlo pátý a šestý 

ročník, coţ můţe souviset s mentální úrovní dítěte, stupněm a typem specifické poruchy učení 

a  schopností ţáka specifické poruchy učení částečně kompenzovat. Významnou okolností 

ovlivňující moţnost částečné kompenzace je osobnost učitele a poţadované pracovní tempo 

ve třídě. Pravdou je, ţe někteří vyučující za nezdary dítěte tuší specifické poruchy učení, 

nicméně s doporučením rodičům navštívit odborné pracoviště a příčiny selhávání jednoznačně 

odhalit dlouho váhají. Těchto „případů“ je však v posledních letech minimum. Nejvyšší počty 

ţádostí o základní – první vyšetření z důvodu výukových obtíţí jsou v pedagogicko-

psychologické poradně v období druhé a třetí třídy.  

Období diagnostikování specifických poruch učení přehledně znázorňuje graf č.3.     

Graf č.3: Vzpomeneš si, ve které třídě jsi začal/a mít 

potíže s učením?
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 Počáteční projevy výukových obtíţí si ţáci vybavovali snadno. Odpovídali 

pohotově. 20% ţáků pomalu četlo s chybami, 20% mělo potíţe se psaním diktátů 

(vynechávali písmena a diakritická znaménka), 15% respondentů uvedlo pomalé 

psychomotorické tempo, 10% chybovalo při diktátech a v malé násobilce, 10% počítalo 

pomalu na prstech, 5% obtíţně určovalo –i / -y, 5% špatně četlo a psalo, 5% uvedlo problémy 

s počítáním bez bliţší specifikace, 5% nešlo kreslení a 5% ţáků bylo učení jedno.  

 Výše uvedené výpovědi jsou charakteristické pro většinu klientů. Výukové potíţe se 

projevují především ve čtení, psaní a počítání. Překvapilo mne, jak nízké procento 

respondentů uvedlo potíţe se čtením a psaním. Moţná je to způsobeno nahlíţením na danou 

situaci s odstupem několika let.   
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 Otázka: „Jaký jsi měl/a pocit, kdyţ u tebe byly diagnostikovány specifické 

poruchy učení? Polekalo tě to? Oddechl sis?“ některé ţáky zaskočila, vnímali ji jako 

obtíţnou. 30% ţáků odpovědělo, ţe neví, 15% to bylo jedno, nedocházelo jim to. 10% 

respondentů uvedlo, ţe si oddechli a 45% odpovědělo, ţe jim to vadilo, a dokonce je to 

polekalo. Na otázku, zda by měli odborníci v poradně dětem více vysvětlovat, oč se jedná, 

zda by to nějak pomohlo, odpovědělo kladně 40% ţáků, záporně 60% dotázaných.  

 Téměř polovinu ţáků odhalení příčiny výukových obtíţí nepotěšilo. Je přirozené, ţe 

vyřčená pravda a přímé pojmenování problému můţe člověka zaskočit. Z praxe mohu 

potvrdit, ţe si většina rodičů zjevně při odhalení příčiny výukových obtíţí jejich potomků 

oddychne. Specifické poruchy učení jsou do jisté míry potvrzením, ţe jejich dítě není 

„hloupé“, ţe se rodiče sami nedopustili chyby, která by měla za následek výkonové selhávání 

jejich dítěte. Problém se nachází mimo dosah rodičovského výchovného působení. Ţáci, kteří 

odpověděli, ţe jim sdělení diagnózy bylo jedno, si dle mého názoru svůj postoj spíše 

nevybavují. Některé děti odcházejí v rozpacích, i kdyţ je jim vše adekvátně vysvětleno. 

Některým zřejmě plně nedochází, oč se jedná. Poměrně vysoké procento ţáků má pocit, ţe 

jim byla problematika specifických poruch učení vysvětlena nedostatečně. Je na pracovnících 

pedagogicko-psychologických poraden, aby tuto skutečnost napravili a prostřednictvím 

zpětné vazby dětí si ověřili, zda informace podali srozumitelnou formou. 

  

8.1.2 Příprava na vyučování 

 

Po stanovení diagnózy specifická porucha učení se více učilo 85% dotázaných 

ţáků, jen 15% ţáků uvedlo, ţe ne. Z 85% ţáků se 35% více věnovalo českému jazyku            

a matematice, 15% se více učilo český jazyk, 5% procvičovalo angličtinu, 5% jmenovalo 

český jazyk a angličtinu. 25% blíţe nespecifikovalo zaměření domácí přípravy. Níţe uvedený 

graf č. 4 přehledně znázorňuje počty v procentech a předměty, kterým se ţáci doma více 

věnovali.     
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Graf č.4: Připravoval/a ses na výuku 

po udělení dg. SPU častěji?
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Rodiče všem dotázaným ţákům pomáhali s přípravou na vyučování po celou 

dobu docházky na I. stupni základní školy. Z toho 90% uvedlo, ţe jim rodiče pomáhali 

pravidelně a 10% rodiče pomáhali občas.  

 Rozdílné odpovědi jsou u následující otázky, zda se rodiče s ţáky učí nyní na II. 

stupni základní školy, pokud ano, měli ţáci uvést konkrétní předměty. 45% ţáků uvedlo, 

ţe se s nimi rodiče doposud učí. 20% z nich se věnují českému jazyku a matematice, 10% 

z nich se více věnuje všem hlavním předmětům. Po 5% ţáci uváděli, ţe se  s rodiči učí český 

jazyk, matematiku a německý jazyk. 5% odpověď nespecifikovalo. 10% ţáků z celkového 

počtu dotazovaných uvedlo, ţe se s nimi rodiče učí někdy, a to předměty český jazyk, 

matematiku, angličtinu, fyziku a chemii. 45% všech dotázaných ţáků uvedlo, ţe se s nimi 

rodiče neučí. 

 Na otázku, zda ţáci chodí na doučování, případně kam (k soukromé osobě či 

navštěvují nějaké centrum), 75% ţáků odpovědělo záporně. Jen 25% ţáků dochází, a to 

k soukromé osobě. Lze předpokládat, ţe ve skupině ţáků, se kterými se rodiče neučí jsou 

ţáci, kteří docházejí na doučování k soukromé osobě a naopak.    

Odpovědi ţáků na výše uvedené otázky odpovídají běţné realitě. Je-li odborným 

pracovištěm potvrzeno, ţe má dítě výukové potíţe, za které nemůţe, pokouší se většina rodičů 

situaci řešit tak, jak je přirozené. Více svoji pozornost zaměří na průběh domácí přípravy na 

vyučování. Realitě odpovídá i skutečnost, ţe se rodiče na I. stupni základní školy dětem 

věnují velmi intenzívně. Na II. stupni má mnoho rodičů dojem, ţe je jejich potomek ve věku, 

kdy by měl přípravu na vyučování zvládnout sám. Někteří rodiče odmítají akceptovat 

průvodní jevy specifických poruch učení, kdy je organizace času, třídění myšlenek, 
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propojování znalostí pro jejich děti natolik obtíţné, ţe pomoc nadále potřebují. Jiní rodiče 

jsou unaveni, zápolí s pocity  vyčerpání a beznaděje. Několikaletá zkušenost, kdy výsledky 

neodpovídají vynaloţenému úsilí, je zmáhá a rodiče tak ztrácí naději na zlepšení. Mnoha 

rodičům ţáků z II. stupně základní školy je doporučováno vyuţít pomoci citově 

nezaangaţované osoby (úspěšný student střední či vysoké školy, učitel – profesionál, centra 

pomoci). Ze zkušenosti mohu potvrdit, ţe postupně přibývá rodičů, kteří vyuţívají sluţeb 

doučovacích center a privátní pomoci učitelů.  

 Následující otázka byla pro ţáky snadná. Dotazovala jsem se jich, v čem mají 

v oblasti učení problémy nyní na II. stupni základní školy a zda se domnívají, ţe to nějak 

souvisí s poruchami učení, které mají. 85% ţáků se domnívá, ţe jejich výukové obtíţe 

souvisí s diagnostikovanými poruchami učení. 20% uvádí potíţe s pravopisem, 15% má 

problémy v matematice, 10% ţáků uvádí jako problematickou angličtinu, dalších 10% má 

potíţe v českém jazyce a v matematice. Jen v 5% ţáci uvádí obtíţe ve čtení.  

Předpokládám, ţe ţáky více trápí a je nápadnější klasifikace diktátů. Nízký počet ţáků 

si přiznal obtíţe s pravopisem. S obdobnými reakcemi se setkávám v denní praxi. Většina 

ţáků druhého stupně má subjektivní pocit, ţe se v pravopise docela vyzná. Mají-li však 

odůvodňovat konkrétní pravopisné jevy, mnohdy si neví rady.  

Obtíţe ve čtení uvedl nízký počet respondentů. Předpokládám, ţe to můţe souviset 

s tím, ţe řada ţáků II. stupně základní školy dosahuje tzv. sociálně únosného čtení. Dokáţí si 

přečíst, co potřebují; většina z nich čte s porozuměním. Mají-li dostatek času, nemusí nutně 

čtení vnímat jako zásadní problém v porovnání s předměty, kde je kromě čtení třeba dalších 

znalostí a dovedností. Po 5% ţáků uvádí jako obtíţné předměty fyziku, chemii a angličtinu; 

další uvádějí kombinaci fyziky, chemie a matematiky; fyziky, matematiky a českého jazyka 

a posledních 5% ţáků nejvíce trápí dlouhé psaní, nezvládání poţadovaného pracovního tempa 

při psaní, sníţení kvality rukopisu na úroveň, kdy se to jiţ nedá přečíst. 

Překvapila mne odpověď 15% dotázaných ţáků, kteří nepřipisují své výukové obtíţe 

specifickým poruchám učení. Můţe se jednat o ţáky s velmi solidním nadáním, kteří si 

mnoho pamatují z výuky a jsou si vědomi skutečnosti, ţe přípravě na vyučování by mohli 

věnovat času více.    

 Otázka týkající se strategie učení mnoho ţáků zaskočila. Bylo nutné jim ji blíţe 

vysvětlit. Co je míněno pojmem „strategie“. Velmi oblíbenou a často vyuţívanou pomůckou 

jsou zvýrazňovače. Pouţívá je 45% dotázaných ţáků. Obrázky do sešitů si kreslí 15% ţáků. 

15% ţáků uvedlo, ţe si látku čtou z učebnice a následně ji přeříkávají, 10% ţáků si připravuje 

slohové práce nebo vypracovává domácí úkoly na počítači, mnemotechnické pomůcky uvedlo 
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5% ţáků, 5% ţáků si zapisuje dílčí výpočty na pomocný papír a 5% konstatovalo, ţe 

nepouţívá nic mimořádného. Odpovědi znázorňuje níţe uvedený graf č. 5. 

 

Graf č.5: Jaké strategie používáš při učení?

45%

15%

15%

10%

5%
5% 5%

Zvýrazňovače

Obrázky do sešitů

Učí se čtením látky z

učebnice a následným

přeříkáváním látky

Píše doma na PC

(domácí úkoly,

přípravy na slohové

práce)
Mnemotechnické

pomůcky 

Zapisuje si dílčí

výpočty na pomocný

papír

Nepouţívá nic

mimořádného

    

 Pouţívání barev, kreslení obrázků, grafů potvrzuje obecně známou potřebu ţáků se 

specifickými poruchami učení vnímat informace více smysly, potřebu vizualizace, 

propojování informací nejen slovem, ale i barvou, grafem, kresbou, vyuţíváním 

mnemotechnických pomůcek. Vynikajícím pomocníkem se v dnešní době stává počítač – 

internet. Překvapilo mne, ţe tuto formu pomoci uvedlo málo dotazovaných.  Celkově na mne 

výpovědi ţáků působí tak, ţe řada z nich nezná své strategie učení. Přestoţe jsou rodiče i ţáci 

v rámci vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně o vhodných strategiích učení 

informováni, v plném rozsahu je nevyuţívají. Dle mého názoru, by měli poradenští pracovníci 

při rozhovorech s rodiči a ţáky klást vyšší důraz na toto téma.     

  

8.1.3 Sebehodnocení, sebepojetí ţáků  

 

Na první otázku z tohoto okruhu, zda tázaný patří ve třídě mezi úspěšné ţáky, se 

50%  domnívá, ţe jsou „průměr, spíše uprostřed“. 30% odpovědělo záporně, pouze 15% ţáků 



 

 
96 

se řadí mezi úspěšné ţáky ve třídě a 5% uvedlo, ţe patří mezi nejlepší ţáky ve třídě „jen při 

zeměpise a dějepise“. Výpovědi ţáků demonstruji níţe na grafu č. 6 

Graf č.6: Patříš ve třídě mezi úspěšné žáky?
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 Necelá třetina ţáků se ve třídě nepovaţuje za úspěšné. Nevybavili si nic, čím by se 

mohli zařadit mezi šikovné ţáky. Dá se říci, ţe výukové obtíţe vyplývající ze specifických 

poruch učení tyto ţáky natolik ovlivňují, ţe si ve třídních kolektivech mohou připadat jako 

nejslabší, málo úspěšní nebo dokonce neúspěšní. Na vysokém podílu respondentů, kteří 

vnímají sami sebe v třídním kolektivu jako úspěšné, mají dle mého názoru podíl osobnosti 

učitelů, jejich erudice, profesionalita, schopnost pochopit potíţe a závaţnost postiţení, se 

kterým se musí někteří ţáci vyrovnat. Díky jejich přístupu a pochopení se procento nejenom 

subjektivně, ale i objektivně  úspěšných  ţáků můţe postupně zvyšovat.      

Otázka cílená na zjištění prospěchu na posledním vysvědčení byla pro respondenty 

náročná. Většina z nich okamţitě odpověděla, ţe neví, ţe si to nepamatují. V praxi se běţně 

setkávám s tím, ţe si ţáci obtíţně vybavují známky na vysvědčení, které dostaly např. před 

týdnem. Nevybavení si klasifikace povaţuji za přirozenou reakci, která je tomuto věku 

přiměřená. Školní výkonnost přestává být měřítkem úspěšnosti. Navíc má-li dítě s učením 

potíţe, zřejmě si ani nechce pamatovat hodnocení oblastí, ve kterých selhává. Všichni 

dotazovaní ţáci si nakonec s určitostí vybavili známky z českého jazyka a matematiky. 

S hodnocením cizího jazyka si nebyli někteří ţáci jistí. (Přehledné tabulky prospěchu 

respondentů uvádím v kapitole 16.8.2. spolu s porovnáním výsledků Celkového skóre testu 

SPAS.) Průměrný prospěch děvčat a chlapců z českého jazyka je srovnatelný (dívky x = 2,8; 

chlapci x = 2,74). Průměrný prospěch z cizího jazyka se liší v neprospěch děvčat (x = 2,88), 

chlapci dosahují průměru x = 2,41. V matematice bych očekávala rozptyl v průměru známek 

mezi chlapci a děvčaty větší, avšak tento předpoklad se nepotvrdil. Děvčata mají 

v matematice průměr x = 2,63 a chlapci průměr, kde x = 2,41. Celkový průměr všech dvaceti 

ţáků (děvčat i chlapců) je v českém jazyce x = 2,77, v cizím jazyce x = 2,64 a v matematice 
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x = 2,52. Domnívám se, ţe celkový prospěch oslovených ţáků je velmi uspokojivý. V úvahu 

je třeba vzít skutečnost, ţe jsou dotazovaní ţáci hodnoceni s tolerancí.  

Získaná data porovnávám s údaji Klégrové (1999), která zkoumala výsledky dětí dvou 

specializovaných tříd (příloha č. 14). Průměrný prospěch je u obou sledovaných skupin 

v českém jazyce srovnatelný. Ţáci Klégrové mají průměr x = 2,87, zatímco mnou sledovaný 

soubor má průměr x = 2,77. V matematice je situace odlišná. Průměr známek z matematiky 

ţáků skupiny Klégrové je niţší x = 3,2, zatímco průměr známek v mnou sledované skupině 

činí x = 2,52. Lepší výkonnost v matematice u mnou sledované skupiny můţe být dána 

skutečností, ţe sleduji ţáky, kteří jsou integrováni v běţných třídách. Někteří z mých 

respondentů podávají právě v matematice velmi solidní výkony, čímţ zlepšují celkový průměr 

sledované skupiny. Navíc je přestup do specializované třídy navrhován dětem, které mají 

velmi závaţné výukové obtíţe, které se prolínají i do dalších předmětů. Niţší počet ţáků ve 

třídě umoţňuje učiteli intenzivněji se věnovat kaţdému z nich.     

 70% dotázaných ţáků nemá pocit, ţe by byli ve třídním kolektivu něčím nápadní, 

30% respondentů se tak cítí. 5% ţáků uvedlo nápadnost v pozitivním slova smyslu „aktivitu, 

důvtip“. Zbylých 25% jmenovalo negativa (nadváha, zdravotní oslabení, introverze, malý 

fyzický vzrůst). Potěšilo mne, ţe specifické poruchy učení otevřeně neuvedl nikdo 

z respondentů jako příčinu negativního sebehodnocení. Pravdou je, ţe specifické poruchy 

učení nejsou v současnosti něčím výjimečným, jako v době před dvaceti lety. Ţáci si tak 

nemusí nutně připadat nápadní tím, ţe jim učení tolik nejde. Nicméně to neznamená, ţe 

specifické poruchy učení neovlivňují sebeúctu a sebehodnocení dětí. Zároveň nutno uvést, ţe 

mezi respondenty byli ţáci, kteří měli závaţné somatické potíţe. Ve srovnání se zdravotním 

 oslabením, není učení největším problémem.    

 Následovaly otázky, které byly pro ţáky velmi náročné. První z nich byla, zda 

a v čem jsou ţáci opravdu šikovní. Nejvíce, a to ve 40% byly zastoupeny pohybové aktivity 

(ţáci uváděli, ţe jsou šikovní ve sportu, v tělesné výchově apod.). 25% ţáků vyhovuje vaření 

a pečení. Při jemných rukodělných pracích, sestavování a lepení modelů si věří 10% ţáků. 

Dalších 10% uvedlo vyučovací předměty přírodovědného charakteru. Následující kategorie 

byly zastoupeny vţdy 5%, a to práce na počítači a vaření, práce na počítači a malování, práce 

na počítači a matematika, ruční práce a matematika, herecké vlohy a výtvarné nadání. 

Procentuální zastoupení pohybových aktivit povaţuji za nízké, vzhledem k tomu, ţe v rámci 

úvodního rozhovoru v poradně uvádí jako jednu ze svých zálib sport 90% ţáků. Pravdou je, 

ţe se s věkem okruh zálib mění. Děti se zaměřují na své budoucí povolání. Důkazem jsou 
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okruhy činností, které ţáci jmenovali a povolání, o kterém uvaţují. Pro lepší orientaci 

a přehlednost uvádím výpovědi ţáků v grafu č.7. 

Graf č.7: 

Domníváš se, že jsi v něčem opravdu šikovný?
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Ţáci byli poţádáni, aby uvedli svých pět dobrých vlastností. Jednotlivé vlastnosti 

jsem rozdělila do kategorií dle Novotné.
1
 Ta rozlišuje charakterové vlastnosti světonázorové, 

mravní, pracovní, společenské a vlastnosti k sobě sama. Nejčastěji byla zastoupena kategorie 

společenských vlastností, coţ není překvapující. Obecně je známo, ţe ţáci se specifickými 

poruchami učení bývají „laděni“ prosociálně. Mnohdy se u nich setkáváme s velkou mírou 

empatie, ochotou pomáhat druhým lidem. Ţáci v této kategorii jmenovali dvanáct vlastností, 

přičemţ se nejčastěji opakovalo kamarádství (12x), následně ochota pomoci (10x). Třetí 

pomyslnou příčku s výskytem vţdy po čtyřech obsadily důvěryhodnost (vyslechne), 

skutečnost, ţe je milý, hodný, vtipný. Čtvrtou nejčastěji uváděnou společenskou vlastností, 

která se vyskytovala vţdy u třech ţáků,  byla aktivita, a ţe dokáţe poradit. Páté místo náleţí 

pozornosti (všímavosti), které se vyskytly dvakrát. O šesté místo s výskytem vţdy ojedinělým 

se dělí veselost, nehlučnost, upovídanost, laskavost a soucit. Výše jmenované vlastnosti ţáci 

uvedli v celkovém počtu padesát jedna, coţ mnohonásobně převyšuje ostatní kategorie.   

 Srovnatelné jsou oblasti charakterových vlastností mravních a vztahujících se k sobě 

samému. Oblast mravních vlastností byla nejčastěji zastoupena upřímností (4x), dále 

spolehlivostí (3x). Po jednom názoru se vyskytovaly slušnost, pravdomluvnost, odváţnost 

a skutečnost, ţe nemá předsudky. Z vlastností vztahujících se sama k sobě byly ţáky 

jmenovány chytrost (4x), optimismus (3x), bystrost, dobrá fantazie, klid a rozumnost vţdy 

v jednom „případě“.  

                                                 
1
 www.jananovotna.estranky.cz 

http://www.jananovotna.estranky.cz/
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 Vysoce byla zastoupena pracovní charakterová vlastnost pracovitost (6x). Dva ţáci si 

o sobě myslí, ţe jsou šikovní, a jeden se dokázal ohodnotit jako učenlivý. Pro větší 

přehlednost uvádím výčet dobrých vlastností, které ţáci uvedli a jejich zastoupení v příloze 

č. 15. 

    95% ţáků se jednoznačně nedostává s učiteli do konfliktních situací častěji neţ 

jejich spoluţáci. Jednoho ţáka otázka zaskočila a s údivem ve tváři odpověděl: „To rozhodně 

ne.“ Jiný ţák odpověď okomentoval následně: „No ne, tam jsou jiný, který vyskakujou vážně 

kvůli primitivním věcem.“ 5% dotazovaných ţáků odpovědělo: „Jak kdy, spíše ne.“ 

Z výpovědí vyplývá, ţe se ţáci se specifickými poruchami učení nehodnotí jako konfliktní. 

Domnívám se, ţe výukové obtíţe, se kterými se ţáci s postiţením musí vyrovnat, je spíše 

mohou vést k větší sebekritičnosti, niţší sebejistotě a snaze být ve třídním kolektivu co 

nejméně nápadný.        

Mezi otázky cílené na subjektivní vnímání přístupu učitelů náleţela tato: „Domníváš 

se, ţe učitelé chápou tvoje potíţe s učením?“ 65% ţáků odpovědělo jednoznačně ano. 5% 

ţáků nemá dobrou zkušenost, 30% uvedlo, ţe jen někteří učitelé pro ně pochopení mají. 

Vstřícní jsou učitelé jazykových předmětů, zeměpisu, přírodopisu a výtvarné výchovy. 

U některých učitelů matematiky, fyziky, dějepisu a někdy zeměpisu ţáci pochopení 

nenacházejí. To však dle mého názoru můţe souviset i s náročností vyučovacích předmětů, 

s konkrétně probíranou látkou. Vyučující jazykových předmětů mají k problematice 

specifických poruch učení nejblíţe, coţ mohu doloţit i praxí. S poradenskými zařízeními z II. 

stupně základních škol nejčastěji komunikují výchovní poradci a na druhém místě učitelé 

jazykových předmětů. Někteří z nich se účastní i vzdělávacích seminářů týkajících se 

problematiky specifických poruch učení.        

  Následovala otázka, která hlouběji sonduje pocity ţáků: „Domníváš se, ţe ve škole 

učitelé dokáţí ocenit tvůj nějaký, byť malý pokrok?“ 85% ţáků odpovědělo kladně. 10% 

uvedlo: „Jak kteří.“ 5% nevědělo. Na doplňující otázku, ve kterých předmětech vyučující 

dokáţí ocenit pokrok, úspěch, ţáci odpověděli následně: desetkrát uvedli český jazyk, třikrát 

chemii, třikrát matematiku, dvakrát dějepis při písemkách a po jednom byly uvedeny: 

angličtina, zeměpis, fyzika, přírodopis. Jeden ţák uvedl, ţe má potíţe ve všech předmětech. 

Z výpovědí vyplývá, ţe většina vyučujících má pro ţáky se specifickými poruchami učení 

pochopení, snaţí se jim vyjít vstříc. Není překvapující, ţe nejvíce ocenění ţáci uvádějí 

v předmětu český jazyk, kterého se dyslexie týká nejvíce.   

 Nikdo z respondentů neuvedl, ţe by ho nepotěšila pochvala, uznání, ocenění. 100% 

ţáků má radost z pochvaly, i kdyţ je za drobnost. Obecně platí, ţe kaţdého člověka těší 
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pochvala. O to více si jí povaţují ti, kteří často selhávají. Z praxe mohu potvrdit, ţe u ţáků se 

specifickými poruchami učení má pochvala výrazně pozitivní a motivační účinek.     

 Další otázka byla svou obtíţností srovnatelná s předchozími, v nichţ se měli ţáci 

kladně hodnotit. Ţáci si měli představit specifické poruchy učení jako nějakou „věc“ či 

„obraz“ ve své mysli, kterým by popsali, co pro ně specifické poruchy učení znamenají 

(Dubská 2007). Nad odpovědí většina ţáků dlouho váhala. Nebylo jim zcela jasné, co po nich 

ţádám. Otázku jsem musela vícekrát opakovat a trpělivě čekat, aţ si ţáci dodají odvahy 

a něco zkusí odpovědět. Dobu odpovědi protahoval i fakt, ţe si ţáci nebyli jisti, zda 

odpovídají správně. Měli obavy ze špatné formulace. Chtěli se vyhnout pocitu znemoţnění, 

zahanbení jako při zkoušení ve třídě před tabulí. Aţ po ujištění, ţe na tuto otázku nelze 

odpovědět špatně, se odváţili svoje myšlenky vyjádřit. Tam, kde to situace „nabízela“, jsem 

se ptala i na detaily. 

 Odpovědi ţáků jsem rozdělila do několika kategorií. Jako kritérium jsem zvolila 

vnitřní prostředí - poškozený mozek, vnější fyzické překáţky, vliv vnějšího sociálního 

prostředí, specifické poruchy učení spojené s těţkostmi při procesu učení, nedostatek píle, 

ztotoţňování specifických poruch učení s úrovní intelektu, doţivotní následky, trauma při 

čtení, kombinace poškozeného mozku a nízké sociální podpory ze strany školy.  Jelikoţ jsou 

výpovědi zajímavé a výstiţné, dovoluji si části z nich níţe citovat.  

Nejčastěji se vyskytoval názor, ţe specifické poruchy učení jsou zapříčiněny 

poškozeným mozkem – poškozeným vnitřním prostředím. 

5. chlapec: „Přerušenej drátek v hlavě. No je to tam nějaký…. No třeba, že to je přepůlený 

nebo že tam třeba není ten spoj, že tam není něco spojenýho.“ 

 

7. chlapec: „No, no dalo by se to připodobnit ke zranění. To se zahojí stejně třeba jako 

zlomená ruka, taky se to za čas zahojí. Jenže tam se to třeba zahojí za pár let nebo...“ Hm a ty 

máš pocit, ţe se to tam hojí? „Zlepší se to no. Jo, hojí se to.“   

 

11. dívka: „Asi nějaká díra.“ A co to znamená? „No, že je to prostě smůla.“ A dá se s tím 

něco dělat? Je po celou dobu školní docházky ta díra stejně velká? Nebo se zvětšuje nebo 

zmenšuje? „Zmenšuje spíš.“   

 

13. chlapec: „Třeba já nevím, kdybych zasadil jabloň a na ní nerostly jablka.“ 

 

15. chlapec: „Bacil vošklivej, co tam do tebe rejpe.“ A kde do tebe „rejpe“? „Do hlavy, že se 
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nesoustředím.“ Můţeš se ho někdy zbavit? „Můžu se ho zbavit cvičením, procvičováním.“ 

A za jak dlouho si myslíš, ţe se ho zbavíš? „Co nejdřív.“ A co to je, co nejdřív? „Tak dva, tři 

roky.“       

 

18. dívka: „Kytka masožravá. Že nám jakoby žere vlastně to, co se naučíme, tak nám to 

sežere. Tak si to musíme připomínat.“ A dá se té kytky zbavit? „Určitě. Musí se to jakoby 

připomínat a ona bude menší a menší.“ Za jak dlouho si myslíš, ţe se dá té kytky zbavit? „Jo, 

tak to nevím, asi za hodně dlouho, tak za tři roky.“    

 

Vnější fyzické překáţky uvedli tři ţáci. 

1. chlapec: „Nějaká překážka jako třeba zeď přede mnou, nějaký zádrhel, kterej jde překonat 

ztuha.“ Ale jde překonat? „Já si myslím, že to určitě půjde.“  

 

8. dívka: „No, je to taková věc, která prostě…kterou prostě ráda nemám.“ Co ti ta věc 

způsobuje, co bys s ní nejraději udělala? „Vyhodila, zbavila se jí.“   

 

17. chlapec: „Překážky.“ Dají se překonat? „Asi jo. Hm, podaří se to, mělo by.“ A za jak 

dlouho si myslíš, ţe se to podaří? „Tak někdy na tý střední by to mělo…“    

 

Vliv vnějšího sociálního prostředí povaţují za zásadní tři ţáci. 

6. dívka: „Uvadlá kytka.“ A proč ta uvadlá kytka? „No protože jsem jiná než ostatní.“ 

Pomohlo by té kytičce něco? „No kdyby jí jako pomáhali!“ Nepomáhají jí dostatečně? „No 

jak kde.“ Kdy a kde pomáhají? „No, pomáhají, jako když se jako někdy zajímaj, co a jak.“ 

A kdo třeba? „No paní učitelka a zas učitelé třeba, těm je to jedno.“ A paní učitelka která? 

“Na češtinu…..ostatní mi moc nepomáhaj.“     

 

12. chlapec: „Nějakýho panáčka, který je smutný a třída se na něj směje.“ A proč se na něj 

směje? „Že si z něho dělaj legraci, protože něco neumí…. Když se zaseknu, tak se mi začnou 

smát……Já bych to dal  do ňáký černý truhly. Aby to bylo, aby to bylo v ní zamknutý. Já bych 

ji zakopal na nějakém místě, kde by ji nikdo neobjevil.“   

 

14. chlapec: „Mrak, černej hnusnej mrak, kterej se nikomu nelíbí. Někdy mně i kazí náladu.“ 

Dá se s tím něco dělat? „No opravovat s,i učit se víc, aby se zlepšovaly známky, aby se to 
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zlepšovalo.“ A kdyţ se budeš víc učit, tak ten mrak… „Časem zmizí.“ Za jak dlouho zmizí? 

„Asi nikdy.“     

 

Tři dívky mají specifické poruchy učení spojené s těţkostmi při učení. 

3. dívka: „Třeba, že neumí počítat nebo se mu špatně píše. Že má nějaký problémy. Černá 

díra.“ Co to znamená? „To znamená, že jsem třeba smutná, tak si vzpomenu na tu černou 

díru a dávám ty všechny věci tam, jako pryč.“    

 

4. dívka: „Jakoby že to nejde. Komplikace.“  

 

16. dívka: „Každodenní dřina.“ 

 

Jedna z dívek zřejmě převzala názor některých dospělých, protoţe se o specifických 

poruchách učení vyjádřila ve smyslu nedostatku píle. 

10. dívka: „Jakoby potíž, jakoby víc snahy. Měla bych se víc snažit, abych byla lepší.“ 

 

Mezi dotazovanými se vyskytuje i názor, kdy dochází ke ztotoţňování projevů 

specifických poruch učení s úrovní intelektu. 

19. chlapec: „Já nejsem jakože tolik chytrej prostě, že že já tolik jako třeba nedokážu 

vysvětlovat.“  

 

Jeden ţák vnímá své postiţení jako doţivotní znevýhodnění. 

2. chlapec: „Jako nevýhodu, následky doživotní.“ A v čem třeba ty doţivotní následky 

vnímáš? „No, že se lepší učit nemůžu.“ 

 

Specifické poruchy učení spojené s traumatem při čtení má jeden z chlapců, u kterého 

byla diagnostikována nejtěţší forma a kombinace specifických poruch učení ze všech 

dotázaných ţáků a zároveň byla zjevná nejslabší podpora ze strany rodiny.  

 20. chlapec: „Literatura. Tu nesnáším nejvíc!“ A proč ji nesnášíš? „No, že se tam čte.“ 

 

Kombinace faktoru poškozeného mozku a nízké sociální podpory ze strany vyučujících 

je zjevná z níţe uvedené výpovědi.  

9. chlapec: „Jeden tam rozhazuje matematiku, druhej si dělá z učebnic postele a různý 

takovýhle to no a další tam  úplně mimo to, se mu točí, točí se mu hlava.“ Tam je několik lidí? 
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„No, každéj uu  představuje tu určitou, určitou poruchu.“ Aha to je zajímavé, ještě něco? 

„No prostě má tam koš a z toho tam jsou různý učebnice, pravítka, takhle vyhazuje, kouše to 

různě. A takový. A ten další si dělá z učebnic češtiny, si dělá nábytek a je to tam celý 

pokydaný nějakejma, nevím čím, asi marmeládou nebo…“ Co to znamená? „No, že tamten,… 

prostě všichni prděj na to ee na tu učitelku, předmět.“        

 

 Z výše uvedených citací vyplývá, ţe si většina dotázaných velice dobře uvědomuje 

důsledky svého postiţení. Přestoţe mnozí z nich nedokázali na jednu z předchozích otázek, 

které specifické poruchy učení u nich byly diagnostikovány, odpovědět adekvátně, jasně 

vnímají svůj handicap. Připodobnění specifických poruch učení k nějaké překáţce není 

překvapující. Alarmující je však negativní vliv vnějšího sociálního prostředí. Někteří ţáci 

nevnímají problémy s učením jako nejzásadnější, ale mnohem více je tíţí nepochopení, 

netaktní přístup ze strany svého okolí (spoluţáků či dospělých), ve kterém ţijí. Někteří ţáci 

mají pocit, ţe je dospělí nedokáţí pochopit, nepodpoří je, nevytváří jim podmínky, za kterých 

by se děti s postiţením cítily bezpečně a nebyly by vydány na posměch druhým lidem 

(spoluţákům). Tyto výpovědi vnímám jako volání o pomoc. Několik ţáků popsalo specifické 

poruchy učení jako postiţení mozku, které jim komplikuje učení. Postoj vůči postiţení 

zaujímají jednotliví ţáci různě. Někteří je vnímají jako doţivotní trauma, které jim 

komplikuje ţivot a nebudou se moci zlepšit. Jiní přejali názor, ţe se málo snaţí. Povzbudivý 

je fakt, ţe většina dotázaných je optimistická. Věří, ţe se jejich postiţení s postupem času 

zmírňuje a bude ustupovat i nadále.             

 

8.1.4 Výběr střední školy 

 

 Okruh otázek je zaměřen na výběr střední školy, volbu budoucího povolání.  

 15% ţáků nevědělo, na jakou střední školu by chtěli jít. Gymnázium plánuje 10% 

dotázaných ţáků (z toho ani jedna dívka), SŠ uvedlo 55% ţáků z celkového počtu 

dotázaných, na SOŠ má „namířeno“ 20% ţáků. Situaci znázorňuje graf č. 8. 
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Graf č.8: Výběr střední školy
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 Pokud rozlišíme pohlaví, pak vyšší ambice má skupina chlapců. Z počtu dotázaných 

chlapců uvaţuje o studiu zakončeným maturitou 75%, z toho 16,6% chlapců chce jít studovat 

gymnázium. Nejvíce je zastoupena SŠ stavební, a to 41,6%. Dále jsou uvedeny SŠ lesnická 

a elektrotechnická, a to vţdy v 8,3%. 16,6% chlapců chce studovat SOŠ obor instalatér a SOŠ 

obor kuchař. 8% chlapců nevědělo. 

 Maturitní obor uvedlo 50% z celkového počtu dotázaných dívek. 25% je zastoupena 

SŠ zdravotnická, dalšími 25% jiné SŠ (veterinární a obchodní jsou uvedeny po 12,5%). SOŠ 

plánuje 25% děvčat. Po 12,5% uvádějí obory kadeřnice, cukrářka. 25% dívek ještě není 

rozhodnuto.  

 Počet ţáků, kteří uvaţují o maturitním oboru, je potěšující. Lze konstatovat, ţe se 

situace ţáků se specifickými poruchami učení díky osvětě a zkvalitňující se legislativě stále 

zlepšuje. Informovanost, která se týká problematiky specifických poruch učení, se průběţně 

rozšiřuje na střední školy, které se snaţí studenty s postiţením podpořit a uzpůsobují studijní 

podmínky jejich potřebám.    

  50% ţáků se domnívá, ţe specifické poruchy učení ovlivňují výběr jejich 

budoucího povolání. 45% si to nemyslí a 5% neví. Ve skupině dívek se 50% domnívá, ţe 

specifické poruchy učení jejich výběr budoucího povolání ovlivňuje a 50% dívek se domnívá, 

ţe ne. Rovněţ 50% chlapců uvádí, ţe výběr budoucího povolání specifické poruchy učení 

ovlivňují, 41,6% chlapců se domnívá, ţe ne a 8,3% chlapců neví.  

Skutečnost, ţe téměř polovina dotázaných nemá pocit, ţe by je jejich postiţení při 

výběru povolání nějakým způsobem negativně ovlivňovalo, připisuji částečné kompenzaci 

postiţení, ke které u většiny ţáků s postupem věku dochází. Otázkou zůstává, kolik 

z dotázaných si následky specifických poruch učení dokáţe uvědomit v plném rozsahu. 

Předpokládám, ţe vzhledem k věku respondentů, to není v jejich moţnostech.  

Přehledné výpovědi ţáků uvádím v grafu č. 9.  
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Graf .9: Vliv SPU na výběr povolání

50%

42%

8%

50% 50%

0%

50%
45%

5%

Ano Ne Nevím

Chlapci

Děvčata

Celkem

 

  

Dále mne zajímalo, co ţáky motivuje (odrazuje) při rozhodování o dalším studiu. 

65% dotázaných ţáků je motivováno svými zálibami, koníčky. U 20% dotázaných hraje 

významnou úlohu rodičovský vzor. 10% vede touha po vyšším vzdělání a 5% je motivováno 

tím, ţe se na střední školu dostanou bez přijímacích zkoušek. Zajímavé jsou výsledky při 

zjišťování motivace u pohlaví. U děvčat hraje motivace zálibami a zájmy velkou roli. 75% 

dívek je jimi ovlivněno. 12,5% dívek volí střední školu ve vidině získání vyššího vzdělání 

a 12,5% dívek láká přijetí na střední školu bez přijímacích zkoušek. Rodičovský vzor – 

rodinná tradice se u dotazovaných dívek neobjevila ani jednou. U chlapců je pokračování 

v rodinné tradici (vzor otce) poměrně významným motivem volby střední školy, a to u 33,3% 

dotázaných.  58,3% hochů preferuje při výběru střední školy své záliby a zájmy. 8,3% touţí 

po vyšším vzdělání bez udání bliţšího důvodu.  

Z výše uvedených výpovědí vyplývá, ţe zájmy sehrávají významnou roli při výběru 

střední školy. Někteří ţáci se věnují svým koníčkům cíleně po řadu let. Jiní se vymezují 

v posledních dvou - třech letech. Ti, kteří nemají vyhraněné zájmy, se snaţí jít cestou 

nejmenšího odporu, to je přestup na střední školu bez přijímacích zkoušek. Významnou roli 

sehrává názor rodičů, jejich ţivotní zkušenost. Otázka zaměstnanosti a nezaměstnanosti je 

v současné době velice aktuální. Obecně lze konstatovat, ţe se většina rodičů snaţí dětem 

vysvětlit potřebu vzdělání, dosaţení maturity. Cenným zjištěním pro mne bylo dodrţení 

rodinné tradice. V rámci běţných rozhovorů se ţáky jsem se s tímto názorem po mnoho let 

nesetkala.  

 Zajímalo mne také, kdo má rozhodující slovo při výběru střední školy? 50% 

respondentů je toho názoru, ţe se ve finále o výběru střední školy rozhodují samostatně. 45% 

dotázaných ţáků se rozhoduje spolu s rodiči a 5% ţáků nechá volbu na rodičích. Ze skupiny 

oslovených dívek si 62,5% rozhodne o volbě střední školy samostatně, 37,5% spolu s rodiči, 

ţádná z děvčat toto rozhodnutí nenechá pouze na rodičích. Ve skupině chlapců si o volbě 
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střední školy rozhodne samo 41,6%, spolu s rodiči se bude rozhodovat 50% hochů a 8,3% 

chlapců za sebe nechají rozhodnout rodiče.  

 Samostatnější a rozhodnější při volbě střední školy se zdají být dívky. Dle mého 

názoru je to pouze jejich postoj, kdy vyjadřují svoji nezávislost na názorech rodičů. Tento 

postoj je v rozporu s odpovědí na otázku, na kterou střední školu chtějí jít. Větší procento 

dívek ještě nebylo rozhodnuto.    

Závěrečná otázka semistrukturovaného rozhovoru s ţáky zněla: „Uvaţuješ o studiu 

na vysoké škole?“ Výsledky jsou vzhledem k přetrvávajícím značným potíţím ve čtení 

a psaní u většiny respondentů překvapivé. 40% z celkového počtu dotázaných ţáků o studiu 

na vysoké škole uvaţuje, 50% ne a 10% ještě neví. Velké rozdíly jsou v odpovědích podle 

pohlaví. Jen 12,5% dotázaných děvčat o studiu na vysoké škole uvaţuje. 12,5% ještě neví 

a 75% děvčat studium na vysoké škole zamítá. 58,3% chlapců o studiu na vysoké škole 

uvaţuje, 8,3% chlapců ještě neví a tuto variantu zamítá 33,3% chlapců. Vysokému procentu 

ţáků, kteří uvaţují o studiu na vysoké škole, odpovídá dle mého názoru rostoucí sebedůvěra 

ţáků osmých a devátých tříd, subjektivně vnímané postupné zlepšování výkonnosti 

a sniţování handicapu. V neposlední řadě má jistě pozitivní vliv na jejich rozhodování i fakt, 

ţe v dnešní době je pro ţáky samozřejmé, ţe za chyby vzniklé v důsledku postiţení jim není 

sniţována klasifikace, jejich výkony jsou hodnoceny s tolerancí, která je podloţena 

legislativou.   

 Celkově lze z výpovědí ţáků v rámci semistrukturovaného rozhovoru konstatovat, ţe 

jejich sebejistota a sebedůvěra se s věkem postupně zvyšuje. Ţáci nacházejí kompenzační 

mechanismy, postupně nalézají své silné stránky. Nicméně jsou oblasti, ve kterých vnímají 

své nedostatky. Alarmující je situace, kdy ţáci s postiţením mají pocit, ţe jim jejich sociální 

prostředí nepomáhá tak, jak by mělo. Zejména ve škole se někteří ţáci doposud setkávají 

s nepochopením  důsledků jejich postiţení.  

Téměř všichni sledovaní ţáci mají solidní rodinné zázemí, které se snaţí v rámci svých 

moţností svým dětem pomoci.   

     

8.2 Analýza dat nestandardizovaného dotazníku pro rodiče 

 

 Rodičům, kteří měli ţádost o kontrolní vyšetření jejich dítěte v pedagogicko-

psychologické poradně, byl navrţen termín. V rámci úvodního rozhovoru byli poţádáni 

o spolupráci – účastnit se výzkumného šetření. S podmínkami účasti byli podrobně 

obeznámeni. Pokud vyjádřili písemně souhlas, byli poţádáni o vyplnění dotazníků. Dotazníky 
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rodiče vyplňovali v čekárně, v době, kdy probíhalo vyšetření jejich dítěte. Časově tedy pro 

rodiče nebyla účast na výzkumném šetření nijak náročná a znevýhodňující.  

 

8.2.1 Analýza dat 

Otázky byly rozčleněny do pěti okruhů. První okruh otázek byl zaměřen na počáteční 

informace o specifických poruchách učení, na to, jak tato diagnóza ovlivnila atmosféru 

v rodině (pokud vůbec atmosféru ovlivnila). Zajímalo mne, kde se rodiče o specifických 

poruchách učení dozvěděli. 

Druhý okruh otázek směřuji ke zjištění způsobu přípravy na vyučování. Zda rodiče 

svému dítěti pomáhají, zda vyuţívají pomoci jiných, které předměty činí jejich dítěti největší 

potíţe. Zajímal mne i názor rodičů, zda lze systematickou přípravou potíţe vyplývající ze 

specifických poruch učení překonat?  

V následujícím okruhu otázek se zaměřuji na názory rodičů, zda jejich dítě má 

vyhraněné zájmy, zda se rodiče domnívají, ţe specifické poruchy učení ovlivňují výběr 

povolání jejich dítěte. Dva dotazy z tohoto okruhu sondují, jaká je spolupráce základní školy 

s rodiči ohledně volby povolání. 

Předposlední okruh sonduje informovanost rodičů ţáků se specifickými poruchami 

učení o moţnostech studia na střední škole. Otázky se týkají případných úprav podmínek při 

přijímacím řízení, při studiu na střední škole a maturitních zkouškách. V rámci tohoto okruhu 

jsem sondovala, co je pro rodiče nejdůleţitějším hlediskem při výběru střední školy. 

Závěrečný okruh otázek je cílený na zjištění názorů rodičů, jak vnímají sebedůvěru 

a sebejistotu jejich dětí. V souvislosti s tím mne zajímal jejich názor, kdo převáţně rozhoduje 

o volbě střední školy.             

 

8.2.2 Počáteční informace o specifických poruchách učení 

 

 Podezření na výukové obtíţe u svého dítěte mělo 85% rodičů na I. stupni základní 

školy, 10% rodičů v předškolním věku a 5% rodičů vůbec nenapadlo, ţe by se mohlo jednat 

o poruchy učení. Vysoké procento rodičů, kteří podezření na výukové obtíţe svého dítěte 

vnímali  v průběhu prvního stupně základní školy, připisuji stále se rozšiřující osvětě a větší 

informovanosti laické veřejnosti. Pojmy hyperaktivita, poruchy učení, dyslexie jsou dnes 

známé. V prodejnách literatury, na internetu, v časopisech se s problematikou týkající se 

specifických poruch učení lze setkat běţně. Informace jsou v dnešní době snadno dostupné. 
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Rodiče jsou mnohem lépe informováni neţ před dvaceti lety a zajímají se o potíţe dětí i ve 

smyslu odhalení příčin a původu výukových obtíţí.    

 Diagnóza specifická porucha učení byla potvrzena u 90% dětí na I. stupni základní 

školy a 10% rodičů uvedlo, ţe aţ na II. stupni. Z výpovědí rodičů i praxe vyplývá, ţe se 

diagnostika specifických poruch učení přesunula do období prvního stupně základní školy. 

Jen výjimečně se setkávám s tím, ţe specifická porucha učení nebyla odhalena v průběhu 

docházky dítěte na první stupeň. Pokud k tomuto dojde, jedná se o kombinaci několika příčin. 

Ze zkušeností vím, ţe se většinou jedná o ţáky s intelektem minimálně v horním pásmu 

průměru, kteří nemusí být nápadní; učí je méně zkušený pedagog; v poradenském zařízení 

můţe dítě vyšetřit psycholog, který má málo zkušeností a nedokáţe odhalit pravou příčinu 

školního selhávání.        

 Na otázku: „Ovlivnil fakt, ţe má vaše dítě specifické poruchy učení atmosféru  

v  rodině?“ 30% rodičů odpovědělo kladně. Blíţe tuto odpověď rodiče specifikovali slovy: 

„Více času trávíme s dítětem přípravou na vyučování. Chod celé rodiny se přizpůsobuje 

potřebám dítěte s poruchami učení. Dostal větší toleranci.“ 65% rodičů je toho názoru, ţe 

atmosféra rodiny není nijak poznamenána tím, ţe má jejich dítě specifické poruchy učení. 5% 

rodičů toto nedokáţe posoudit. Zdá se, ţe většina rodin se situací, kdy bylo třeba se dítěti více 

věnovat, postupem času sţila a specifické poruchy učení nevnímá jako něco, co by významně 

ovlivnilo atmosféru v rodině. Otázkou zůstává, zda si rodiče uvědomují, ţe by rodinná 

atmosféra v případě, ţe by jejich dítě nemělo specifické poruchy učení, mohla být jiná?     

Výpovědi rodičů znázorňuje graf č.10.  

Graf č.10: 

Ovlivnil fakt, že má vaše dítě specifické 

poruchy učení atmosféru v rodině?

30%

65%

5%

ano

ne

nevím

 

  

Co to jsou specifické poruchy učení se rodiče dozvěděli: 30% uvádí pedagogicko-

psychologickou poradnu, 15% informace získalo od učitelů na základní škole, stejné procento 

rodičů uvádí, ţe se k těmto informacím dostalo v pedagogicko-psychologické poradně a ve 
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škole od učitelů. 10% rodičů se dozvědělo, co to specifické poruchy učení jsou z literatury, 

dalších 10% rodičů uvádí jako informační zdroj učitele na základní škole a pedagogicko-

psychologickou poradnu a internet, dalších 10% rodičů uvedlo pedagogicko-psychologickou 

poradnu, internet a literaturu. 5% rodičů se dozvědělo o obsahu pojmu od příbuzných a 5% 

rodičů uvedlo pedagogiko-psychologickou poradnu, literaturu, příbuzné a známé i jinak.   

 Jak jsem jiţ výše zmínila, s rozvojem informačních technologií narůstá 

i informovanost laické veřejnosti. Rodiče uţ nejsou závislí na tom, co jim sdělí učitelé či 

poradenští pracovníci. Sami si dokáţí informace vyhledat na internetu, z literatury nebo mají 

zkušenost s někým blízkým, komu byli specifické poruchy učení diagnostikovány. 

Problematika specifických poruch učení není rodinami tabuizována,  a tak se lidé svěřují 

svým známým a příbuzným, čímţ dochází i k lidové osvětě. Realitou zůstává, ţe fundovanou 

odpověď na kaţdé konkrétní dítě rodiče získají pouze od odborných pracovníků 

v poradenském zařízení.      

 

8.2.3 Příprava na vyučování 

 

20% rodičů je toho názoru, ţe je jejich dítě při přípravě na vyučování samostatné. 70% 

rodičů uvádí, ţe je potřeba někdy pomoci a 10% rodičů neví.  

 35% rodičů je toho názoru, ţe jejich dítěti činí největší potíţe jazykové předměty, 30% 

rodičů se domnívá, ţe největší potíţe má jejich dítě nejen s jazykovými předměty, ale 

i technickými (M, F, CH). 20% rodičů uvádí pouze technické předměty (M, F, CH) a 15% 

rodičů se domnívá, ţe pro jejich dítě jsou všechny hlavní předměty obtíţné. 

 V průběhu I. stupně ZŠ zabezpečilo klasickou formu doučování svému dítěti 

soukromou osobou pouze 10% rodin. 90% rodičů uvedlo, ţe tuto formu pomoci nevyuţilo. 

Předpokládám, ţe poţadavky I. stupně ZŠ se rodiče snaţili s dítětem zvládnout sami doma. 

Navíc na I. stupni většinou u integrovaných ţáků bývá zabezpečena základní školou 

ambulantní reedukační péče.  

 Na II. stupni není klasická forma doučování rodinami vyuţívána o mnoho více. 25% 

dotázaných rodičů tuto formu vyuţívá. Záporně odpovědělo 75% rodičů, coţ je poměrně 

překvapující. Nutno podotknout, ţe je řada rodin, kde je snaha v rámci širší rodiny pomoc 

zabezpečit (tetou, babičkou). Navíc zde hraje podstatnou roli finanční stránka. Ne kaţdá 

rodina si můţe pomoc privátního sektoru dovolit.  

 80% dotazovaných rodičů  se domnívá, ţe výukové potíţe související s poruchami 

učení se dají systematickou přípravou na vyučování a zvýšeným úsilím překonat. 5% 
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dotázaných si myslí, ţe nikoliv a 15% rodičů si to netrouflo posoudit. Názor, který zastává 

většina rodičů, dle mého názoru vychází ze zkušenosti, ţe se s věkem projevy specifických 

poruch učení částečně kompenzují a projevy se mění. Ţáci na druhém stupni nevynechávají 

v markantní míře písmena, spíše chybují v pravopisných jevech. Rodiče tak mohou nabýt 

dojmu, ţe kdyby se více učil, zvládl by dokonale i pravopis.     

 

8.2.4 Zájmy dítěte a volba střední školy  

 

70% rodičů konstatovalo, ţe jejich dítě má vyhraněné zájmy. 30% odpovědělo 

záporně. 

25% rodičů se domnívá, ţe jejich dítě touţí po konkrétní profesi. Jmenovali profese 

kuchař-číšník, instalatér, psovod, kadeřnice, gymnázium – učitel. 45% rodičů je toho názoru, 

ţe jejich dítě nemá vysněnou profesi a 30% rodičů odpovědělo, ţe to nedokázalo posoudit. 

 Dvě výše poloţené otázky poukázaly na to, jaké mají rodiče povědomí o svých dětech 

v oblasti zálib a volby povolání. Většina rodičů má solidní přehled o zálibách a koníčcích 

svých dětí, coţ se o představách týkajících se profesního zaměření konstatovat nedá. Rodiče, 

kteří odpověděli kladně, doma o problematice profese jejich dítěte jistě diskutovali, neboť 

odpovídali převáţně shodně s jejich potomky. Nutno konstatovat, ţe mnoho dětí v osmé třídě 

(i v deváté) o svém budoucím povolání představu samy nemají.        

 80% rodičů  se domnívá, ţe specifické poruchy učení nějakým způsobem omezují 

jejich dítě při výběru střední školy. Jen 20% dotázaných rodičů je toho názoru, ţe 

specifické poruchy učení výběr střední školy neomezují. 

 Na otázku: „Domníváte se, ţe specifické poruchy učení nějakým způsobem 

ovlivňují budoucí povolání vašeho dítěte?“ kladně odpovědělo 55% rodičů, záporně 30% 

rodičů a 15% to nedokáţe posoudit. Odpovědi znázorňuje níţe uvedený graf č.11. 
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Graf č.11:

Domníváte se, že specifické poruchy učení 

nějakým způsobem ovlivňují budoucí 

povolání vašeho dítěte?

55%
30%

15%

ano

ne

nedokáţi posoudit

   

Odpovědi na dvě výše poloţené otázky se liší. Vysoké procento rodičů je toho názoru, 

ţe specifické poruchy učení omezují dítě při výběru střední školy, přitom se však uţ tolik 

rodičů nedomnívá, ţe by tyto poruchy mohly ovlivnit jejich budoucí povolání. Rozdíl v počtu 

kladných odpovědí zřejmě vyplývá z aktuálnosti volby střední školy. Rodiče s dětmi řeší 

volbu střední školy nyní. Situaci a okolnosti související s volbou střední školy aktuálně 

proţívají a uvědomují si důsledky specifických poruch učení. Oproti tomu je budoucí 

povolání dítěte předmětem daleké budoucnosti. Potíţe související s poruchami učení se 

mohou dále kompenzovat, dítě se můţe realizovat v profesi, kde se poruchy učení neprojeví 

v takové míře jako při studiu.     

 

 Získávání informací ohledně studia dítěte se specifickými poruchami učení je dle 

výpovědi rodičů velmi různorodé. Po 10% rodičů uvedlo, ţe informace získávají na ZŠ, na 

internetu, na ZŠ a internetu. Další informační zdroje byly uvedeny vţdy pouze v 5% 

dotázaných (od známých, příbuzných a kamarádů; kontaktují konkrétní SŠ; informace od 

známých a ZŠ; kontaktují ZŠ, známé a konkrétní SŠ; osloví ZŠ, SŠ a sledují informace na 

internetu; informují se od známých a na internetu; kontaktují SŠ a sledují internet; kontaktují  

SŠ, sledují internet a jinak – neuvedeno jak; kontaktují SŠ a shánějí informace i jinak – 

neuvedeno jak; sledují informace na internetu i jinak – blíţe neuvedeno). 20% rodičů uvedlo, 

ţe se tím ještě nezabývali. 

 Na otázku: „Domníváte se, ţe jste byl/a na ZŠ dostatečně informován/a 

o moţnostech dalšího studia vašeho dítěte se specifickými poruchami učení?“ záporně 

odpovědělo 50% rodičů, kladně 15% a nedokáţe to posoudit 35% dotázaných rodičů.  

 Zdá se, ţe informační zdroje ohledně moţností studia ţáků se specifickými poruchami 

učení jsou roztříštěné. Rodiče neví, s kým se poradit, kde získat ucelené informace.  
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Postrádám komplexní servis, který by rodičům dětí s postiţením mohl při výběru střední 

školy pomoci se zorientovat. Předpokládám, ţe by na tomto poli působnosti mohly být více 

nápomocny úřady práce ve spolupráci se středními školami.   

 

8.2.5 Informovanost rodičů o moţnostech studia na střední škole  

 

   40% rodičů se domnívá, ţe je moţné při přijímacím řízení na SŠ studentům 

s poruchami učení poskytnout nějaké úlevy. 15% rodičů se domnívá, ţe ne a 45% rodičů 

neví.  

 Na otázku: „Domníváte se, ţe by měli být studenti se specifickými poruchami 

učení na SŠ zohledňováni?“ kladně odpovědělo pouze 20% dotázaných rodičů. 25% 

odpovědělo záporně a 55%  (tedy větší polovina dotázaných) si netrouflo toto posoudit.  

 Odlišné odpovědi jsem zaznamenala na dotaz: “Domníváte se, ţe lze na SŠ, SOŠ, 

SOU pouţívat kompenzační pomůcky (např. diktafon, kalkulačka, PC), které by výuku 

usnadnily?“ Na rozdíl od předchozí otázky zde rodiče odpověděli kladně v 70%, záporně 

v 5% a nedokázalo odpovědět 25%.  

 Jak ukázaly odpovědi na následující otázku: „Domníváte se, ţe existuje nějaké 

zákonné opatření, které by nějakým způsobem zohledňovalo studenty se specifickými 

poruchami učení při maturitní zkoušce?“ rodiče zatím nejsou příliš informováni 

o zákonných opatřeních týkajících se studentů se specifickými poruchami učení na střední 

škole. Větší polovina, tedy 55% rodičů toto nedokázalo posoudit, 25% rodičů se domnívá, ţe 

nic neexistuje a jen 20% rodičů se domnívá, ţe ano. Znázorněno grafem č. 12. 

 

Graf č.12: Domníváte se, že existuje nějaké 

zákonné opatření, které by nějakým 

způsobem zohledňovalo studenty s SPU při 

maturitě ?
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 Jak ukázaly výpovědi rodičů na předchozí otázky, většina rodičů nemá představu 

o moţnostech, které poskytuje legislativa. Vzhledem k tomu, ţe sami velmi dobře ví, jaké  

potíţe jejich dětí s učením má, zastávají názor (70% respondentů), ţe by děti s poruchami 

učení měly mít moţnost pouţívat kompenzační pomůcky.        

 

Na otázku: „Co je pro vás nejdůleţitějším hlediskem při výběru školy po ukončení 

základní školy?“ odpovídali rodiče rozdílně. 20% rodičů uvedlo budoucí uplatnění na trhu 

práce, 20% uvedlo poţadavky střední školy a budoucí uplatnění na trhu práce, 20% povaţuje 

za důleţitá hlediska poţadavky střední školy a záliby (koníčky) dítěte a dalších 20% rodičů 

zohledňuje poţadavky střední školy, uplatnění na trhu práce i koníčky dítěte. Pro 10% rodičů 

jsou prvořadé záliby dítěte a jen 5% rodičů uvedlo jako podstatnou kombinaci uplatnění na 

trhu práce a koníčky dítěte.  

 Lze konstatovat, ţe větší polovina rodičů (65%) zohledňuje při výběru střední školy 

problematiku uplatnění na trhu práce, coţ je v současné době významný aspekt, z pozice 

dospělého nepřehlédnutelný. Srovnatelný počet rodičů (60%) zmínilo poţadavky střední 

školy, coţ opět poukazuje na skutečnost, ţe si rodiče uvědomují moţná omezení, která 

s sebou přinášejí specifické poruchy učení.    

   

8.2.6 Sebedůvěra, sebejistota dětí 

 

 25% rodičů je názoru, ţe si jejich dítě v učení věří, ví, ţe se dokáţe probíranou 

látku naučit. 30% z dotázaných odpovědělo záporně, 35% se neodváţilo toto posoudit. 10% 

rodičů uvedlo obě varianty, to znamená, ţe jsou oblasti, ve kterých si jejich děti věří, ale 

i oblasti, ve kterých si nevěří.   

Z výpovědí rodičů vyplývá, ţe jsou toho názoru, ţe si jejich děti v učení příliš 

nedůvěřují. Coţ odpovídá skutečnosti, se kterou se setkáváme v praxi.     

 Konstatování: „Mé dítě je natolik cílevědomé a houţevnaté, ţe svého profesního 

cíle s největší pravděpodobností dosáhne,“ se pro rodiče ukázalo jako obtíţné. 55% 

dotázaných rodičů odpovědělo, ţe toto nedokáţí posoudit. Jen 25% rodičů odpovědělo kladně 

(shodou okolností 25 % rodičů výše uvedlo, ţe zná, po jaké profesi jejich dítě touţí) a 20% 

rodičů odpovědělo záporně. Počet rodičů, kteří neodpověděli kladně, odpovídá jejich 

mnohaletým zkušenostem. Většina z nich po celou dobu školní docházky dítě podporuje, 

povzbuzuje, motivuje, přemlouvá, přesvědčuje o potřebě učit se, nevzdávat se. Někteří rodiče 
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jsou i po přijetí jejich dítěte na více středních škol zoufalí a vyhledávají podporu a radu 

v poradenském zařízení, kterou ze středních škol vybrat.      

 

 60% rodičů je toho názoru, ţe o typu školy, který půjde studovat jejich dítě, 

rozhoduje rodič a dítě stejnou měrou. 10% rodičů uvedlo, ţe zohledňují názor dítěte 

a výsledky vyšetření zaměřeného na profesní orientaci, další názory jsou vţdy po 5% 

(rozhodující slovo má rodič; výchovný poradce na ZŠ; závěry odborného pracoviště, kde bylo 

dítě vyšetřeno na profesionální orientaci; výchovný poradce s rodiči a dítětem stejnou měrou; 

výchovný poradce a výsledky vyšetření a rodiče s dítětem stejnou měrou; vyšetření a rodiče 

a dítě stejnou měrou).  

Většina rodičů nezaujímá direktivní postoj v otázce volby střední školy. Někteří rodiče 

mají neblahou osobní zkušenost, kdy jim byl typ střední školy nekompromisně určen jejich 

rodiči, s čímţ se doposud nevyrovnali. Ze zkušenosti mohu potvrdit, ţe v poradenském 

zařízení, kde pracuji, kaţdoročně narůstá počet ţádostí o vyšetření zaměřené na profesionální 

orientaci, a to zejména u dětí se specifickými poruchami učení.         

 

 25% rodičů se domnívá, ţe jejich dítě proţívá školní neúspěch výrazněji neţ jeho 

vrstevníci. 40%  rodičů si to nemyslí a 35% to nedokázalo posoudit. Z výpovědí rodičů jasně 

vyplývá, ţe ještě v osmých a devátých třídách, kdy je u řady klientů se specifickými 

poruchami učení konstatován pozitivní vývoj v utváření akademických dovedností, 

přetrvávají negativní pocity zapříčiněné jejich postiţením. Procento není vysoké, nicméně, je 

třeba  těmto ţákům věnovat větší pozornost např. v rámci psychoterapeutických intervencí.        

 35% rodičů se domnívá, ţe se jejich dítě se specifickými poruchami učení 

vyrovnalo zcela bez problémů. 40% odpovědělo záporně a 25% neví. Nepřekvapilo mne, 

jak nízké procento rodičů se domnívá, ţe se jejich děti vyrovnaly se svým postiţením bez 

problémů. Z praxe mohu doloţit příběhy dospělých, kteří s následky specifických poruch 

učení zápolí i v průběhu profesní kariéry. Pravdou je, ţe tito lidé postupně nacházejí 

kompenzační mechanismy, nicméně psychické následky ve formě zvýšené intrapsychické 

tenze při důleţitých jednáních, při vystupování na veřejnosti u nich přetrvávají. Zastávají-li 

tito lidé významné posty, přípravě na druhý den v zaměstnání věnují  více času, neţ jejich 

kolegové bez specifických poruch učení.     

   

 Jako velmi vypovídající o sebedůvěře a sebejistotě povaţuji odpovědi na otázku: 

„Pozorujete při některých činnostech, ţivotních situacích, ţe si vaše dítě málo věří? 
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(Pokud ano, uveďte, kdy.)“ 60% rodičů zastává názor, ţe si jejich děti málo věří. 

(Konkrétně uvádějí: při vystupování před ostatními lidmi  - prezentace před třídou či na 

veřejnosti 58%, při prosazování svého názoru 16,6%, při plnění sloţitějšího úkolu 16,6% 

a stále 8,3%). 20% rodičů uvádí, ţe nepozoruje, ţe by si jejich dítě málo věřilo a 20% rodičů 

neví. Nejčastěji rodiče uvedli prezentaci, vystupování před druhými lidmi. S tímto problémem 

se potýkají někteří lidé s poruchami učení i v dospělosti.   

 

 Závěrečné konstatování měli rodiče dokončit: „Sebejistota, sebedůvěra mého dítěte 

se postupně s věkem…“ Dle 70% dotázaných rodičů zvyšuje. 10% rodičů je toho názoru, ţe 

se sebejistota a sebedůvěra jejich dítěte s věkem sniţuje a 20% rodičů toto nedokáţe posoudit. 

Tyto údaje znázorňuje graf č. 13. 

Graf č.13: Sebejistota, sebedůvěra mého 

dítěte se postupně s věkem

70%

10%
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sniţuje

nedokáţi posoudit

 

  

 Z praxe mohu doloţit, ţe řada ţáků osmých a devátých tříd při kontrolních vyšetřeních 

v poradenském zařízení působí sebevědoměji neţ v niţších ročnících. Více si věří, na čemţ se 

jistě podílí úspěchy v jejich mimoškolních aktivitách, zdařilé zapojení vlastní osoby v rámci 

vrstevnické skupiny dětí. U ţáků, kteří neměli moţnost „zakotvit“ ve vrstevnické skupině 

v rámci mimoškolních aktivit, se setkávám se sníţenou sebeúctou, sebejistotou sebedůvěrou. 

       

8.3 Analýza dat nestandardizovaného dotazníku pro učitele 

 

 Ředitelé základních škol předali dotazníky s průvodním dopisem učitelům  

s komentářem, jak mají dotazníky vyplňovat. Někteří ředitelé vyuţili období pedagogických 

rad, kde se sešli všichni učitelé. V rámci porad poskytli učitelům čas k vyplnění dotazníků. Na 
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jiných školách ředitelé předali jednotlivým učitelům dotazníky s tím, ţe je mají do určitého 

data odevzdat.  

  

8.3.1 Analýza dat 

 

 Otázky se týkaly třech hlavních oblastí. Jak učitelé II. stupně základní školy vnímají 

ţáky se specifickými poruchami učení. Tento okruh je poměrně rozsáhlý. V úvodu se ptám, 

zda učitelé vědí, ţe učí ţáky se specifickými poruchami učení? Zda specifické poruchy učení 

mají vliv na předměty, které učitel učí. Dále jsou otázky směřovány na to, jak učitelé vnímají 

ţáky se specifickými poruchami učení. Zda se domnívají, ţe diagnózy někteří ţáci spíše 

zneuţívají, zda specifické poruchy učení lze pílí a zvýšeným úsilím překonat, zda poruchy 

učení přetrvávají do dospělosti, zda učitelé zohledňují tyto ţáky. Okrajově mne zajímala 

i samotná situace učitelů, zda sami proţívají pocity beznaděje, kdyţ učí ţáky se specifickými 

poruchami učení?     

 Další okruh otázek se týkal informovanosti učitelů II. stupně základní školy ohledně 

studia ţáků se specifickými poruchami učení na střední škole. Zajímalo mne, zda se učitelé 

domnívají, ţe specifické poruchy učení ovlivňují volbu střední školy. Chtěla jsem získat 

informace o tom, jaká je spolupráce rodičů a školy při volbě povolání z pohledu učitelů. 

Zajímal mne jejich názor na to, kdo má větší „váhu“ při volbě střední školy u ţáků se 

specifickými poruchami učení? V závěru tohoto okruhu mne zajímal i názor učitelů na 

ukončené dosaţené vzdělání ţáků se specifickými poruchami učení.  

 Poslední okruh otázek byl zaměřený na aktuálnost a průběţnost vzdělávání těchto 

učitelů. Zajímal mne názor učitelů, zda je studium na vysoké škole dobře připravilo na výuku 

ţáků se specifickými poruchami učení, zda jsou jejich znalosti ohledně problematiky 

o specifických poruchách učení dostačující a zda byly v posledních dvou letech na semináři, 

který by se této problematiky týkal. 

 V závěru této kapitoly uvádím odpovědi na polozavřené otázky. Jak se projevují 

obtíţe ţáků se specifickými poruchami učení při výuce? Jakým způsobem učitelé zohledňují 

ţáky se specifickými poruchami učení a kde se zúčastnili v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků seminářů?               
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8.3.2 Jak učitelé II. stupně základní školy vnímají ţáky se specifickými poruchami učení 

 

 Na první otázku, zda učitelé učí ve své třídě ţáky se specifickými poruchami učení 

odpovědělo 90,4% ano, 8,5% spíše ano a 1% učitelů to nedokázalo posoudit. 46,8% učitelů se 

domnívá, ţe specifické poruchy učení mají vliv na předměty, které učí. 31,9% uvedlo 

spíše ano, 17% uvedlo spíše ne, 2,1% ne a 2,1% to nedokázalo posoudit.  

 Většina učitelů si je vědoma toho, ţe učí ţáky se specifickými poruchami učení. 

Necelá polovina se však domnívá, ţe specifické poruchy učení mají vliv na předměty, které 

učí. Hlavní předměty tvoří více neţ polovinu rozvrhu, coţ poukazuje na to, ţe si někteří 

vyučující neuvědomují důsledky specifických poruch učení.   

 Velké procento učitelů (24,4% ano, 58,5% spíše ano) je toho názoru, ţe se výukové 

potíţe vyplývající ze specifických poruch učení dají překonat zvýšeným úsilím. Jen 

12,7% se domnívá, ţe ne a 4,2% to nedokázalo posoudit. Klasickou formu doučování na II. 

stupni základní školy nepovaţuje vysoké procento učitelů jako prostředek k překonání 

specifických poruch učení. 52,1% odpovědělo spíše ne, 14,8% ne. Jen 1% dotázaných 

učitelů se domnívá, ţe lze klasickou formou doučování na II. stupni specifické poruchy učení 

zcela překonat, 23,4% učitelů uvedlo spíše ano. 6,3% to nedokáţe posoudit.  

 Ve dvou výše uvedených výpovědích si učitelé protiřečí. Prakticky 83% dotázaných 

zastává názor, ţe se zvýšeným úsilím dají potíţe vyplývající ze specifických poruch učení 

překonat a hned v zápětí téměř 67% nepovaţuje klasickou formu doučování jako prostředek 

k překonání těchto poruch. Otázkou zůstává, od koho očekávali vyučující zvýšené úsilí? Zda 

měli na mysli zvýšené úsilí učitelů, kteří pomáhají ţákům s postiţením nebo větší píli ţáků se 

specifickými poruchami učení.    

 Dle mého názoru se vysoké procento učitelů (31,9% ano, 35,1% spíše ano) domnívá, 

ţe se ţáci za diagnózu specifická porucha učení „schovávají“ a ţe své školní nezdary 

poruchami učení omlouvají. Jen 3,1% se nedomnívá, ţe by tomu tak bylo a 22,3% uvedlo 

spíše ne. 7,4% učitelů se nevyjádřilo. Jinými slovy „řečeno“ 67% dotázaných učitelů 

povaţuje alespoň někdy ţáky se specifickými poruchami učení za pohodlné a vymlouvající se 

na své postiţení. Takto vysoké procento povaţuji za alarmující, vyţadující důkladnou 

průpravu učitelů II. stupně základních škol ohledně znalostí nejen projevů, ale i důsledků 

specifických poruch učení, jejich vliv na výchovně vzdělávací proces.        

 Potěšující je, ţe většina učitelů zohledňuje nějakým způsobem ţáky se specifickými 

poruchami učení. 56,3% dotázaných uvedlo ano, 41,4% spíše ano. Jen 2,1% uvedlo spíše ne. 
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V souvislosti s výpovědí na předchozí otázku se domnívám, ţe učitelé ţáky zohledňují, 

protoţe je k tomu vybízí zákon.      

 Většina učitelů se nedomnívá, ţe ţáci se specifickými poruchami učení proţívají 

neúspěchy hůře neţ jejich vrstevníci. 54,2% odpovědělo spíše ne, 10,6% uvedlo, ţe ne. Jen 

3,1% se domnívá, ţe ano, 17% uvedlo spíše ano. 14,8% učitelů to nedokázalo posoudit. 70% 

učitelů nevnímá rozdíl v proţívání neúspěchů mezi ţáky se specifickými poruchami učení 

a ostatními. Předpokládám, ţe ţáci na druhém stupni základní školy nedávají své pocity 

zklamání před svými vrstevníky otevřeně najevo. Učitelé tudíţ nemusejí mít přehled 

o vnitřním proţívání svých ţáků. Navíc se v praxi často setkávám s tím, ţe se děti se svým 

trápením ohledně učení ve škole nikomu nesvěřují, přehled mají většinou pouze rodiče.       

 Dá se říci, ţe 30,8% učitelů (22,3% spíše ano a 8,5% ano) proţívá pocity beznaděje, 

kdyţ učí ţáky se specifickými poruchami učení. 50% učitelů spíše ne, 18% ne a 1% učitelů 

si to netrouflo posoudit. Téměř 40% učitelů, kteří přiznávají beznaděj, je dle mého názoru 

vysoké. Toto můţe souviset s nízkou tvůrčí a profesní odvahou při tvorbě individuálních 

vzdělávacích plánů. Někteří učitelé zřejmě doposud  nedocenili smysl a význam pomoci, 

kterou výuka podle individuálního vzdělávacího plánu poskytuje.     

 Necelé tři čtvrtiny dotázaných učitelů 70,1% (14,8% ano, 55,3% spíše ano) se 

domnívá, ţe projevy specifických poruch učení přetrvávají do dospělosti. 12,7% uvedlo, 

ţe spíše ne a 17% to nevědělo. Vysoké procento kladných odpovědí zřejmě vyplývá ze stále 

přibývajících poznatků a informací, které lze snadno získat prostřednictvím současných 

informačních technologií.    

  

8.3.3 Informovanost učitelů druhého stupně základní školy ohledně studia ţáků se 

specifickými poruchami učení na střední škole 

 

 Více neţ polovina dotázaných učitelů 65,9% (11,7% ano, 54,2% spíše ano) je toho 

názoru, ţe specifické poruchy učení ovlivňují volbu povolání – volbu střední školy. 

Záporně odpovědělo pouze 27,5% učitelů. Z toho 24,4% spíše ne, 3,1% ne. 6,3% dotázaných 

zvolilo odpověď nedokáţi posoudit. Situaci znázorňuje graf č.14. 
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Graf č.14: Vliv SPU na volbu SŠ - učitelé
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 Na otázku, zda se učitelé domnívají, ţe rodiče shánějí intenzívně informace 

o moţnostech studia dítěte se specifickými poruchami učení na střední škole, odpovědělo 

47,8% učitelů spíše ne, 14,8% ne, 20,2% nevědělo a jen 17% uvedlo spíše ano. 

 Z odpovědí na následující otázku vyplývá, ţe se mnoho rodičů neradí s učiteli na 

základní škole ohledně výběru střední školy a budoucího povolání jejich dítěte. S 30,7% 

učitelů se rodiče radí (z toho 14,8% odpovědělo jednoznačně ano a 15,9% spíše ano). 59,5% 

učitelů odpovědělo záporně (z toho 20,2% ne a 39,3% spíše ne). 9,5% respondentů situaci 

nedokázalo posoudit.  

 Výše uvedené výpovědi učitelů dle mého názoru „odráţejí“ realitu. Rodiče zřejmě 

neočekávají, ţe by jim s volbou střední školy mohli učitelé na základní škole poskytnout 

adekvátní informace.         

 Téměř polovina respondentů 46,8% se nevyjádřila k otázce, kdo má při výběru 

střední školy u ţáků s diagnózou specifická porucha učení hlavní „slovo“. 26,5% 

respondentů se domnívá, ţe rozhodující „slovo“ mají rodiče, 9,5% si myslí, ţe dítě samo, 

5,3% je toho názoru, ţe se rodiče i ţák přiklání k výsledkům vyšetření poradenského 

pracoviště, stejné procento učitelů (5,3) uvedlo, ţe se dítě rozhoduje spolu s rodiči a názor 

obou „stran“ má stejnou hodnotu. 3% učitelů se domnívá, ţe názor rodičů a výchovného 

poradce na škole je tím rozhodujícím. Po 1% se vyskytly odpovědi, ţe je významný výchovný 

poradce na škole, rodiče a zároveň výsledky vyšetření poradenského pracoviště a poslední 

kombinace dítě samo, rodiče a výsledky vyšetření. Zjevně se respondenti, kteří zvolili 

kombinace uvedených moţností, nedokázali rozhodnout pro osobu, která má v rodinách 
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zásadní podíl na rozhodování o budoucím zaměření dítěte. Ostatní (dle mého názoru) do 

odpovědí promítali své postoje.    

 Potěšitelné je, ţe se 79,7% učitelů domnívá, ţe ţák se specifickou poruchou učení 

můţe zvládnout poţadavky střední školy s maturitou (46,8% učitelů odpovědělo spíše ano 

a 32,9% ano). Jen 1,06% odpovědělo přímo ne a spíše ne uvedlo 8,5%. 10,6% učitelů si 

netrouflo situaci hodnotit. Předpokládám, ţe četnost kladných odpovědí souvisí s názorem 

učitelů (83%), ţe se specifické poruchy učení dají zvýšeným úsilím překonat.    

 43,5% učitelů je toho názoru, ţe je moţné u přijímacího řízení ţákům se 

specifickými poruchami učení poskytnout nějaké úlevy (15,9% uvedlo ano, 27,6% uvedlo 

spíše ano). Téměř stejné mnoţství učitelů 40,4% (z toho 31,% uvedlo spíše ne a 8,5% ne) se 

domnívá, ţe nelze ţákům se specifickými poruchami učení uzpůsobit podmínky při 

přijímacím řízení na střední školy. 15,9% přiznalo, ţe neví. 

 Celkem 59,4% učitelů se domnívá, ţe by měli být ţáci se specifickými poruchami 

učení na středních školách zohledňováni (18% uvedlo ano, 41,4% spíše ano). 31,8% učitelů 

se domnívá, ţe by tomu tak být nemělo (z toho ne odpovědělo 5,3% a spíše ne 26,5%). Svůj 

názor nesdělilo 10,6% učitelů. 

 Téměř tři čtvrtiny dotázaných učitelů II. stupně základní školy (73,3%) neví, zda 

existuje nějaká vyhláška, která upravuje studium pro frekventanty se specifickými 

poruchami učení na střední škole. Z toho 20,2% respondentů uvedlo spíše ne, 5,3% ne 

a 47,8% zvolilo variantu nedokáţi posoudit.  

 Více neţ tři čtvrtiny učitelů 77,5% neví, zda existuje nějaká vyhláška nebo zákonná 

norma, která upravuje konání maturitních zkoušek (státních maturit).  14,8% uvedlo 

odpověď ne, 19,1% spíše ne a 43,6% nedokáţi posoudit. Jen 19,1% respondentů ví, ţe 

zákonné opatření existuje a 3,1% se domnívá, ţe spíše ano. Situaci přehledně znázorňuji na 

níţe uvedeném grafu č. 15.    

Graf č.15: Povědomí o legislativě maturit - učitelé
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 Reakce učitelů na předchozí čtyři otázky vypovídá o dobré vůli učitelů a důvěře ve 

schopnosti ţáků se specifickými poruchami učení zvládnout poţadavky střední školy za určité 

míry uzpůsobení studijních podmínek. Učitelé se pouze domnívají, ţe by ţáci mohli mít 

nějaká uzpůsobení v průběhu přijímacího řízení, studia a maturitních zkoušek, avšak tři 

čtvrtiny z celkového počtu dotázaných přiznalo, ţe o legislativních opatřeních neví. 

  Stanovisko, jakého vzdělání ţáci se specifickými poruchami učení dosáhnou,  není 

mezi učiteli jednotné. Největší mnoţství dotázaných učitelů (35,1%) se domnívá, ţe tito ţáci 

ukončí střední odbornou školu s maturitou. Nepatrně méně učitelů (32,9%) je toho názoru, ţe 

tito ţáci absolvují střední odbornou školu bez maturity. Jen 13,8% se domnívá, ţe ţáci se 

specifickými poruchami učení ukončí střední školu. 7,4% učitelů neodpovědělo. 5,3% učitelů 

uvedlo kombinaci střední odborné školy bez maturity a s maturitou a dalších 5,3% učitelů 

uvedlo, ţe tito ţáci mohou vystudovat cokoliv v závislosti na intelektu a hloubce postiţení.

 Tyto názory nekorespondují s výše uvedenými výpověďmi učitelů. Na jednu 

z předchozích otázek (zda ţáci se specifickými poruchami učení mohou zvládnout poţadavky 

střední školy s maturitou) odpovědělo 79,7% učitelů kladně a 83% učitelů zastávalo názor, ţe 

lze zvýšeným úsilím specifické poruchy učení překonat. Ve finále však pouze 48,9% učitelů 

neváhalo a vyjádřilo důvěru v solidní studijní výsledky ţáků se specifickými poruchami 

učení. Názory vyučujících mohou být ovlivněny nedostatkem zkušeností nebo naopak 

převládajícími zkušenostmi negativními.  Nutno podotknout, ţe se s postupem času mění 

i názory a přístupy jednotlivých středních škol na ţáky se specifickými poruchami učení. Svůj 

podíl má i demografický vývoj v konkrétních krajích (vysoký počet středních škol a nízký 

počet uchazečů).  

 

8.3.4 Aktuálnost a průběţnost vzdělávání učitelů druhého stupně základní školy  

 

 76,5% učitelů je toho názoru, ţe je studium na vysoké škole nepřipravilo dobře na 

výuku ţáků se specifickými poruchami učení. Ne odpovědělo 47,8%, spíše ne 28,7%. 4,2% 

učitelů si to netrouflo posoudit a 19,1% vyučujících je toho názoru, ţe je studium připravilo 

dobře. Z toho 2,1% odpovědělo jednoznačně ano a 17% spíše ano.  

 Z výpovědí učitelů vyplývá, ţe by měli být studenti na pedagogických fakultách 

podrobněji obeznámeni s problematikou specifických poruch učení. Dosavadní trend se jeví 

jako nedostatečný. S tímto názorem se běţně setkávám na kurzech, které pedagogicko – 

psychologická poradna pořádá pro učitele základních škol.     
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 56,3% respondentů se domnívá, ţe současné znalosti ohledně specifických poruch 

učení jsou dostatečné (6,3% uvedlo ano, 50% spíše ano). 22,3% se domnívá, ţe spíše ne, 

10,6% ne. 10,6% učitelů to nedokázalo posoudit. O málo více neţ polovina učitelů se zřejmě 

dál vzdělává formou samostudia (informace získávají na internetu nebo z dostupné literatury, 

jejíţ nabídka se v posledních dvaceti letech významně rozšiřuje). Nutno podotknout, ţe 

učitelé zřejmě nepovaţují za potřebné být informováni ohledně moţností další studijní dráhy 

jejich ţáků. Na problematiku specifických poruch učení zřejmě nenahlíţejí z širšího spektra 

pohledu, ale pouze v rámci jejich vyučovacích předmětů.  

Jak ukazují odpovědi na poslední otázku, průběţné vzdělávání není dosud příliš 

frekventované. V posledních dvou letech na semináři, jehoţ téma by se týkalo 

problematiky specifických poruch učení bylo pouze 22,2% učitelů (ano odpovědělo 19,1%, 

spíše ano 3,1%). Spíše ne odpovědělo 5,3%, ne 69,1% a nedokáţi posoudit 3,1% dotázaných 

učitelů.  

 

Odpovědi na polozavřené otázky    

Učitelé měli za úkol popsat, jak se specifické poruchy učení projevují v jejich 

předmětech. Odpovědělo pouze čtyřicet čtyři respondentů, to je 46,8% z celkového počtu 

dotázaných. Z tohoto počtu 40,9% učitelů uvedlo: pomalost, horší chápání úkolů, nezvládání 

určitého učiva. 34% učitelů vyjmenovalo potíţe ve čtení a slabší porozumění přečtenému, 

horší úpravu písma a vyšší chybovost. Pro 25% učitelů jsou nápadné obtíţe v koncentraci 

pozornosti. Z výpovědí vyplývá, ţe si někteří učitelé spojují specifické poruchy učení se 

slabým intelektem (pomalost, horší chápání úkolů, nezvládání určitého učiva). Pro jiné je 

nejnápadnější zřejmě oslabená koncentrace pozornosti.  Učitelé, kteří na otázku neodpověděli, 

si zřejmě neuvědomují, ţe by se specifické poruchy učení v jejich předmětech mohly nějakým 

způsobem projevovat. Pochopitelné je to v předmětech výchovného zaměření.   

V následujícím bodu dotazníku měli učitelé uvést, jakým způsobem zohledňují ţáky 

s diagnózou specifická porucha učení (pokud něco tolerují). Kladně odpovědělo 53 učitelů 

(56,3% z celkového počtu).    

Z počtu kladných odpovědí 43,3% uvedlo individuální přístup, který specifikovali 

následně (jednodušší varianty úkolů, kalkulačka, návodné otázky při zkoušení, pochvala za 

dílčí úspěch). 30,1%  uvedlo toleranci v klasifikaci, 20,7% učitelů u těchto ţáků preferuje 

ústní zkoušení. 5,6% respondentů blíţe odpověď nespecifikovalo. Vyjmenované postupy patří 

mezi běţně aplikované a u ţáků se specifickými poruchami učení vítané.   
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Dále mne zajímalo, zda učitelé sledují nabídky seminářů vzdělávacích center a zda si 

prohlubují své znalosti formou absolvování seminářů na téma specifické poruchy učení. 

V souvislosti s tím jsem chtěla zjistit, kterou vzdělávací agenturu učitelé preferují. Překvapil 

mne nízký počet kladných odpovědí. Z celkového počtu respondentů seminář na výše 

uvedené téma v daném období absolvovalo 19,1%. Názvy seminářů se prakticky shodují. 

Jednalo se buď o kurzy pro učitele reedukující specifické poruchy učení na základní škole 

nebo jednodenní či půldenní přednášky na téma specifické poruchy učení či ADHD. 

Organizátory akcí, které učitelé navštívili, byly stejnou měrou 35,7% zastoupeny dvě 

organizace, a to Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje a Centrum pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Z 21,4% se na 

vzdělávání oslovených učitelů podílela Univerzita Hradec Králové a ze 7,1% se na vzdělávání 

účastníků výzkumu podílel Národní institut dalšího vzdělávání v Hradci Králové.   

 

9. DOTAZNÍK KREJČOVÉ PRO UČITELE – SROVNÁNÍ DVOU SKUPIN UČITELŮ 

 

Dotazník Krejčové (2005) mapuje znalosti pedagogů (v mé práci pedagogů II. stupně 

základní školy), jeţ se týkají specifických poruch učení. Zajímalo mne, zda je informovanost 

učitelů o problematice specifických poruch učení v rámci dvou regionů srovnatelná. 

Přehledné údaje uvádím v příloze č. 16. 

 

9.1 Porovnání získaných dat s výzkumem Krejčové 

 

9.1.1 Terminologie 

 

 Obě sledované skupiny na úvodní otázku, zda jim je pojem dyslexie znám, 

odpověděly shodně. V obou skupinách byla odpověď ve 100% kladná.  94,68% učitelů 

z mého souboru se domnívá, ţe by pojem dyslexie dokázali vysvětlit, 5,31% neví. 

V souboru Krejčové (2005) by pojem dyslexie dokázali vysvětlit všichni respondenti (100%). 

 S výukou dětí s dyslexií má zkušenost 97,87% učitelů II. stupně základní školy, 

nemá zkušenost 2,12%. Skupina učitelů Krejčové (2005) má zkušenost s výukou těchto dětí 

ze 100%.  

 Obě skupiny učitelů (100%) ví, ţe je mezi pojmy dyslexie, dysortografie a dysgrafie 

rozdíl.   
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 Na otázku, zda je dyslexie porucha učení, znalo odpověď v mnou sledované skupině 

88,29% učitelů, záporně odpovědělo 10,63% učitelů, odpověď nevím zvolilo 1,06% 

respondentů. Ve skupině Krejčové (2005) správně dopovědělo 75,7% učitelů, zápornou 

odpověď  zvolilo 24,3% respondentů.  

 V oblasti terminologie lze konstatovat, ţe obě skupiny učitelů vypovídají prakticky 

shodně, jejich znalosti jsou srovnatelné.  

 

9.1.2 Symptomy dyslexie 

 

93,61% mnou oslovených učitelů souhlasí s tím, ţe děti s dyslexií mohou mít 

vysokou inteligenci. 1,06% je toho názoru, ţe nemohou mít vysokou inteligenci a 5,31% 

neví. Všichni respondenti z řad učitelů (100%) Krejčové (2005) odpověděli kladně. Ţáci 

s dyslexií podle nich mohou mít vysokou inteligenci. 

 Na otázku, zda jsou chlapci častěji dyslektiky neţ dívky, kladně odpovědělo z mnou 

sledované skupiny učitelů 46,80%, záporně 10,63% a nevědělo 42,55%. U srovnávaného 

vzorku odpovědělo 39,5% kladně, 23,6% záporně a 34,1% odpověď neznalo.  

 Na otázku, zda dyslexie souvisí s levorukostí, kladně z mého souboru učitelů 

odpovědělo 8,51%, záporně 61,70% a odpověď nevím zvolilo 29,78% učitelů. Na tutéţ 

otázku skupina učitelů Krejčové (2005) kladně odpověděla ze 13,5%, záporně ze 75,7% 

a nevědělo 10,8% učitelů. 

 V odpovědích na otázku, zda mají dyslektici kromě potíţí ve čtení i obtíţe ve psaní, 

jsem zaznamenala v odpovědích obou sledovaných skupin statisticky významný rozdíl. Jen 

60,63% respondentů šetření předkládaného mnou se domnívá, ţe tyto potíţe spolu souvisí. 

28,72% se nedomnívá, ţe by dyslektici měli problémy i se psaním a 10,63% neví. 89,2% 

respondentů Krejčové (2005) odpovědělo kladně, 10,8% záporně. O poznání více respondentů 

Krejčové (2005) má v tomto směru správný názor.    

 Na otázku, zda lze dyslexii poznat ihned po narození, odpověděla 2,12% v mém 

šetření kladně, 17,02% nevědělo a záporně odpovědělo 80,85%. Ve skupině Krejčové (2005) 

odpovědělo 89,2% učitelů záporně, 10,8% uvedlo, ţe neví. Nikdo z dotázaných neodpověděl 

kladně.  

 Statisticky významný rozdíl byl prokázán v odpovědích na otázku, zda  se mohou lidé 

z dyslexie vyléčit. Souhlasný postoj zaujalo v mé skupině respondentů 20,21%, záporný 

53,19%, nevědělo 26,59%. Ve skupině Krejčové (2005) se domnívá, ţe se mohou lidé 

z dyslexie vyléčit, dokonce 52,8%, nemyslí si to 27,8% a odpověď neznalo 19,4% učitelů. 
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Vysoké procento zastánců názoru, ţe se mohou lidé z dyslexie vyléčit mne překvapil. 

Vysvětlení se hledá obtíţně. Je názor ovlivněn velkoměstem, kde je nabídka různých 

„léčitelských“ či podpůrných aktivit a „zázračných“ postupů vyšší neţ v menším městě? Jaký 

důraz kladou lektoři seminářů na téma moţností reedukace – terapie specifických poruch 

učení? Běţně si zřejmě nikdo z odborných pracovníků poraden neklade otázku, zda lze 

dyslexii vyléčit, proto na tuto skutečnost neupozorní učitele v rámci vzdělávacích seminářů 

a přednášek.       

 V názorech učitelů na souvislost dyslexie s poruchou zraku opět zaznamenávám 

statisticky významný rozdíl mezi sledovanými skupinami. Ţádný z mnou oslovených 

respondentů neodpověděl kladně. Zápornou odpověď zvolilo 87,23%, nevědělo 12,76%. 

Ve srovnávací skupině Krejčové (2005) 91,9% učitelů odpovědělo záporně, nevědělo 2,7% 

a kladnou odpověď zvolilo 5,4% učitelů. Kladnou odpověď jsem neočekávala v ţádné 

skupině, protoţe na seminářích, kterých jsem po mnoho let lektorkou, vţdy zdůrazňuji, ţe 

specifické poruchy učení nejsou způsobeny postiţením smyslů. Zároveň předpokládám, ţe 

součástí průběţného vzdělávání kaţdého učitele je získávání alespoň základních znalostí 

o postiţeních, se kterými se v rámci své praxe ve škole setkávají.          

 Souvislost s poruchou sluchu uvádí 5,31%, neví 20,21% a souvislost zamítá 74,46% 

dotázaných učitelů. Ve srovnávacím souboru Krejčové (2005) 10,8% vnímá souvislost, neví 

5,4% a souvislost odmítá 83,8% učitelů. 

 Statisticky významný rozdíl jsem zaznamenala i v odpovědích na otázku, zda  

dyslexie souvisí s poruchou řeči.  V mé skupině kladně odpovědělo 13,82%, neví 21,76% 

a 64,89% souvislost popírá. 19,4% respondentů Krejčové (2005) uvádí, ţe dyslexie souvisí 

s poruchami řeči. 77,8% si to nemyslí a 2,8% učitelů uvedlo, ţe neví. Vysoké procento učitelů 

v mé skupině v porovnání se skupinou Krejčové (2005) neví. Předpokládám, ţe tuto otázku 

nemuseli respondenti správně pochopit. Řada učitelů ví a má zkušenost, ţe ţáci se 

specifickými poruchami učení  mívají potíţe s artikulací, některé typy slov nedokáţí vyslovit. 

Domnívám se, ţe tato skutečnost můţe vyvolat v respondentech nejistotu, jak odpovědět.           

 Celkově lze konstatovat, ţe v oblasti terminologie jsou výpovědi učitelů obou skupin 

převáţně uspokojivé. Pokud některá skupina vykazuje nedostatky, neznalosti, pak tyto nejsou 

fatální.  
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9.1.3 Příčiny dyslexie 

 

 Ve skupině Krejčové (2005) je všem respondentům (100%) známo, ţe dyslexie není 

nakaţlivá nemoc. Stejný názor zastává 95,74% učitelů z mé skupiny. 2,12% respondentů se 

domnívá, ţe dyslexie je nakaţlivá nemoc a 2,12% nevědělo. Celkově lze říci, ţe téměř 

všichni respondenti z obou sledovaných skupin nepovaţují dyslexii za nakaţlivou nemoc. 

Pokud někdo zvolil variantu jinou, dosti mě to překvapilo.  

 V následujících otázce byly rozdíly v odpovědích statisticky významné. 62,76% 

učitelů v mé skupině odpovědělo, ţe příčinou dyslexie je nejspíše nějaké drobné poškození 

mozku, 14,89% se nedomnívá, ţe by tomu tak bylo a 22,34% neví. Ve skupině Krejčové 

(2005) kladně odpovědělo 83,8% dotázaných, zápornou odpověď zvolilo 2,7% a nevědělo 

13,2%. V tomto případě je skupina učitelů Krejčové (2005) úspěšnější, má větší přehled. 

 74,46% učitelů mnou oslovených se domnívá, ţe dyslexie můţe mít více příčin. 

3,19% s tímto názorem nesouhlasí a variantu nevím zvolilo 22,34%. Respondenti Krejčové 

(2005) odpověděli z 84,2% kladně, zápornou odpověď zvolilo 2,6% a nevědělo 13,2%. 

Odpovědi se liší, ale ne statisticky významně.  

Dědičnost dyslexie přiznává 53,19% z mnou oslovené skupiny učitelů. 14,89% si 

nemyslí, ţe je dyslexie dědičná a 31,91% neví. 52,7% učitelů ve srovnávací skupině Krejčové 

(2005) uvádí dědičnost jako moţnou příčinu dyslexie, 18,4% s tímto názorem nesouhlasí 

a 28,9% učitelů ze sledované skupiny neví. Názory na dědičnost dyslexie jsou u obou skupin 

téměř shodné.  

Na otázku, zda dyslexie vzniká po nějakém duševním otřesu, odpovědělo 7,44% 

učitelů z mé skupiny kladně, 58,51% záporně a 34,04% odpověď neznalo. Ve srovnávací 

skupině Krejčové (2005) kladně odpovědělo 10,8% respondentů, záporně 62,2% a odpověď 

neznalo 27% učitelů. Větší polovina všech dotázaných shodně zaujala správné stanovisko. 

6,38% mnou oslovených učitelů připouští, ţe je dyslexie způsobena zanedbanou 

výchovou v rodině. 86,17% tento názor nesdílí a 7,44% neví. Ve skupině Krejčové (2005) 

učitelé odpověděli v 81% záporně, 10,5% kladně a 7,9% nevědělo. Opět se zde jedná 

o názorovou shodu obou sledovaných skupin. 

Statisticky významný rozdíl zaznamenávám v odpovědích na otázku, zda můţe být 

dyslexie způsobena špatnou výukovou metodou ve škole. V mé skupině kladnou odpověď 

zvolilo 1,06% respondentů, zápornou 93,61% a nevědělo 5,31%. Ve srovnávací skupině 

Krejčové (2005) zápornou odpověď zvolilo 81,6%, kladnou 10,5% a nevědělo 7,9%. Na 

obhajobu kladných odpovědí ve skupině Krejčové (2005) nutno dodat, ţe učitelé mohli mít na 
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mysli tzv. pseudodyslexii. Kdy se nejedná o poruchu učení, ale obtíţe ve čtení v důsledku 

špatného metodického vedení. 

 

9.1.4 Pomoc pro ţáky s dyslexií 

 

U učitelů z mnou sledované skupiny větší polovina (59,57%)  na otázku, zda můţeme 

dyslexii napravit jiţ v předškolním věku, odpověděla záporně. S tímto názorem souhlasilo 

13,82% respondentů a 26,59% nevědělo. Skupina učitelů Krejčové (2005) záporně 

odpověděla v 59,5%, kladně v 24,3% a odpověď neuvedlo 16,2% dotázaných. Zamítavá 

odpověď převaţovala u obou skupin, zároveň v mé skupině si nebylo jistých více učitelů neţ 

ve skupině Krejčové (2005).   

 V odpovědích na dvě níţe uvedené otázky se obě skupiny respondentů příliš neliší. 

Obě sledované skupiny mají celkem solidní ponětí o tom, ţe dyslexie není dětská  nemoc 

a tedy do rukou dětského lékaře nepatří. Tento názor zastává 95,74% učitelů z mnou oslovené 

skupiny a 94,6% učitelů ze skupiny Krejčové (2005). 1,06% respondentů mé skupiny se 

domnívá, ţe dyslexie je především dětská nemoc, takţe patří do rukou dětského lékaře. 

Shodný názor zastává ve skupině Krejčové (2005) 5,4% učitelů. V mé skupině nevědělo 

3,19%, ve skupině Krejčové (2005) tuto variantu odpovědi nezvolil nikdo.  

 Obdobné výpovědi lze sledovat u následující otázky, zda patří diagnostika 

a náprava dyslexie především do rukou psychiatra. Mnou oslovení učitelé vypověděli 

v 94,68% záporně. 1,06% tuto moţnost připustilo a 4,25% nevědělo. Ve srovnávací skupině 

Krejčové (2005) odpověděli  všichni učitelé (100%) záporně. Pokud někdo z učitelů zvolil 

jinou odpověď neţ zápornou, mohl mít zkušenost z praxe, kdy ví o ţákovi s poruchami učení, 

který dochází ambulantně k dětskému psychiatrovi.    

 Statisticky významný rozdíl sleduji v odpovědích na otázku, zda můţe k diagnostice 

a nápravě přispět především psycholog. Z mnou oslovených učitelů tento názor zastává  

57,44%, nemyslí si to 34,04% a 8,51% neví. Ve skupině Krejčové (2005) odpovědělo kladně 

92,1% učitelů, záporně 7,9%. Předpokládám, ţe jsou tyto názory ovlivněny zkušenostmi 

učitelů z jednotlivých regionů. Praxe v poradenských zařízeních jsou odlišné.  

 Téměř shodně odpověděli učitelé obou skupin na následující otázku, zda při 

diagnostikování a nápravě dyslexie můţe přispět především speciální pedagog. 95,74% 

mé skupiny respondentů se domnívá, ţe ano, 1,06% nesouhlasí a 3,19% neví. Ve skupině 

Krejčové (2005) souhlasně odpovědělo 94,6% učitelů, zápornou odpověď označilo 2,7% 

učitelů a variantu nevím zvolilo 2,7% respondentů.   
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 Na následující dvě otázky odpověděli učitelé obou sledovaných skupin podobně. 

96,8% mnou oslovených učitelů ví, ţe existuje nějaká pomoc pro ţáky s dyslexií. Ostatní 

učitelé (3,19%) nevěděli. Učitelé Krejčové (2005) odpověděli ve 100% kladně. Téměř všichni 

učitelé obou sledovaných skupin ví, koho poţádat o diagnostiku a nápravu dyslexie. Jisti si 

byli učitelé v mé skupině z 96,80%. Odpověď neznalo 1,06% a nevědělo 2,12% respondentů. 

Ve skupině Krejčové (2005) si dokáţí poradit všichni (100%).  

 Statisticky významný rozdíl se projevil v povědomí učitelů o legislativě. Téměř 

všichni učitelé skupiny Krejčové (2005) (94,7%) ví, ţe Ministerstvo školství vydává 

zvláštní pokyny pro učitele, jak ţáky s dyslexií zkoušet a klasifikovat. V mnou oslovené 

skupině kladně odpovědělo pouze 74,46% respondentů, legislativu nezná 25,52%. Ve skupině 

Krejčové (2005) nevědělo pouze 5,3% dotázaných. Rozdíl je dle mého názoru zaráţející. 

Znalost legislativy povaţuji za zásadní. Zřejmě situace souvisí se skutečností, jakým 

způsobem na školách probíhají metodická setkání učitelů, jaká je jejich náplň a zda vůbec 

nějaká probíhají? Nabízí se i varianta, zda není vše ponecháno na zodpovědnosti výchovných 

poradců na školách.    

Obě oslovené skupiny učitelů ví, ţe jsou nějaké metody, které lze ve školách  vyuţít 

k nápravě dyslexie. Mnou oslovená skupina odpověděla z 96,80% kladně, 1,06% 

odpovědělo záporně a 2,12% zvolilo odpověď nevím. Ve skupině učitelů Krejčové (2005) 

100% učitelů odpovědělo kladně. Tato otázka byla zjevně snadná, protoţe se učitelé běţně na 

školách setkávají s tím, ţe ţáci ambulantně dochází na hodiny zaměřené na reedukaci 

specifických poruch učení.  

      

9.1.5 Dostupnost informací 

  

Zajímalo mne, zda by učitelé dokázali snadno a rychle najít informace o dyslexii. 

Většina učitelů /mnou oslovení respondenti 87,23%, učitelé Krejčové (2005) 92,1%/ dokáţe 

potřebné informace vyhledat pohotově. Dnešní systém informačních technologií vyhledávání 

a získávání potřebných dat usnadňuje, coţ vysvětluje vysoké procento kladných odpovědí 

v obou skupinách. Zápornou odpověď v mnou sledované skupině zvolilo 12,76% učitelů, ve 

srovnávací skupině Krejčové (2005) 2,6% a 5,2% nevědělo.  

 Kníţky o dyslexii zná z mnou oslovené skupiny 67,02% učitelů, doposud se 

neseznámilo 32,97%. Ve skupině Krejčové (2005) zná naučnou literaturu s tématem dyslexie 

86,8% učitelů, zbývající procento (13,2%) publikace o poruchách učení nezná. Přestoţe 

v odpovědích na tuto otázku není prokázán statisticky významný rozdíl, povaţuji učitele 
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Krejčové (2005) v průpravě specifických poruch učení pečlivější. Je moţné, ţe mnou oslovení 

učitelé upřednostňují přednášky a semináře nebo texty na internetu. Podle mého názoru však 

má kniha přednosti, které jiné informační technologie nemají. Umoţňuje kdykoliv do ní 

nahlédnout a osvěţit si potřebné informace.           

 Statisticky významný rozdíl byl prokázán v postojích učitelů, zda by se chtěli 

dozvědět o dyslexii více informací, např. z novin, rozhlasu či televize. Zájem o více 

informací z masmédií projevilo v mé skupině 62,76% učitelů, 13,82% nemělo zájem 

a 23,40% nevědělo. V souboru Krejčové (2005) odpovědělo kladně 68,4% učitelů, záporně se 

vyjádřilo 26,3% a nevědělo 5,3% dotázaných. Z pohledu odborného pracovníka je nezájem 

některých učitelů získat odkudkoliv více informací pro mne zaráţející. Mnoho pedagogů 

II.stupně základních škol se doţaduje vyššího finančního ohodnocení a zároveň neprojevuje 

(dle mého názoru) adekvátní zájem o permanentní vzdělávání sebe sama. Učitelé pracují 

s dětmi, které mají různá postiţení. Mělo by být povinností kaţdého učitele, aby se snaţil 

získat co nejvíce informací ohledně dané problematiky, neboť kaţdé dítě má právo na přístup, 

který mu moţní podávat nejoptimálnější výkony.     

 

9.1.6 Otevřené otázky 

 

 V této kapitole uvádím výpovědi učitelů na otevřené otázky. Nejprve měli respondenti 

uvést, koho by poţádali o diagnostiku. Osoby či instituce, na které by se učitelé obrátili, 

jsem rozdělila do pěti skupin. Nejvíce učitelů by oslovilo pedagogicko-psychologickou 

poradnu (77,65%). Respondenti Krejčové (2005) tuto instituci uvedli v 56,0%. 3,19% mnou 

dotázaných učitelů uvedlo speciálně-pedagogické centrum. Na dětského psychologa by se 

obrátilo 2,12%. Ve skupině učitelů Krejčové (2005) byl psycholog uveden v 15%. 

Speciálního pedagoga na rozdíl od respondentů Krejčové (2005), kde byl uveden ve 22%, 

v mém vzorku učitelé vůbec nejmenovali. Naopak byl uveden „dyslektický asistent“ na škole, 

a to ve 3,19% dotázaných a v 1,06% byl uveden kineziolog. Ve skupině učitelů Krejčové 

(2005) byl zmíněn výchovný poradce v 6,0%, jiný specialista byl uveden ve 4,0% odpovědí. 

Na tuto otázku v mém souboru respondentů neodpovědělo 12,76%.   

Z výše uvedených výpovědí vyplývá, ţe nejčastěji by se učitelé obraceli na 

pedagogickou-psychologickou poradnu. Na Královéhradecku by tuto cestu volilo více neţ tři 

čtvrtiny učitelů. Další moţnosti se vyskytovaly spíše ojediněle. Ve skupině Krejčové (2005)  

by se větší polovina učitelů (56%) obrátila na pedagogicko-psychologickou poradnu, ale také 

přímo na speciálního pedagoga (22%) a na psychologa (15%). Trend, který lze pozorovat ve 
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výpovědích skupiny Krejčové (2005), podle mého názoru můţe souviset s nabídkou 

privátního sektoru v daném regionu a zároveň větší ochotou škol akceptovat zprávy 

odborníků z nestátních poradenských zařízení, coţ o regionu Královéhradeckém konstatovat 

nelze. Někteří privátně pracující psychologové a speciální pedagogové posílají klienty do 

státní pedagogicko-psychologické poradny z důvodu  integrace státním školským 

poradenským zařízením.  

Dále měli učitelé odhadnout procento dětí s dyslexií na základních školách 

v České republice. Učitelé v mé skupině uvádějí v průměru 8,7%, respondenti Krejčové 

(2005) 10,9%. Mnou oslovení respondenti nejčastěji uvádějí 20%. Učitelé Krejčové (2005) 

vypovídají obdobně, nejfrekventovanější odpověď je 18,0%. Nejniţší uvedené procento ve 

skupině mnou oslovené jsou 2% a nejvyšší je 50%. Ve sledované skupině Krejčové (2005) je 

nejniţší uvedené číslo 1% a nejvyšší 40%.  Lze konstatovat, ţe odhady učitelů obou skupin 

jsou obdobné, srovnatelné. Předpokládám, ţe výskyt integrovaných dětí na základních 

školách bude v obou regionech obdobný.    

Respondenti měli uvést, kde a jak se poprvé dozvěděli o dyslexii. Mnou oslovení 

učitelé se o této problematice nejčastěji (58,5%) dozvěděli na vysoké škole. Ve skupině 

Krejčové (2005) takto odpovědělo 45,2% respondentů. Druhá nejfrekventovanější odpověď 

byla praxe. V mé skupině ji uvedlo 22,3%, u Krejčové (2005) 21,4%. Třetí odpověď v pořadí 

je u obou skupin shodná „z domova“. V mém souboru takto odpovědělo 9,57% respondentů, 

ve skupině Krejčové (2005) 16,7%. V kategorii „z domova“ je zahrnuta návštěva základní či 

střední školy, výskyt specifických poruch učení v rodině, u příbuzných. Čtvrtou nejčastější 

odpovědí v obou sledovaných skupinách byla školení, kurzy, přednášky. V mém souboru 

respondentů se tato odpověď vyskytla v 8,5%, ve skupině Krejčové (2005) byla uvedena        

v 11,9% učitelů. Pátým zdrojem byla literatura. Takto odpovědělo 7,1% respondentů 

Krejčové (2005) a 1,06% učitelů mé skupiny respondentů. V mém souboru 1,06% učitelů 

uvedlo, ţe neví.   

Dá se říci, ţe prvotní setkání s dyslexií proběhlo v obou regionech obdobně. Četnost 

jednotlivých variant je poměrně blízká a ţádná z výpovědí učitelů týkající se prvního setkání 

s dyslexií zvlášť nevybočuje.    

Dalším úkolem pro učitele bylo napsat, kde a jak se o dyslexii dozvěděli více. V mé 

skupině 41,48% učitelů uvedlo jako nejrozšířenější zdroj vlastní praxi a konzultace s kolegy 

na školách (2x bylo uvedeno čtení zpráv z vyšetření ţáků s dyslexií). Ve skupině učitelů 

Krejčové (2005) byla nejčetnější praxe na škole (32,7%). Semináře a přednášky obě skupiny 

uváděly na druhém místě. V mnou sledované skupině se tato moţnost objevila ve 30,85%,   
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ve skupině Krejčové (2005) ve 26,9%. Kromě toho učitelé obou skupin uváděli samostudium 

(literatura, internet). Jeden respondent (1,06%) uvedl, ţe se více nepoučil.  

Výpovědi učitelů prokázaly obecně známé pravidlo, ţe praxe člověka zdokonaluje. 

V reálném ţivotě dostává teorie smysl a nabývá uţitku. Nicméně je pro kvalitně odváděnou 

práci nezbytné, aby člověk teoreticky problematiku znal a měl touhu své vědomosti 

a poznatky dále rozvíjet. Jen tak je moţné být dobrým učitelem.   

 

10. DOTAZNÍK KREJČOVÉ – SROVNÁNÍ DVOU SKUPIN RODIČŮ DĚTÍ SE 

SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ 

 

Výsledky mnou sledované skupiny rodičů ţáků se specifickými poruchami učení 

porovnávám se skupinou rodičů sledovanou Krejčovou (2004). Zajímalo mne, zda je osvěta 

sledovaných regionů (Praha, Most a Královéhradecko) srovnatelná či nikoliv. Přehled 

získaných dat uvádím v příloze č. 17.  

 

10.1 Terminologie 

  

Rodičům obou sledovaných skupin je pojem dyslexie znám. Kladně odpovědělo 

100% respondentů z mé skupiny a 98,7% rodičů ze skupiny Krejčové (2004). Pojem dyslexie 

by dokázalo vysvětlit 85% mých respondentů a 86,5% rodičů ze skupiny Krejčové (2004). 

5% mnou oslovených rodičů  by nedokázalo vysvětlit pojem dyslexie a 10% uvedlo, ţe neví. 

Ze skupiny Krejčové (2004) by nedokázalo pojem dyslexie vysvětlit 1,4% a odpověď 

„nevím“ zvolilo 12,1% rodičů. Bylo moţné očekávat velké mnoţství kladných odpovědí, 

protoţe otázky byly kladeny rodičům dětí s poruchami učení. Má-li někdo osobní zkušenost, 

pak jistě dokáţe téma objasnit.     

 Na otázku, zda dotazovaní znají nějakou osobu s dyslexií, z mé skupiny odpovědělo 

kladně 95% rodičů, 5% uvedlo, ţe nezná. Ve skupině Krejčové (2004) 83,6% rodičů uvedlo, 

ţe zná a nezná 16,4% respondentů. S negativními výpověďmi jsem vůbec nepočítala, protoţe 

rodiče chodí do poradny právě s dětmi, které specifické poruchy učení mají. Záporné 

odpovědi lze vysvětlit tím, ţe se zřejmě rodiče domnívali, ţe mají uvést někoho mimo rodinu 

nebo mají dítě s jinou poruchou učení neţ s poruchou ve čtení a pojem dyslexie pojali v uţším 

slova smyslu.  

 Rozdíl mezi dyslexií, dysortografií a dysgrafií registruje 100% mých respondentů, 

ve skupině Krejčové (2004) 87,5% dotázaných. 4,2% si nemyslí, ţe by mezi těmito pojmy byl 
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rozdíl a 8,3% uvedlo, ţe neví. Rozdíl ve výpovědích není zásadní. Drobné odchylky mohou 

vyplývat z běţně pouţívané terminologie v jednotlivých regionech. V poradně, kde pracuji, je 

zvykem dodrţovat přesné názvy a pojem dyslexie v širším slova smyslu se prakticky 

nepouţívá. Rodiče se setkávají s přesnou terminologií jednotlivých specifických poruch 

učení, coţ mohlo ovlivnit jejich výpovědi.  

100% mnou oslovených respondentů ví, ţe dyslexie je porucha učení. Ve skupině 

Krejčové (2004) takto odpovědělo 76,8% rodičů ţáků se specifickými poruchami učení. 

16,4% dotazovaných uvedlo zamítavé stanovisko a 6,8% přiznalo, ţe neví. Jiné neţ kladné 

odpovědi rodičů ve skupině Krejčové (2004) mne překvapily. I Krejčovou (2004) byli 

osloveni rodiče ţáků, kteří byli integrovaní (dokonce ve speciální škole v Mostě). Skutečnost, 

ţe více neţ 20% rodičů integrovaných ţáků neví, zda je dyslexie porucha učení, je pro mne 

obtíţně vysvětlitelná. Moţná, ţe v dané třídě byli integrovaní ţáci s ADHD, u nichţ 

specifické poruchy učení diagnostikovány nebyly, a pak je pochopitelné, ţe rodiče o dyslexii 

mnoho neví.    

 

10.2 Symptomy dyslexie 

 

Většina účastníků výzkumného šetření ví, ţe děti s dyslexií mohu mít vysokou 

inteligenci. V mé skupině tento názor zastává 100% rodičů, u Krejčové (2004) 93,3%;  2,7% 

odpovědělo záporně a 4,0% uvedla, ţe neví. Předpokládám, ţe tento názor většiny 

respondentů vyplývá i z jejich vlastní zkušenosti. Rodiče vnímají, ţe jejich děti mají různé 

vlohy a schopnosti. Ne všechny však mohou ve škole při výuce adekvátně uplatnit. Z praxe 

lze doloţit, ţe většina rodičů si uvědomuje, ţe specifické poruchy učení výkonnost jejich dětí 

sniţují a ţe má-li dítě dyslexii, neznamená to, ţe by bylo intelektově „slabé“.    

 Obě skupiny téměř ve stejném procentu /mnou oslovení respondenti 55%, Krejčové 

(2004) 55,4%/ nevěděly, zda jsou chlapci častěji dyslektiky neţ děvčata. Další varianty 

odpovědí jsou odlišné. 25% mé skupiny odpovědělo kladně a 20% si to nemyslí. Respondenti 

Krejčové (2004) kladně odpověděli ve 31,1% a záporně ve 13,5%. Tuto otázku pro laiky 

povaţuji za obtíţnou. Rodiče mohou odhadovat situaci podle svého okolí, mají-li známé 

s dětmi se specifickými poruchami učení nebo sledují-li situaci ve třídě svého dítěte. O výskyt 

specifických poruch učení v populaci se dle mého názoru laik běţně nezajímá.      

 Názory na to, zda dyslexie souvisí s levorukostí, zastávají obě sledované skupiny  

podobné. V mé skupině záporně odpovědělo 75%, ve skupině Krejčové (2004) 64,9%. 32,4% 

u Krejčové (2004), 20% v mé skupině neví. 5% mnou oslovených respondentů  odpovědělo 
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kladně, ve skupině Krejčové (2004) stejně odpovědělo 2,7% rodičů. Dyslexii s levorukostí má 

spojeno mizivé procento rodičů. O leváctví i poruchách učení se mnoho let píše v populárně 

naučných publikacích. Tato dvě témata však nejsou uváděna společně, ani je nikdo ve svých 

článcích (pokud je mi známo) nespojoval.  

 Problémy se psaním u dětí s dyslexií potvrdilo v mé skupině 95% respondentů, ve 

skupině Krejčové (2004) se takto vyjádřilo 78,4% rodičů. 5% z mé skupiny uvedlo, ţe neví, 

ve skupině Krejčové (2004) takto odpovědělo 8,1% rodičů. Nikdo z mé skupiny neodpověděl 

záporně, ve skupině Krejčové (2004) zápornou odpověď zvolilo 13,5% rodičů. Z výpovědí 

většiny rodičů vyplývá, ţe mají osobní zkušenost, ţe děti s dyslexií mají i problémy při psaní.  

 Většina rodičů se nedomnívá, ţe  lze dyslexii rozpoznat ihned po narození. Záporně 

odpovědělo 85% z mé skupiny a 72,0% rodičů Krejčové (2004). 15% respondentů z mnou 

oslovené  skupiny nevědělo, ze skupiny Krejčové (2004) neznalo odpověď 22,7% rodičů. 

Kladnou odpověď nezvolil ţádný z mých respondentů. Ve skupině Krejčové (2004) tuto 

variantu vybralo 5,3%. Informovanost rodičů i v tomto bodě je dle mého názoru solidní.  

 Statisticky významně se výpovědi respondentů sledovaných skupin liší v názoru, zda 

se mohou lidé z dyslexie vyléčit. 10% respondentů z mé skupiny a více neţ polovina 

respondentů Krejčové (2004) (54,7%) se domnívá, ţe ano. Naopak 55% z mé skupiny rodičů 

označilo zápornou odpověď, totéţ si myslí 12,0% respondentů Krejčové (2004). 35% ze 

skupiny mnou oslovených rodičů a 33,3% rodičů ze skupiny Krejčové (2004) nevědělo. 

Četnost názoru rodičů skupiny Krejčové (2004), ţe dyslexii lze vyléčit, mne překvapila. 

Nabízí se otázka, jaké informace sdělují jednotlivá poradenská zařízení rodičům při 

závěrečných pohovorech? Zda rodiče nepovaţují za „léčbu“ reedukační postupy, které se na 

dětech v rámci reedukačních postupů uplatňují.  

 Na otázky týkající se souvislosti dyslexie s poruchami zraku, sluchu a řeči 

odpověděli téměř všichni mí respondenti z řad rodičů shodně. Souvislost s poruchou zraku 

popřelo 70% dotázaných a 30% uvedlo, ţe neví. Rovněţ ve skupině Krejčové (2004) ţádný 

z dotázaných neodpověděl kladně na otázku, zda dyslexie souvisí s poruchou zraku. 66,7% 

této skupiny odpovědělo záporně a 33,3% uvedlo, ţe neví. 

Na otázky týkající se souvislosti dyslexie s poruchou sluchu a řeči odpověděli mí 

respondenti naprosto shodně. Souvislost popřelo 65% z mnou sledované skupiny rodičů, 5% 

odpovědělo kladně a 30% dotázaných nevědělo. Souvislost dyslexie s poruchou sluchu 

popřelo 66,2% respondentů Krejčové (2004). 27,0% rodičů odpověď nezná a 6,8% 

odpovědělo kladně. Na otázku, zda souvisí dyslexie s vadou řeči, respondenti Krejčové 

(2004) odpovídali ve 20,5% kladně a záporně v 52,1%. 27,4% dotázaných uvedlo, ţe neví. 
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Odpovědi na výše dvě poloţené otázky jsou v obou sledovaných skupinách 

srovnatelné. Z výpovědí vyplývá,  ţe většina rodičů ví, ţe dyslexie nesouvisí s poruchami 

smyslových orgánů. Předpokládám, ţe tuto zásadní informaci rodiče získají na kaţdém 

poradenském zařízení.  

    

10.3 Příčiny dyslexie 

 

      Téměř 100% respondentů obou skupin ví, ţe dyslexie není nakaţlivá nemoc. V mnou 

sledované skupině takto odpovědělo 100% respondentů, ve skupině Krejčové (2004) 98,6% 

rodičů. Ostatní (1,4%) uvedli, ţe ano.  

 U obou skupin rodičů převaţuje z větší části názor, ţe příčinou dyslexie je nejspíše 

nějaké drobné poškození mozku. V mé skupině rodičů takto odpovědělo 65%, ve skupině 

Krejčové (2004) 72,2% respondentů. 15% z mé skupiny respondentů s tímto názorem 

nesouhlasí a 20% uvedlo, ţe neví. 20,8% rodičů skupiny Krejčové (2004) odpověď neznalo 

a 6,9% respondentů uvedlo zápornou odpověď. 

 65% mnou oslovených rodičů a 71,6% rodičů Krejčové (2004) přiznává, ţe dyslexie 

můţe mít více příčin. V mé skupině odpověď neznalo 35% respondentů, ve skupině 

Krejčové (2004) 24,3% a záporně odpovědělo 4,1% rodičů.  

 Názor, ţe dyslexie můţe být dědičná, zastává 50% mých respondentů a 38,7% 

dotázaných Krejčové (2004). Záporně odpovědělo v mé skupině 20%, ve skupině Krejčové 

(2004) 32,0% rodičů. Nevědělo v mé skupině 30%. Ve skupině Krejčové (2004) tuto 

odpověď zvolilo 29,3% dotázaných.  

 Otázka, zda dyslexie vzniká po nějakém duševním otřesu, se jeví náročná, protoţe 

odpovědi obou skupin nebyly tak podobné jako výše. Moje skupina odpověděla kladně 

z 10%, skupina Krejčové (2004) v 13,5%. Záporně odpověděli respondenti z mnou sledované 

skupiny ve 45%, ve skupině Krejčové (2004) v 28,4%. Odpověď „nevím“ zvolilo 45% mých 

respondentů a 58,1% respondentů Krejčové (2004).  

 75% mnou oslovených rodičů se nedomnívá, ţe je dyslexie způsobena zanedbanou 

výchovou nebo špatnou výukovou metodou. 20% rodičů neví a 5% si myslí ţe ano. Ve 

skupině Krejčové (2004) se 72% rodičů nedomnívá, ţe by byla dyslexie způsobena špatnou 

výchovou nebo výukovou metodou. Naopak 6,7% se domnívá, ţe je dyslexie zapříčiněna 

špatným rodinným zázemím a 21,3% nevědělo. Navíc se ve skupině Krejčové (2004) 

domnívá 9,3% rodičů, ţe dyslexie je způsobena nevhodným způsobem výuky a neví 18,7%.  
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 Z výše uvedených výpovědí lze konstatovat, ţe informovanost rodičů obou regionů 

v oblasti příčin dyslexie je dosti solidní. Statisticky významný rozdíl v odpovědích nebyl 

zaznamenán ani v jedné z odpovědí. Ve všech výpovědích tohoto okruhu převaţují správné 

názory.  

  

10.4 Pomoc pro ţáky s dyslexií 

 

40% dotázaných z mé skupiny a 32% rodičů Krejčové (2004) si nemyslí, ţe můţeme 

dyslexii napravit jiţ v předškolním věku. Kladně z mé skupiny odpovědělo 15% a ve 

skupině Krejčové (2004) 16,0% rodičů. Odpověď neznalo 45% v mé skupině a ve skupině 

Krejčové (2004) 52,0% rodičů. Zdá se, ţe problematika předškolního věku je pro rodiče 

nesnadná. Rodiče si sami dost dobře neví rady, kdy dítěti „dát“ odklad školní docházky či 

nikoliv. Z praxe mohu doloţit, ţe mnoho rodičů neví, jaké znalosti a dovednosti by dítě 

v předškolním věku mělo zvládat. Výše poloţená otázka se mi jeví velice obtíţná. Jak 

vyplývá z výpovědí, rodiče se  v regionech nijak zvlášť v názorech  neliší. Dá se říci, ţe 

situace je v obou regionech srovnatelná.     

Pomoc u dětského lékaře by nehledalo 95% z mnou oslovených rodičů. Pouze 5% by 

pomoc lékaře vyhledalo. Ve skupině Krejčové (2004) by 74,3% lékaře nevyhledalo, 12,2% by 

lékaře o pomoc poţádalo a 13,5% neví. Vysoké procento negativních odpovědí  rodičů 

skupiny Krejčové (2004) mne překvapilo, protoţe na otázku, zda lze dyslexii vyléčit, z této 

skupiny respondentů kladně odpovědělo téměř 55% dotázaných. Pravdou je, ţe by zřejmě 

pomoc očekávali od jiného specialisty neţ pediatra. (V mé skupině by pomoc u lékaře hledalo 

10%.) Lze konstatovat, ţe v obou regionech rodiče neočekávají pomoc od pediatra.   

Statisticky významné rozdíly jsou v odpovědích sledovaných skupin rodičů na otázku, 

zda patří diagnostika a náprava dyslexie především do rukou psychiatra. 100% mnou 

dotázaných rodičů odpovědělo záporně. Ve skupině Krejčové (2004) by se na  psychiatra 

neobrátilo 73,3% rodičů, 8% by pomoc u psychiatra hledalo a 18,7% nevědělo. 

Předpokládám, ţe výpovědi rodičů byly ovlivněny jejich osobními zkušenostmi nebo 

zkušenostmi z jejich blízkého okolí. Některé děti s poruchami učení ambulantně docházejí 

k dětskému psychiatrovi a jsou medikovány. Některé děti trpí úzkostnými poruchami, které 

v průběhu let nabývají takových rozměrů, které je třeba řešit prioritně.  

Statisticky významně se liší odpovědi sledovaných  skupin rodičů v otázce, zda můţe 

k diagnostice a nápravě dyslexie přispět především psycholog. Z mého souboru by 

vyhledalo pomoc psychologa 65% dotázaných, 25% by pomoc u psychologa nehledalo a 10% 
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neví. Ve skupině Krejčové (2004) by se na psychologa obrátilo 82,7% rodičů, jeho pomoc by 

nehledalo 4,0%, nevědělo 13,3%. Rozdíl je zřejmě způsoben zvyklostmi v daném regionu.  

Pomoc u speciálního pedagoga by v mém „vzorku“ hledalo 100% dotázaných. Tato 

odpověď byla zřejmě ovlivněna zkušeností rodičů s poradenským zařízením, do kterého po 

celá léta docházejí. Diagnostika a reedukace specifických poruch učení je v něm převáţně 

doménou speciálních pedagogů. Ve skupině Krejčové (2004) by pomoc u speciálního 

pedagoga hledalo 89,3% rodičů, 4,0% by u speciálního pedagoga pomoc nehledalo a 6,7% 

rodičů nevědělo, zda by jim tato profese mohla být nápomocna. Nicméně se dá konstatovat, 

ţe většina rodičů ví, ţe jim můţe speciální pedagog v oblasti problematiky specifických 

poruch učení být nápomocen.   

100% mých respondentů ví, ţe existují nějaké metody, kterými lze dětem 

s poruchami učení pomoci. Ve skupině Krejčové (2004) vědělo 91,8% rodičů, ţe existuje 

pomoc pro dyslektiky. S odpovědí si nevědělo rady 5,5% a záporně odpovědělo 2,7% rodičů. 

Vysoký počet kladných odpovědí bylo moţné očekávat. Většina rodičů dochází do poradny 

po řadu let a setkala se s různými reedukačními metodami a postupy.  

Přestoţe jsou odpovědi rodičů sledovaných skupin na otázku, zda ví, koho či kde 

poţádat o diagnostiku a nápravu dyslexie, rozdílné, nejsou statisticky významné. 90% 

dotázaných rodičů mé skupiny ví, 10% neví. Ve skupině Krejčové (2004) uvedlo 74,3% 

rodičů, ţe ví, koho poţádat, 8,1% odpovědělo záporně a 17,6% zvolilo odpověď „nevím“. 

Jinou neţ kladnou odpověď jsem neočekávala, protoţe všichni oslovení rodiče jiţ zkušenost 

s poradenským zařízením mají. Zřejmě situaci od počátku u některých rodin řeší základní 

škola. V poradenském zařízení, kde pracuji, je kladen důraz na zodpovědnost rodičů. Při 

rozhovorech s rodiči je zdůrazňována spolupráce se školou, avšak odpovědnost za podání 

včasné ţádosti o kontrolní vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně je jednoznačně na 

zákonných zástupcích.       

Ani v následujících dvou otázkách se výpovědi rodičů zvlášť nelišily. 75% mnou 

dotázaných rodičů vědělo, ţe Ministerstvo školství vydává zvláštní pokyny pro učitele, jak 

ţáky s dyslexií zkoušet a klasifikovat. Tuto informaci v poradenském zařízení, kde pracuji, 

rodiče získají v okamţiku stanovení diagnózy specifická porucha učení.  Odpověď „nevím“ 

zvolilo 25%. Respondenti Krejčové (2004) na tuto otázku kladně odpověděli v 64,0%, 8,0% 

odpovědělo záporně a 28,0% nevědělo. Předpokládám, ţe postupy se v jednotlivých 

poradenských zařízeních zásadně neliší. Otázkou zůstává, zda si rodiče veškeré informace, 

které při závěrečném pohovoru získají (mnohdy v emočně vypjaté situaci), pamatují.  
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Většina respondentů ví, ţe jsou nějaké metody, které lze ve školách vyuţít při 

nápravě dyslexie. Z mé skupiny kladně odpovědělo 90% respondentů, 10% uvedlo, ţe neví. 

Ve skupině Krejčové (2004) ví o metodách nápravy dyslexie 81,3% rodičů, 1,3% rodičů 

odpovědělo záporně a 17,4% dotázaných nevědělo.  

 

10.5 Dostupnost informací 

 

Velké mnoţství respondentů z řad rodičů obou skupin by snadno a rychle dokázal/o 

získat informace o dyslexii. Myslí si to 75% mnou dotázaných a 64,4% účastníků výzkumu 

Krejčové (2004). 15% mnou oslovených rodičů nevědělo a 10% si to nemyslí. Ve skupině 

Krejčové (2004) nevědělo 19,2% a 16,4% rodičů odpovědělo záporně. Předpokládám, ţe 

s postupující narůstající gramotností týkající se informačních technologií by informace 

dokázalo najít čím dál více respondentů.    

 Statisticky významný rozdíl zaznamenávám v odpovědích sledovaných skupin rodičů 

na otázku, zda znají nějaké kníţky o dyslexii. Téměř stejný počet respondentů knihy 

o dyslexii zná /z mého souboru 40% a ve skupině Krejčové (2004) 37,3%/. Odlišnost je 

v odpovědích jiných. Nevím zvolilo 60% z mnou oslovených rodičů. Zřejmě upřímnější 

odpověď (neznám) zvolilo 62,7% respondentů Krejčové (2004). Dá se říci, ţe povědomí 

rodičů o knihách zaměřených na téma dyslexie je ve sledovaných regionech srovnatelné.    

 

Více se dozvědět o dyslexii například z novin, rozhlasu či televize by chtělo 80% 

mých respondentů, nemá o to zájem 15% a neví 5%. Ve skupině Krejčové (2004) by se rádo 

z masmédií dozvědělo o dyslexii více 88%. Záporně odpovědělo 8% a odpověď „nevím“ 

zvolilo 4% respondentů. Zájem rodičů se jeví ve sledovaných regionech srovnatelný. 

Vzhledem k vysokému počtu kladných odpovědí, je zjevné, ţe rodiče tato problematika velice 

zajímá a rádi by se o ní dozvěděli více.    

 

10.6 Otevřené otázky 

 

Rodiče měli uvést, koho lze poţádat o diagnostiku. Mnou oslovená skupina rodičů 

v 95% uvedla pedagogicko-psychologickou poradnu a v 5% speciálněpedagogické centrum 

pro děti s vadami řeči. Rodiče ve skupině Krejčové (2004) odpověděli rozmanitěji. 78,2% by 

o diagnostiku poţádali pedagogicko-psychologickou poradnu či přímo psychologa. Odpověď 

speciálněpedagogická centra se vyskytla v 3,0% respondentů. Dále byly uváděny kategorie 

speciální pedagog,  škola či učitel, lékař. Na Královéhradecku má pedagogicko-psychologická 
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poradna dlouholetou tradici a školy vedou rodiče svých ţáků  ke spolupráci s touto institucí, 

coţ moţná vysvětluje odpovědi rodičů z mého souboru. Nicméně většina respondentů 

sledovaných skupin by poţádala o diagnostiku školské poradenské zařízení.      

 Rodiče byli poţádáni, aby odhadli procentuální počet dětí s dyslexií na základních 

školách v České republice. Mnou oslovená skupina rodičů v průměru uvedla 23,13%. 

Nejčastěji uváděná hodnota byla 20%. Nejniţší odhad činil 2% a nejvyšší 50% ţáků. 25% 

dotazovaných rodičů se k této otázce nevyjádřilo. Ve srovnávací skupině Krejčové (2004) 

rodiče průměrně odhadovali 12,8% dětí s dyslexií na základních školách, shodná byla 

nejčastěji uváděná hodnota (20%). Rozdílný byl minimální odhad 0%, maximální odhad byl 

v porovnání s mnou sledovanou skupinou rodičů vyšší (60%). Nejvíce se rodiče lišili 

v průměrném výskytu dětí s dyslexií na základních školách. Mnou oslovení rodiče se 

domnívají, ţe je výskyt vyšší o 10,33% neţ respondenti Krejčové (2004). Tento rozdíl 

nepovaţuji za zásadní. Na Královéhradecku se s takovýmto rozdílem lze setkat v rámci 

jednotlivých škol. Názory rodičů nejsou zásadně odlišné.        

 

11. DOTAZNÍK SEBEHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO VÝKONU A VZTAHU KE ŠKOLE 

PRO ŢÁKY 

 

 Z dotazníku sebehodnocení školního výkonu a vztahu ke škole vyplývá následující. 

Ţáci se specifickými poruchami učení hodnotí svou školní práci a míru jejího zvládnutí 

lehce podprůměrně (4,75 stenu). V hodnocení mezi chlapci (4,66) a dívkami (4,87) není 

významný rozdíl.  

 Ve škále sebehodnocení relativní úspěšnosti ve třídě se ţáci celkově hodnotí mírně 

podprůměrně (4,8), přičemţ jsem zaznamenala významný rozdíl (větší neţ dva steny), kdy se 

dívky hodnotí výrazně podprůměrně (3,5) a chlapci se naopak vnímají ve třídě jako úspěšní. 

Hodnocení chlapců odpovídá průměru (5,66).  

 Zásadní obavy, strach ze školy se nepotvrdily. Celkově výsledek odpovídá průměru 

(6,2), přičemţ jsou chlapci optimističtější, Hodnota u chlapců odpovídá lepšímu průměru 

(6,5). U dívek vyšla celková stenová hodnota 5,75.  

 Ve škále celkové hodnocení se chlapci a dívky hodnotí průměrně (5,1). Přičemţ 

chlapci situaci vnímají opět pozitivněji neţ dívky. U chlapců celkové hodnocení odpovídá  

průměru (5,41), u děvčat mírnému podprůměru (4,62). Pro přehlednost uvádím údaje 

v tabulce č. 1.       
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Vágnerová : Dotazník sebehodnocení školního výkonu a vztahu ke škole 

  Dívky Chlapci Dívky i chlapci 

Sebehodnocení školní práce a míra jejího zvládnutí 4,87 4,66 4,75 

Sebehodnocení relativní úspěšnosti ve třídě 3,5 5,66 4,8 

Strach ze školy 5,75 6,5 6,2 

Celkové hodnocení 4,62 5,41 5,1 

Tabulka č. 1, hodnoty ve stenech.  

  

Výsledky potvrdily obecně platnou zkušenost, ţe v době dospívání dochází k poklesu 

sebehodnocení (Vágnerová 2008). V mém šetření se zároveň ukázalo, ţe jsou dívky vůči sobě 

více kritické neţ chlapci. Celkové hodnocení, které vyjadřuje víru ve své vlastní schopnosti, 

mají v mnou sledovaném souboru značně sníţené dívky. Zároveň dívky hodnotí svou relativní 

školní úspěšnost hůře neţ chlapci. Potvrdilo se, ţe děti s poruchami učení jsou k sobě 

v hodnocení své školní práce kritičtější neţ jejich vrstevníci, přestoţe klasifikace na 

vysvědčení je průměrná a lepší, svoji školní práci mnou sledovaní ţáci hodnotí lehce 

podprůměrně. Strach ze školy se v dotazníku neprojevil. Z praxe mohu uvést, ţe většina dětí 

se specifickými poruchami učení přes dílčí školní neúspěchy do školy chodí ráda. Mají tam 

kamarády a často uvádějí i oblíbené předměty.   

 

12. DOTAZNÍK HODNOCENÍ ŠKOLNÍ PRÁCE DÍTĚTE A JEHO VZTAHU KE 

ŠKOLE PRO UČITELE A RODIČE 

 

 Při porovnávání stenových hodnot se názory rodičů ţáků se specifickými poruchami 

učení a učitelů na ţáky se specifickými poruchami učení na základních školách zásadně neliší. 

Školní práci těchto ţáků hodnotí obě skupiny respondentů jako podprůměrnou. Přičemţ jsou 

učitelé méně kritičtí, průměrná stenová hodnota činí 4,85. Rodiče své děti hodnotí v průměru 

stenem 4,6.  

 Předpoklady ţáků se specifickými poruchami učení pro školní práci hodnotí učitelé 

i rodiče prakticky stejně, podprůměrně. Hodnocení učitelů je 3,57 a rodiče se vyjádřili 

stenovou hodnotou 3,7. 

 Strach ze školy u ţáků se specifickými poruchami učení vnímají zřetelněji učitelé. 

Rodiče tuto oblast hodnotí jako průměrnou (5,7), zatímco učitelé  podprůměrnou (4,26).  
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 V celkovém hodnocení dětí se specifickými poruchami učení se dotazované soubory 

učitelé a rodiče těchto ţáků příliš nerozcházejí. Hodnotí ţáky podprůměrně. Učitelé 

průměrnou stenovou hodnotou 4,38 a rodiče hodnotou 4,6.  

 

Dotazník hodnocení školní práce dítěte a jeho vztahu 

ke škole pro učitele a rodiče     

  Učitelé Rodiče 

Hodnocení školní práce dítěte 4,85 4,6 

Hodnocení předpokladů dítěte pro školní práci 3,57 3,7 

Hodnocení strachu dítěte ze školy 4,26 5,7 

Celkové hodnocení 4,38 4,6 
Tabulka č.2, hodnoty ve stenech. 

 

 Výsledky nepotvrdily konstatování Vágnerové (2008, s. 414), ţe pakliţe rodiče 

a učitelé hodnotí výkony dítěte nízko (a ty odpovídají skutečnosti), pak očekávají, ţe by se  

školní práce mohla v budoucnu zlepšit a hodnotí předpoklady pro školní práci výše. Nutno 

konstatovat, ţe nebyla splněna podmínka, ţe rodiče své děti hodnotí adekvátně jejich 

známkám na vysvědčení. Mnou oslovení rodiče jsou vůči svým dětem kritičtější, jejich školní 

práci hodnotí hůře. Z tohoto důvodu zřejmě hodnotí i jejich předpoklady ještě hůře. Zároveň 

se konstatování Vágnerové (2008, s. 414), ţe rodiče a učitelé předpokládají, ţe špatně se učící 

ţák bude mít strach ze školy, potvrdilo jen zčásti. Mnou sledovaní učitelé toto předpokládají, 

ale rodiče oslovených dětí ne.  

    

13. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU SEBEHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO 

VÝKONU A VZTAHU KE ŠKOLE PRO ŢÁKY A DOTAZNÍKU HODNOCENÍ 

ŠKOLNÍ PRÁCE DÍTĚTE A JEHO VZTAHU KE ŠKOLE JEJICH RODIČI 

13.1 Porovnání výsledků ve stenech. 

 

 Při srovnávání těchto výsledků povaţuji za významný rozdíl v hodnocení nejméně 

dvou stenů a výše.  

 Z výsledků vyplývá, ţe nejčastěji se rodiče se svými dětmi rozcházejí v oblasti  

hodnocení předpokladů pro školní práci. Rodiče ve 40% hodnotí předpoklady svých dětí 

kriticky, zatímco jejich děti  vnímají svoji relativní úspěšnost minimálně o dva steny lépe.  

 Ve 35% rodičů je celkové hodnocení přísnější neţ celkové hodnocení jejich dětí. 

Školní práci hodnotí 30% rodičů (více u děvčat) významně hůře, neţ to vnímají samy děti. 

5%  rodičů se domnívá, ţe mají  jejich děti  větší  strach ze školy, neţ samy děti přiznávají. 
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 Naopak u 30% dětí jsem shledala, ţe svoji školní práci hodnotí významně kritičtěji 

neţ jejich rodiče, a to zejména chlapci. 25% dětí hodnotí svůj strach ze školy méně 

optimisticky, neţ na ně nahlíţejí jejich rodiče. Nicméně nelze říci, ţe by se školy obávaly. 

20% dětí, a to pouze ze skupiny chlapců, jsou sebekritické v celkovém hodnocení. Samy sebe 

hodnotí významně hůře, neţ jejich rodiče. Jen 10% ţáků je více kritických v náhledu na 

hodnocení své relativní úspěšnosti.     

 Porovnání jednotlivých stenových hodnot výstupů rodičů a jejich dětí uvádím 

v přílohách č. 18 a 19. 

 

13.2 Statistické zpracování výstupů rodič – dítě  

 

Při statistickém zpracování dat respondentů rodičů a jejich dětí ve všech kategoriích 

vychází průměr párových odchylek  kladný ve prospěch dívek. Dívky se hodnotí lépe neţ je 

vnímají jejich rodiče. Statisticky významně vyšší sebehodnocení bylo prokázáno u dívek 

v kategorii Sebehodnocení školní práce a míra jejího zvládnutí (P<3,7%) a v kategorii 

Celkové hodnocení (P<4,5%).   

U chlapců bylo zjištěno niţší průměrné sebehodnocení pouze v kategorii 

Sebehodnocení školní práce a míra jejího zvládnutí. Nejedná se však o statisticky významný 

rozdíl (P<7,1%).  

V ostatních kategoriích vychází průměr kladný ve prospěch ţáků samotných. Ţáci se 

většinou hodnotí lépe neţ jejich rodiče, coţ je běţný jev. Statisticky významný rozdíl  je 

pouze v kategorii Sebehodnocení relativní úspěšnosti ve třídě (P<4,5%), kde se chlapci 

hodnotí lépe, neţ je vnímají jejich rodiče. Přehledná tabulka je uvedena jako příloha č. 20.  

 

13.3 Statistické zpracování Dotazníku hodnocení školní práce dítěte a jeho vztahu ke 

škole rodiči a učiteli 

 

Při statistickém zpracování dat učitelů a rodičů se ukázalo, ţe kromě kategorie 

Hodnocení školní práce dítěte rodiče hodnotí své děti lépe neţ učitelé obecně ţáky se 

specifickými poruchami učení. Statisticky významný rozdíl mezi hodnocením rodičů a učitelů 

nebyl prokázán ani v jedné kategorii. Největší rozdíl mezi rodiči a učiteli je v kategorii 

strachu dítěte ze školy, kdy je i nejniţší P – hodnota = 0,056. Tato hodnota je natolik nízká, ţe 

významnost rozdílu „unikla“ pouze o půl procenta. Podrobné údaje uvádím v příloze č. 21. 

        



 

 
142 

14. DOTAZNÍK SEBEPOJETÍ ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI (SPAS) – VÝSLEDKY 

 

 Hodnotíme-li  dívky i chlapce celkově, dostaneme následující stenové hodnoty. 

V oblasti obecných schopností se hodnotí účastníci mého šetření podprůměrně (4,7), 

v matematice průměrně (5,5), ve čtení výrazně podprůměrně (2,8), v pravopise průměrně 

(5,35), ve psaní průměrně (5). Sebedůvěru celkově respondenti hodnotí mírně podprůměrně 

(4,7). V celkovém skóre se ţáci hodnotí stenovou hodnotou 3,95 podprůměrně.  

 Obecné  

schopnosti 

Matematika Čtení Pravopis Psaní Sebedůvěra Celkový 

skór 

Průměr  

dívky a chlapci 

    4,67      5,48  2,86    5,2    4,89       4,48   3,89 

Tabulka č. 3  Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti. Výsledky účastníků mého šetření ve věku 13,3 – 14,11 ve 

stenech. 

Z důvodu podrobnějšího porovnávání výstupů a moţných zjevných odlišností mezi 

pohlavím i v závislosti na věku, jsem rozčlenila mnou oslovené ţáky do následujících skupin. 

Dívky 13,0 – 13,11, dívky 14,0 - 14,11 a chlapci 13,0 – 13,11 a 14,0 – 14,11. Údaje 

v následujících tabulkách jsou ve stenech.    

Dívky  

13,0– 13,11 

Obecné  

schopnosti 

Matematika Čtení Pravopis Psaní Sebedůvěra Celkový 

skór 

Resp. č. 3 3 4 5 6 7,5 1,5 4 

Resp. č. 4 4 3 2 9,5 3 4 3 

Resp. č. 8 7 8 3 3 6 3 5 

Průměr 4,66 5,0 3,33 6,16 5,50 2,83 4 

Tabulka č. 4  Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti. Výsledky účastníků mého šetření ve stenech.  

 

Dívky  

14,0– 4,11 

Obecné  

schopnosti 

Matematika Čtení Pravopis Psaní Sebedůvěra Celkový 

skór 

Resp. č. 6 4 6 3 5 3 6 4 

Resp. č. 10 6 4 3 4 3 4 3 

Resp. č. 11 3 5 1 1,5 6 4 2 

Resp. č. 16 5 10 3 1,5 4 6 4 

Resp. č. 18 4 3 4 7,5 4 6 5 

Průměr 4,4 5,6 2,8 3,9 4,0 5,2 3,6 

Tabulka č.5   Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti. Výsledky účastníků mého šetření ve stenech.  
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Chlapci  

13,0–13,11 

Obecné  

schopnosti 

Matematika Čtení Pravopis Psaní Sebedůvěra Celkový 

skór 

Resp. č. 1 5 9 1 1,5 5 4 4 

Resp. č. 5 4 5 6 6 1,5 6 5 

Resp. č. 7 10 9 3 9 6 10 8 

Resp. č. 9 1,5 1,5 1 1,5 7 1,5 1 

Resp. č. 19 4 5 3 4,5 5 3 3 

Resp. č. 20 3 1,5 1 4,5 3,5 3 1 

Průměr 4,58 5,16 2,5 4,5 4,66 4,58 3,66 

Tabulka č.6   Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti. Výsledky účastníků mého šetření ve stenech.  

 

Chlapci  

14,0–14,11 

Obecné  

schopnosti 

Matematika Čtení Pravopis Psaní Sebedůvěra Celkový 

skór 

Resp. č. 2 5 4 3 7 6 4 4 

Resp. č. 12  5 4 4 6 7 4 4 

Resp. č. 13 6 10 3 7 5 6 5 

Resp. č. 14  5 9 1 1,5 3,5 3 3 

Resp. č. 15 8 7 3 9 5 9 7 

Resp. č. 17 1,5 3 3 7 6 6 3 

Průměr 5,07 6,16 2,83 6,25 5,41 5,33 4,33 

Tabulka č. 7  Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti. Výsledky účastníků mého šetření ve stenech.  

 

 Z výše uvedených údajů v tabulkách je zřejmé, ţe v kategorii Obecné schopnosti se 

všechny dívky (4,66; 4,40) a chlapci (4,58) ve věku 13,0 - 13,11 hodnotí podprůměrně. 

Chlapci ve věku 14,0 – 14,11 hodnotí své intelektové schopnosti, svoji bystrost a pohotovost 

jako průměrné (5,07). Vzhledem k malému vzorku respondentů nechci zevšeobecňovat, ale 

v této skupině ţáků z výše uvedených výsledků vyplývá, ţe celkový názor na sebe sama má 

kladný skupina chlapců ve věku 14,0 – 14,11 a ostatní respondenti vykazují niţší sebejistotu.    

V kategorii Matematika se všichni dotázaní hodnotí průměrně, přičemţ vţdy starší 

věková kategorie se hodnotí lépe neţ mladší u obou pohlaví. Fakt, ţe své výkony 

v matematice hodnotí v průměru všichni respondenti lépe neţ čtení, poukazuje na to, ţe si je 

většina vědoma toho, ţe ve čtení nejsou dobří, ţe jim čtení činí velké obtíţe. Pokud se jedná 

o věk respondentů, kdy se ti starší hodnotí lépe neţ mladší, lze to dle mého názoru vysvětlit 

postupně vzrůstající sebejistotou v oblastech, kde o sobě ţáci nepochybují.      
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Nejhůře ze všech sledovaných oblastí všichni respondenti hodnotí své čtenářské 

dovednosti, a to výrazně podprůměrně. Ze sledovaných skupin nejhůře své čtenářské 

schopnosti hodnotí chlapci ve věku 13,0 – 13,11 (2,50). O málo lépe vnímají své čtenářské 

dovednosti děvčata (2,80) a chlapci (2,83) ve věku 14,0 – 14,11. Nejshovívavější ke svým 

čtenářským dovednostem ze sledované skupiny ţáků jsou dívky ve věku 13,0 – 13,11 (3,33), 

přesto svůj výkon hodnotí rovněţ výrazně podprůměrně. Přestoţe jsou mezi jednotlivými 

skupinami rozdíly, nejsou zásadní. Potvrzuje se zde zkušenost i z jiných výzkumů (Matějček, 

Vágnerová 1992; Klégrová 1999), ţe děti s dyslexií hodnotí své čtenářské výkony nejhůře ze 

sledovaných oblastí.  

Velké rozdíly zaznamenávám mezi jednotlivými sledovanými kategoriemi  

v hodnocení pravopisu. Nejhůře se hodnotí dívky (3,90) ve věku 14,0 – 14,11. Svůj výkon 

vnímají jako výrazně podprůměrný. Lepší, ale podprůměrný (4,50) výkon v pravopise vnímají 

chlapci ve věku 13,0 – 13,11. Spolehlivě průměrně se v oblasti pravopisu hodnotí chlapci 

(6,25) ve věku 14,0 – 14,11 a dívky ve věku 13,0 – 13,11 (6,16). Tyto rozdíly se vysvětlují 

obtíţně. Nelze říci, ţe by s věkem a více zkušenostmi s aplikováním pravopisu rostla 

sebedůvěra v této oblasti. S přibývajícím věkem si více v oblasti pravopisu věří chlapci, 

u děvčat je tomu v mém šetření naopak.  

Psaní podprůměrně hodnotí dívky (4,00) ve věku 14,0 – 14,11 a chlapci (4,66) ve věku 

13,0 – 13,11. Další dvě sledované kategorie dívky (5,50) ve věku 13,0 – 13,11 a chlapci 

(5,41) ve věku 14,0 - 14,11 jsou se svým psaním spokojeni, hodnotí je průměrně. I zde se 

nabízí srovnání výsledků s rostoucí sebejistotou chlapců a vzrůstající sebekritičností dívek.        

 Nejmenší důvěru ve své schopnosti a nejhůře své postavení mezi ostatními ţáky 

posuzují dívky ve věku 13,0 – 13,11. Hodnocení jejich sebedůvěry se nachází v pásmu 

hlubokého podprůměru (poruchy) (2,83). Chlapci ve věku 13,0 – 13,11 svoji sebedůvěru 

hodnotí podprůměrně (4,58). S přibývajícím věkem jsou výsledky v této oblasti lepší. Dívky 

i chlapci ve věku 14,0 – 14,11 si věří průměrně. Dívky 5,20, chlapci 5,33. Lze konstatovat, ţe 

s přibývajícími roky důvěra ve své schopnosti obstát mezi ostatními, hodnocení svého 

postavení v konkurenci ostatních dětí stoupá.    

 Celkové skóre pozoruji u všech sledovaných kategorií podprůměrné. Téměř shodné 

vykazují dívky ve věku 14,0 – 14,11 (3,60) a chlapci ve věku 13,0 – 13,11 (3,66). O málo 

lépe jsou na tom dívky ve věku 13,0 – 13,11 (4,00) a chlapci ve věku 14,0 – 14,11 (4,33).  

Z přehledu jednotlivých výsledků vyplývá, ţe celkové skóre negativně ovlivňuje výrazně 

podprůměrný výsledek v oblasti čtení.   
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15. SHRNUTÍ 

 

 Z nestandardizovaného dotazníku vyplývá, ţe si je většina ţáků vědoma svých 

výukových obtíţí a přičítá je specifickým poruchám učení. Z Dotazníku sebehodnocení 

školního výkonu a vztahu ke škole (Vágnerová 2008) a Dotazníku sebepojetí a školní 

úspěšnosti dětí – SPAS (Matějček, Vágnerová 1992) je zřejmé, ţe sníţená  školní výkonnost 

(zejména v oblasti čtení) negativně ovlivňuje sebepojetí dětí. S touto problematikou dle mého 

názoru souvisí i skutečnost, ţe tři čtvrtiny dotázaných ţáků nezná své učební strategie.  

 Sníţená sebejistota se projevila ve všech dotaznících, které byly ţákům předloţeny. 

Jen 15% z dotazovaných ţáků se ve třídě cítí být úspěšnými. Realitu, ţe si ţáci se 

specifickými poruchami učení nemyslí, ţe školní práci zvládají dobře, potvrzují i získaná data 

Dotazníku sebehodnocení školního výkonu a vztahu ke škole. Ve škále Sebehodnocení školní 

práce a míry jejího zvládnutí se chlapci i dívky hodnotili podprůměrně. Své postavení mezi 

ostatními  ţáky vnímají děti se specifickými poruchami učení celkově podprůměrně. Pokud 

rozlišíme věkové kategorie 13,0 – 13,11 a 14,0 – 14,11, zjišťujeme, ţe starší skupina  

respondentů své schopnosti a postavení  mezi ţáky hodnotí lépe. Hodnocení odpovídá 

spodnímu pásmu průměru.  Skutečnost, ţe se ţáci se specifickými poruchami učení nevnímají 

jako výborní ve školních předmětech, potvrzuje i výčet aktivit, ve kterých  uvádějí, ţe jsou 

opravdu šikovní. Minimum ţáků (10%) jmenovalo vyučovací předměty přírodovědného 

charakteru. Ostatní respondenti uváděli mimoškolní aktivity. Jmenovali sport, vaření, 

rukodělné činnosti a práci na počítači. Tomu odpovídají i výsledky v Dotazníku 

sebehodnocení školního výkonu a vztahu ke škole, kde se ţáci hodnotí podprůměrně. Zároveň 

se v testu SPAS vnímají podprůměrně v kategorii Čtení a Psaní, které se promítají do všech 

hlavních výukových předmětů. Zajímavé je, ţe i přes spolehlivě průměrné hodnocení v oblasti 

Matematiky testu SPAS u všech věkových kategorií, se jen minimum ţáků vyjádřilo kladně 

ve smyslu úspěšnosti v tomto předmětu.          

 Pozitivní hodnocení sebe sama není  snadné. Jak vyplývá z dotazníků a rozhovoru 

s ţáky se specifickými poruchami učení je pozitivní ocenění sama sebe pro ně ještě obtíţnější. 

Téměř všechny oslovené ţáky úkol kladného sebehodnocení zaskočil. Většina z nich dlouho 

váhala, přemýšlela. Málo komu se podařilo vyjmenovat alespoň pět dobrých vlastností. Dívky 

byly o poznání váhavější, potřebovaly více povzbuzovat. Některé ani pět dobrých vlastností 

nevyjmenovaly, jedna jmenovala dvě záporné. Reakce ţáků v rozhovoru potvrdily výstupy 

Dotazníku  sebehodnocení školního výkonu a vztahu ke škole (Vágnerová 2008), škály 

Sebehodnocení relativní úspěšnosti ve třídě. Ţáci se celkově hodnotí podprůměrně. Mezi 
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chlapci (5,66) a dívkami (3,5) jsem však zaznamenala statisticky významný rozdíl. Dotazník 

Vágnerové (2008) poukázal na to, ţe se chlapci vnímají ve třídě úspěšnější neţ dívky. 

V dotazníku SPAS (Matějček, Vágnerová 1992) však výsledky s Dotazníkem Vágnerové 

(2008) zcela nekorespondují. Sebedůvěra byla testem SPAS (Matějček, Vágnerová 1992) 

prokázána u chlapců a dívek ve věku  14,0 – 14,11  průměrná.  

Metaforickým vyjádřením specifických poruch učení ţáci vyjadřují převáţně 

psychickou zátěţ, kterou v důsledku postiţení proţívají. Přesto více neţ polovina oslovených 

uvaţuje o studiu na střední škole s maturitou. Méně jistí v odpovědích byli ţáci 8. tříd, coţ je 

pochopitelné, protoţe téma volby střední školy není právě aktuální. Větší rozhodnost 

o budoucím studiu dle mého názoru souvisí i s vyspíváním, větší sebedůvěrou, která se v testu 

SPAS prokázala právě u ţáků ve věku 14,0 – 14,11. 

Nízkou sebedůvěru u svých dětí vnímá více neţ polovina oslovených rodičů. Jedna 

třetina rodičů pozoruje, ţe jsou jejich děti stále negativně ovlivněny specifickými poruchami 

učení a nevyrovnaly se  s nimi. Potěšující je, ţe tři čtvrtiny rodičů registrují, ţe se sebedůvěra 

a sebejistota jejich dětí s věkem zvyšuje. Totéţ prokázaly výsledky testu SPAS (Matějček, 

Vágnerová 1992).  

 Za pozitivní zjištění povaţuji, ţe se 70% učitelů domnívá, ţe projevy specifických 

poruch učení přetrvávají do dospělosti. Zaráţející však je, ţe téměř stejný počet respondentů 

z řad učitelů (67%) je toho názoru, ţe se ţáci za diagnózu schovávají. Na jedné straně si 

učitelé uvědomují, ţe ze specifických poruch učení člověk „nevyroste“, zároveň však 

k ţákům s postiţením přistupují podezíravě. Příznivé je, ţe učitelé svůj negativní postoj 

zřejmě nedávají vţdy najevo. Soudím tak z toho důvodu, ţe 60% dotázaných ţáků učitelům 

důvěřuje a domnívá se, ţe učitelé jejich potíţe s učením chápou. Většina ţáků (85%) uvedlo, 

ţe učitelé dokáţí ocenit jejich zlepšení.             

 

16. DISKUSE 

16.1 Semistrukturovaný rozhovor se ţáky 

 

 Příznivé je, ţe pohybové aktivity si přes obrovský rozmach nových technologií stále 

mezi ţáky udrţují oblibu. Sport patří u sledovaných ţáků mezi nejčastější záliby. Podílet se na 

tom můţe právě skutečnost, ţe u respondentů přetrvávají specifické  poruchy učení, kdy je 

centrální nervový systém mnohem více zatěţován neţ u běţné populace, tudíţ relaxace 

pohybem se jeví jako nejoptimálnější.   
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 Zkušenost s opakováním ročníku nemá ţádný z oslovených ţáků, coţ poukazuje na 

pozitivní změnu ve smyslu šíření osvěty mezi učiteli. Před patnácti lety jsem se setkávala 

s ţáky, kteří opakovali ročník v dobrém úmyslu ze strany vyučujících, ţe ţákům se 

specifickými poruchami učení opakování pátého či šestého ročníku bude ku prospěchu. Spíše 

se jednalo o pocity bezmoci a neschopnost hledat jiné východisko. Oč zoufalejší a zklamaní 

byli ţáci a jejich rodiče, kdyţ se slibovaný efekt nedostavil. 

Věkem nástupu do první třídy se ţáci nijak neznepokojují. Ti, kterým byl odloţen 

nástup do 1. třídy o jeden rok, to jako trauma rozhodně neproţívají. Očekávala jsem 

i komentáře těch respondentů, kteří byli ve skupině nejmladší (narozeni v létě), patří tedy 

mezi nejmladší ţáky v daném ročníku. Tuto skutečnost si ţáci, kterých se to týká, 

neuvědomují. Nikdo se o věku ve smyslu nejmladšího ţáka ve třídě nezmínil.   

 Nízký počet ţáků uvedl, ţe měli potíţe jiţ v první třídě. Většina ţáků si nepamatuje, 

kdy u nich výukové obtíţe začaly. Pravdou je, ţe ohleduplný učitel v počátcích výuky 

respektuje osobní pracovní tempo kaţdého ţáka. Nicméně mne zkušenosti z praxe vedou 

k názoru, ţe někteří učitelé v počátcích výuky nerealizují pedagogickou diagnostiku 

svěřených ţáků, která by je mohla na určitá úskalí upozornit. Naopak jsou učitelé, kteří 

registrují odlišnosti ve vývoji některých dětí, ale dlouho otálejí a čekají, aţ dítě tzv. „dozraje“ 

a do poradenského zařízení rodiče s dítětem doporučí po značné prodlevě (například na konci 

třetí třídy, kdy dítě ve škole značně selhává a je vyčerpané).  

Dotazovaní ţáci situovali počátky školního selhávání nejčastěji do závěru druhé a do 

průběhu třetí třídy. Skutečnost, ţe si ţáci nevybavují počátky svých obtíţí, můţe být 

i pozitivním jevem. Mají-li ţáci v ţivé paměti naopak těţké začátky, často to bývá spojené se 

stresy, velikým úsilím a psychickým vypětím. Jak ukázaly následující odpovědi ţáků, přes 

veškerá opatření se na počáteční nezdary nedá zcela zapomenout. Jakmile si měli ţáci vybavit 

projevy svých obtíţí, reagovali pohotově, bez zaváhání, coţ dle mého názoru prokazuje, ţe se 

opakované neúspěchy vrývají do paměti člověka a mohou ovlivňovat náhled na sebe sama po 

celý ţivot. Řešením podle mého názoru je průběţná pedagogická diagnostika učitele, která 

odhalí moţné obtíţe a ve svém důsledku zabezpečí včasnou  intervenci (samozřejmě za 

spolupráce školy a rodiny). 

 Návštěva v pedagogicko-psychologické poradně a stanovení diagnózy vyburcovalo 

rodiny k většímu nasazení. Téměř všichni respondenti odpověděli, ţe se po návštěvě poradny 

doma více učili, jejich práce byla intenzivnější po celou docházku na I. stupni základní školy.  

 Jako velmi podstatnou a zásadní povaţuji informaci, ţe ještě na II. stupni základní 

školy je téměř polovina ţáků na rodičích při přípravě na vyučování stále závislá. Ţáci se bez 
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pomoci dospělých neobejdou. Nejvíce ţáci potřebují pomoc s výukou českého jazyka 

a matematiky. Ještě v osmé a deváté třídě ţákům rodiče při přípravě na vyučování pomáhají. 

Příčinou můţe být závaţnost postiţení, zodpovědný přístup a cílevědomost ţáků i jejich 

rodičů, blíţící se volba střední školy.  

Pomoc při přípravě na vyučování je převáţně z řad rodinných příslušníků, coţ jsem 

neočekávala. Jak známo v tomto věku přestávají být rodiče autoritami a tyto děti mnohem 

lépe spolupracují s osobami cizími. Důvodem mizivého počtu vyuţívání privátního sektoru 

můţe být ekonomická stránka věci - finanční náročnost takové pomoci. Na druhé straně ţáci 

s rodiči spolupracují, protoţe si jsou svého znevýhodnění vědomi. Většina z nich (85%) 

uvedla, ţe jejich výukové obtíţe souvisí s poruchami učení a potřebu pomoci uznávají. 

 Potěšitelná je okolnost, ţe se více neţ polovina z dotázaných ţáků necítí být ve třídě 

neúspěšná. Polovina z oslovených ţáků se vnímá „tak uprostřed“. Nicméně téměř třetina ţáků 

se za úspěšné nepovaţuje. Jedná se většinou o ţáky, kteří vnímají nízkou podporu ze strany 

rodiny. Rodiče jsou bezradní, mají málo času na své děti nebo si dostatečně neuvědomují 

jejich potřeby.     

 Otázky cílené na pozitivní sebehodnocení se ukázaly jako nesmírně obtíţné. Okamţitá 

a pohotová reakce většiny dotázaných ţáků byla: „nevím, nejsem šikovný, to by měl hodnotit 

někdo jiný…“ Při opakování otázky a poskytnutí více času k zamyšlení, kaţdý ţák uvedl 

oblast, ve které se cítí být opravdu šikovný. Kdyţ měli ţáci vyjmenovat pět svých dobrých 

vlastností, ve většině případů (90%) se opakovaly předchozí reakce.  Nejčastější odpovědi 

zněly: „to nevím, žádné nemám; to kdybyste se mě zeptala na ty špatné, to bych vám jich tady 

řekl…; to přeci nemůžu posuzovat já…“ Mělo být vyřčeno sto pozitivních pojmů. Ţákům se 

podařilo pojmenovat celkem osmdesát dva kladných charakteristik. Ve třech případech byla 

jmenována negativa (dvakrát náladovost, jednou otravnost), coţ povaţuji za doklad toho, jak 

obtíţné je pro tuto věkovou kategorii pozitivní hodnocení sama sebe.  

  Jak jsem jiţ uvedla v kapitole 8.1.3., jsou ţáci mého šetření naladěni prosociálně. 

V mnoha kategoriích, které jmenovali, lze vyčíst i ohleduplnost, i kdyţ nikým přímo 

jmenována nebyla. Předpokládám, ţe to mohlo být způsobeno okolností, kdy se u ţáků se  

specifickými poruchami učení setkáváme s obtíţemi vybavit si adekvátní pojmy, horší 

výbavností pojmů. Někteří z ţáků pět dobrých vlastností vyjmenovat nedokázali. Nejčastěji 

bylo zmíněno kamarádství. Snad i proto, ţe vrstevnická skupina má v tomto věku velký 

význam. Bez pomoci se v ţivotě neobejde většina lidí. Ţáci se specifickými poruchami učení 

byli na I. stupni základní školy na pomoci druhých lidí závislí více neţ jejich vrstevníci. Lze 

se domnívat, ţe si pomoci druhých povaţují a sami jsou ochotni druhým pomáhat.   
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 Mnou oslovení ţáci se specifickými poruchami učení nepatří mezi konfliktní ţáky. 

Téměř všichni vycházejí s vyučujícími dobře. Rozhodně se s učiteli nedostávají do konfliktů 

častěji, neţ jejich vrstevníci. Vztahy mezi učiteli a ţáky jsou z větší poloviny korektní. Ze 

sledovaného souboru má opačný názor jen jediný ţák. Většina ţáků potvrzuje dobrý vztah 

s učiteli i tvrzením, ţe vyučující dokáţí ocenit jejich nějaký, byť malý pokrok.  

 Metaforicky vyjádřit, co pro ţáky specifické poruchy učení znamenají, bylo velmi 

náročné. Pro všechny „nositele“ je specifická porucha učení zátěţ, ţivotní komplikace. Ne 

kaţdý vidí budoucnost – moţnost plné kompenzace optimisticky. Z některých odpovědí je 

zjevná nízká podpora z vnějšího sociálního prostředí, malá ochota pomoci, nízký zájem ze 

strany druhých lidí. Někteří z respondentů se uzavírají do sebe a po několikaletých 

zkušenostech uţ neočekávají, ţe by jim mohlo jejich sociální prostředí nějak pomoci. 

Výpovědi těchto ţáků by měly být pro dospělé, zvlášť ty, kteří se touto problematikou 

zabývají (poradenští pracovníci, učitelé) alarmující. Z některých výpovědí lze „vyčíst“ volání 

o pomoc, smutek, bezradnost, bezvýchodnost.             

 Překvapilo mne mnoţství ţáků (45%), kteří specifické poruchy učení nepovaţují za 

omezující faktor při volbě budoucího povolání. Vysvětlením můţe být skutečnost, ţe nabídka 

míst na středních školách je vyšší neţ poptávka. Na řadu středních škol se ţáci dostanou i bez 

přijímacích zkoušek. Úroveň středních škol navíc s niţším mnoţstvím uchazečů teoreticky 

klesá. (Prakticky to mohu doloţit z kontrolních vyšetření, kdy ţáci povaţováni na střední 

škole za nejlepší, dosahují slabě průměrného intelektu.) Navíc v dnešní době je moţné si 

vybrat z nabídky škol státních a soukromých. Známky na vysvědčení nejsou vţdy hlavním 

kritériem při přijetí na střední školu.    

 Jako pozoruhodnou motivaci při výběru povolání povaţuji pokračování v rodinné 

tradici. Pro 33,3% chlapců je rozhodující rodičovský vzor. U děvčat se tento motiv neobjevil.  

 Potěšující pro mne bylo odhodlání některých ţáků studovat na vysoké škole. 

Překvapující bylo procento ţáků (40%)‚ kteří o studiu na vysoké škole nyní uvaţují. 

Předpokládám, ţe ne všichni dokáţí v tomto věku odhadnout své moţnosti a síly. Dále je 

třeba vzít v potaz vyzrávání centrálního nervového systému a moţný rozvoj kognitivních 

schopností některých ţáků.  

 

16.2 Nestandardizovaný dotazník pro rodiče versus semistrutkurovaný rozhovor se ţáky 

 

 Rodičům a jejich dětem byla poloţena v rámci rozhovoru a dotazníku obdobná otázka 

cílená na zjištění, zda okolnost, ţe má dítě specifické poruchy učení, nějak ovlivňuje výběr 
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jeho budoucího povolání. Odpovědi obou skupin jsou dosti blízké. Kladně odpovědělo 55% 

rodičů a 50% ţáků, záporně odpovědělo 30% rodičů a 45% ţáků. 15% rodičů toto nedokázalo 

posoudit, přičemţ tento názor sdílí jen 5% ţáků. U kladných odpovědí předpokládám, ţe se 

jedná o rodiny, kde se o této problematice hovoří, aktivně se řeší ukončení docházky na 

základní školu a hledá se nejvhodnější varianta přestupu na další stupeň vzdělávání.  

 Zajímavé a věku přiměřené pozoruji rozdíly v odpovědích mezi rodiči a jejich dětmi 

na otázku týkající se toho, kdo má rozhodující slovo při výběru střední školy. Nikdo z rodičů 

neuvedl, ţe by si o tomto ţivotním kroku mělo rozhodnout dítě samo, zatímco polovina 

dotázaných ţáků je přesvědčena, ţe rozhodnutí týkající se výběru střední školy je pouze na 

nich. Větší polovina rodičů (60%) uvedla, ţe o volbě střední školy budou rozhodovat děti 

s rodiči. Tuto variantu podpořilo 45% ţáků.  5% ţáků i rodičů uvedlo, ţe typ střední školy 

bude pouze na rozhodnutí rodičů. Odpovědi rodičů jsou pochopitelné. Jsou zvyklí, ţe jejich 

děti jsou v porovnání s vrstevníky v oblasti učení většinou méně samostatné, a tak by rádi 

dohlédli na budoucí ţivotní dráhu svých dětí.     

   

16.3 Nestandardizovaný dotazník pro rodiče 

 

 Většina rodičů má se specifickými poruchami učení u svých dětí zkušenost jiţ od 

I. stupně základní školy. Rodiče potvrzují, ţe největší problémy ve výuce mají jejich děti 

v jazykových předmětech a v matematice, fyzice a chemii (jedná se i o děti s dyskalkulií). 

Téměř tři čtvrtiny rodičů uvádějí, ţe jejich děti potřebují při přípravě na vyučování alespoň 

občas pomoci. Děti s poruchami učení nejsou při přípravě na vyučování z větší části 

samostatné (samostatnost uvedlo pouze 20% dotázaných).  

 Většina rodičů (80%) je toho názoru, ţe specifické poruchy učení omezují jejich děti 

při výběru střední školy. Proto povaţuji za důleţité, aby se rodičům i jejich dětem dostalo co 

nejvíce informací ohledně studia na střední škole. Z výsledků šetření vyplývá, ţe rodiče 

nejčastěji očekávají, ţe získají informace na základní škole. Přesto jen 15% rodičů je toho 

názoru, ţe jim bylo na základní škole poskytnuto ohledně moţností dalšího studia jejich dítěte 

se specifickými poruchami učení dostatek informací. Záporně odpověděla polovina 

dotázaných, ostatní nevěděli.  

 Ani polovina dotázaných rodičů neví, zda mohou být ţáci se specifickými poruchami 

učení nějak zohledňováni. Více neţ polovina rodičů (55%) si netroufla odpovědět na otázku, 

zda by měli být studenti se specifickými poruchami učení na střední zohledňováni. 25% se 

domnívá, ţe ne, kladně odpovědělo jen 20% rodičů.  
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 Odváţnější jsou rodiče v názoru na pouţívání kompenzačních pomůcek na střední 

škole. 70% se domnívá, ţe lze těchto prostředků, které usnadní výuku vyuţít. Zřejmě jsou 

rodiče ovlivněni tím, co doma vidí a proţívají. Ţáci – jejich děti se někdy bez kompenzačních 

mechanizmů, pomůcek, vyšší časové dotace při práci neobejdou. Jen 5% uvedlo zápornou 

odpověď a 25% nevědělo.   

 O zákonných opatřeních, která by nějakým způsobem zohledňovala studenty se 

specifickými poruchami učení, rodiče vědí velmi málo. Kladně odpovědělo 20%, záporně 

25% rodičů a ostatní (55%) nevěděli.  

 Celkově lze říci, ţe mnou oslovení rodiče nejsou dostatečně informováni 

o moţnostech studia ţáků se specifickými poruchami učení na střední škole. 

 Jak vyplývá z předchozích odpovědí na otázky týkající se samostatnosti či 

nesamostatnosti dětí při přípravě a vyučování na II. stupni základní školy, většina rodičů se 

nedomnívá nebo se nevyjádřila kladně, ţe by si jejich děti v učení věřily natolik, ţe se 

probíranou látku dokáţí naučit. Názor, ţe by děti s poruchami učení byly cílevědomé 

a houţevnaté natolik, ţe svého profesního cíle pravděpodobně dosáhnou, nesdílí tři čtvrtiny 

rodičů.    

 Otázka, zda se dá říci, ţe dítě proţívá školní neúspěchy výrazněji neţ jejich vrstevníci, 

byla pro rodiče dle mého názoru obtíţná. Pokud není konkrétní dítě jedináček, pak je v rodině 

často jen jedno další dítě a rodiče nemají takové srovnání, kterého je třeba pro posouzení 

odpovědi na takto poloţenou otázku. Nicméně 40% rodičů shledává situaci únosnou 

a s běţnou populací srovnatelnou. Jen 35% rodičů odpovědělo kladně. Očekávala jsem vyšší 

procento kladných odpovědí. Pokud je opravdu procento ţáků takto nízké, svědčí to 

o převáţně vstřícném přístupu ze strany učitelů a tolerantním a chápavém přijetí dané situace 

rodinou.  

 Vysoké procento rodičů (60%) uvádí, ţe pozoruje v některých situacích, při některých 

činnostech, ţe si jejich děti málo věří. Nejčastěji uvádějí vystupování před ostatními lidmi 

(prezentaci před třídou, na veřejnosti). V poradenské praxi se setkávám často s tím, ţe ţáci se 

specifickými poruchami učení neradi hovoří před třídou, nemají rádi ústní zkoušení, při 

hlasitém čtení mají trému.  

  

16.4 Nestandardizovaný dotazník pro učitele 

 

 Odpovědi učitelů jsem se snaţila statisticky zpracovat z několika hledisek. Zajímalo 

mne, zda má vliv pohlaví a aprobace učitelů na jejich odpovědi. Zjistila jsem, ţe pohlaví 
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a aprobace hraje roli v jediné otázce. „Domníváte se, ţe specifické poruchy učení mají vliv 

na předměty, které učíte?“ Ţeny odpovídaly na tuto otázku častěji kladně neţ muţi. Navíc 

z osloveného souboru respondentů učí jazykové předměty častěji ţeny neţ muţi, coţ 

vysvětluje statisticky významný rozdíl v odpovědích na výše zmíněnou otázku. Učitelů 

jazykových předmětů bylo 1:2 ve prospěch přírodovědných předmětů. Učitelek jazykových 

předmětů bylo ve sledovaném souboru 16 : 11 ve prospěch jazykových předmětů. Učitelé 

jazykových předmětů kladně odpověděli na otázku, zda specifické poruchy učení mají vliv na 

předměty, které učí.  

 Dalším kritériem, které ovlivnilo odpovědi, byla délka praxe učitelů. To se projevilo  

v odpovědích na dvě otázky, a to č. 12 a 21: „Radí se s vámi rodiče ţáků se specifickými 

poruchami učení ohledně jejich budoucího povolání, výběru střední školy? Domníváte 

se, ţe vaše znalosti ohledně specifických poruch učení jsou dostačující?“ Ukázalo se, ţe 

s délkou praxe učitelé nabývají více znalostí a hlavně zkušeností a rodiče k nim mají větší 

důvěru, radí se s nimi. Potvrdilo se to, co je obecně známé, ţe v profesi učitele je praxe velice 

cenná a obohacující obě strany.   

 Překvapilo mne vysoké procento učitelů (83%), kteří jsou toho názoru, ţe zvýšeným 

úsilím se dají specifické poruchy učení překonat. Přitom většina z dotázaných na následující 

otázku, zda klasickou formou doučování na II. stupni základní školy lze specifické poruchy 

učení překonat odpověděla (67%) záporně a 6% neodpovědělo. Zřejmě byla první otázka 

pochopena tak, ţe bez zvýšeného úsilí nelze ani zmírnit projevy poruch učení. Pak by 

odpovědi na následující otázku byly pochopitelné, a to ţe zcela překonat doučováním 

specifické poruchy učení nelze. Velká část (70%) učitelů si uvědomuje, ţe projevy 

specifických poruch učení přetrvávají do dospělosti.    

 Pouhých 25% učitelů se nedomnívá, ţe se ţáci za diagnózu specifická porucha učení 

„neschovávají“, ţe se na poruchy učení nevymlouvají. Většina mnou oslovených učitelů 

(67%) těmto ţákům prakticky nedůvěřuje a lze říci, ţe projevy specifických poruch učení 

zřejmě podceňuje. Pravdou je, ţe podle kvality individuálního vzdělávacího plánu lze velice 

dobře poznat, jak se vyučující nad konkrétním ţákem zamysleli, do jaké míry si důsledky 

specifických poruch učení uvědomují či nikoliv. Praxe ukazuje, ţe učitelů, kteří o ţácích II. 

stupně základní školy uvaţují hlouběji, není příliš mnoho. Projevy specifických poruch učení 

dokáţe popsat většina učitelů, ale přesto někteří z nich mají potíţe s aplikováním 

vyrovnávacích opatření, na která tito ţáci mají ze zákona právo. Někteří učitelé jsou pod 

tlakem poradenského zařízení a rodičů schopni sepsat adekvátní individuální vzdělávací plán, 
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ale uţ nejsou ochotni jej akceptovat a uvést do praxe s výmluvou: „A co by na to řekli ostatní 

žáci?“ Následují intervence na škole, rozhovory, vysvětlování. 

 Většina učitelů se nedomnívá, ţe by ţáci se specifickými poruchami učení byli vůči 

nezdarům citlivější, vnímavější, zranitelnější. Otázkou je, zda své emoce tito ţáci projeví. 

Velmi často se jedná o introverty, kteří si emoční zátěţ v podobě stresu odnášejí s sebou do 

dospělosti. V některých případech ani sami rodiče nevědí, ţe jejich dítě proţívá školní 

neúspěchy hůře, neţ dává najevo. Jindy je stres skryt za extroverzi – šaškování, nevhodné 

chování, apod.  

 Většina učitelů (68%) uvádí, ţe nepropadají pocitům beznaděje, kdyţ učí ţáky se 

specifickými poruchami učení.  

Dle výše zmíněných odpovědí lze konstatovat, ţe učitelé II. stupně základní školy mají 

většinou základní znalosti související s problematikou specifických poruch učení, ale ne vţdy 

jsou schopni tyto informace a poznatky uvádět do praxe.   

 Informovanost učitelů II. stupně základní školy o moţnostech studia ţáků se 

specifickými poruchami učení na střední škole je neuspokojivá.    

 Větší polovina (66%) dotázaných učitelů si je vědoma toho, ţe specifické poruchy 

učení ovlivňují volbu povolání, výběr střední školy. Velká část učitelů (80%) se domnívá, ţe 

specifické poruchy učení nejsou překáţkou pro studium na střední škole s maturitou. Ale 

konkrétní informace o moţnostech přizpůsobení studia těmto ţákům učitelé většinou neznají. 

Jen 44% učitelů se domnívá, ţe lze při přijímacím řízení poskytnout nějaké úlevy ţákům se 

specifickými poruchami učení. O tom, ţe lze upravit studium na střední škole, má povědomí 

27% učitelů a o moţnosti uzpůsobení maturitních zkoušek ví jen 22% oslovených učitelů. 

Přitom pozitivní názor na to, ţe by měli být ţáci se specifickými poruchami učení na střední 

škole zohledňováni má více neţ polovina dotázaných učitelů (59%). Podle názoru 49% 

učitelů ţáci se specifickými poruchami učení své studium ukončí středoškolským vzděláním 

s maturitou. 33% učitelů se domnívá, ţe tito ţáci absolvují střední školu bez maturity. Další 

názory jsou ojedinělé, statisticky nevýznamné.    

  Vysoké procento učitelů (77%) vyslovilo názor, ţe je studium na vysoké škole 

nepřipravilo dostatečně na výuku ţáků se specifickými poruchami učení. Otázkou je, kolik 

hodin praxe stráví adepti učitelství právě s ţáky se specifickými poruchami učení, zda 

docházejí na ambulantní reedukační péče, kde jim mohou hodně pomoci učitelé, kteří s těmito 

dětmi denně pracují. Jaký je samotný zájem ze strany studentů? Jsou při získávání informací 

a zkušeností aktivní nebo jen pasivně čekají? Kontaktují tito studenti odborná pracoviště, kde 
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mohou získat další vědomosti, zkušenosti? Jsou odborní pracovníci  oslovených institucí 

ochotni vyjít studentům vstříc?  

 Se svými znalostmi ohledně problematiky specifických poruch učení je spokojena 

větší část dotázaných učitelů (56%). Jen 33% učitelů povaţuje své současné znalosti za 

nedostačující. Aktivně se v posledních dvou letech vzdělávalo na toto téma pouze 22% 

oslovených učitelů. Coţ můţe vysvětlovat neznalost problematiky týkající se státních maturit 

a studia ţáků se specifickými poruchami učení na střední škole obecně.  

      

16.5 Názory rodičů versus názory učitelů – nestandardizované dotazníky 

 

 Některé otázky v nestandardizovaném dotazníku pro rodiče a učitele byly záměrně 

obdobné. Jejich cílem bylo zjistit, jak se liší či shodují názory rodičů a učitelů.  

 Shodu mezi rodiči a učiteli jsem zaznamenala hned v první společné otázce, zda lze 

výukové potíţe související s poruchami učení systematickou přípravou na vyučování, 

zvýšeným úsilím překonat? Téměř stejné procento rodičů (80%) a učitelů (83%) odpovědělo 

kladně. Obě skupiny dotázaných mají na systematickou přípravu na vyučování a zvýšené úsilí 

stejný názor. Rodiče mají za období I. stupně základní školy s dítětem nějakou zkušenost. 

Většina dětí se naučí číst, psát, počítat, i kdyţ s chybami. Pozitivní posun ve čtení, psaní 

i počítání rodiče v průběhu prvního stupně zaznamenávají, tudíţ mohou nabýt dojmu, ţe lze 

cíleným úsilím a zvýšenou pílí poruchy učení překonat. Dále se do jejich názoru zřejmě 

promítá i jejich pozitivní ladění, naděje, bez které se člověk s postiţením jen těţko vyrovnává. 

Odpověď učitelů je zřejmě ovlivněna tím, ţe u řady ţáků se specifické poruchy učení daří 

částečně kompenzovat. Na druhý stupeň přicházejí se zvládnutými základy čtení, psaní 

i počítání. Mnoho učitelů se nesetkalo s ţáky s těţkými poruchami učení, které odolávají 

intervenčním postupům, a proto mají v ojedinělých případech potíţe k ţákům s těţkou formou 

specifických poruch učení přistupovat odlišně.   

 Rozdílné názory jsem zaznamenala v odpovědích na otázku, zda ţáci se specifickými 

poruchami učení proţívají neúspěch (u rodičů – školní neúspěch) hůře neţ jejich 

vrstevníci? Počet kladných odpovědí je srovnatelný. 25% rodičů a 20% učitelů se domnívá, 

ţe ano. Znatelný je rozdíl v záporných odpovědích. 40% rodičů se domnívá, ţe jejich děti se 

se školním neúspěchem vyrovnají stejně dobře jako jejich vrstevníci.  Tento názor sdílí o 25% 

učitelů více (65%). 25% rodičů  a  15% učitelů si to netrouflo posoudit. Předpokládám, ţe 

větší optimismus učitelů vyplívá z toho, ţe na II. stupeň základní školy přechází řada dětí, 

u kterých došlo k částečné kompenzaci specifických poruch učení. Naopak rodiče se svými 
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dětmi proţívali školní neúspěchy od počátku školní docházky, a tak nahlíţejí na kompenzaci 

obtíţí obezřetně. 

 Na otázku, zda specifické poruchy učení nějakým způsobem  omezují dítě při 

výběru střední školy, odpovědělo 80% rodičů kladně a jen 20% rodičů záporně. Na otázku, 

zda specifické poruchy učení nějakým způsobem ovlivňují budoucí povolání jejich 

dítěte, odpovědělo jen 55% rodičů kladně, 30% záporně a 15% to nedokázalo posoudit. 

Učitelé odpovídali na souhrnnou otázku, zda se domnívají, ţe specifické poruchy učení 

nějak ovlivňují volbu povolání – volbu střední školy po ukončení základní školy. Více 

neţ polovina dotázaných učitelů 66% je toho názoru, ţe specifické poruchy učení mají vliv na 

výběr střední školy a volbu povolání. Názory rodičů a učitelů znázorňuje graf č. 16. 

  

Graf č.16: 

Názor na omezení při výběru SŠ u dětí s SPU
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U rodičů jsem očekávala vyšší procento kladných odpovědí na otázku, zda specifické 

poruchy učení nějakým způsobem ovlivňují budoucí povolání jejich dítěte. 80% rodičů 

přiznává, ţe při volbě střední školy jsou jejich děti handicapovány, ale při volbě povolání uţ 

si to 25% z původních 80% nemyslí.  Důvodem můţe být okolnost, ţe děti v tomto věku ještě 

zcela přesně neví, čím se budou ţivit, tudíţ se názor na jejich budoucí profesi můţe v průběhu 

následujících let změnit.         

 Více neţ polovina dotázaných učitelů si uvědomuje důsledky specifických poruch 

učení, coţ povaţuji za povzbudivé. Je zjevné, ţe se někteří učitelé o problematiku více 

zajímají. Svůj podíl na větší informovanosti učitelů má dle mého názoru i tvorba 

individuálních vzdělávacích plánů pro integrované ţáky. Učitelé jsou nuceni o kaţdém 

jednotlivci přemýšlet, hledat metody a formy práce, které budou konkrétnímu ţákovi 

s postiţením vyhovovat nejvíce. Někteří učitelé si tak uvědomují moţná úskalí, kterým jsou 

ţáci s postiţením vystaveni, čemu všemu musí čelit, s čím se musí vyrovnávat.  

 Dalším tématem shodným pro rodiče a učitele bylo získávání informací zákonnými 

zástupci ohledně studia na střední škole. Celkem 35% rodičů uvedlo, ţe se mimo jiné 
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zdroje obrací s dotazem na moţnosti studia ţáků se specifickými poruchami učení i na 

základní školu a jen 15% rodičů je s informacemi ze základní školy spokojeno. 50% 

dotázaných rodičů spokojeno s informacemi ze základní školy není. Učitelé odpovídali na 

otázku, zda se s nimi rodiče ţáků se specifickými poruchami učení radí ohledně výběru 

střední školy, jejich budoucího povolání. 31% učitelů má kladnou zkušenost, 60% učitelů 

odpovědělo záporně a 9% nedokázalo situaci posoudit. Domnívám se, ţe problematika volby 

povolání je na základní škole spíše doménou výchovných poradců. Proto jsou názory rodičů 

v polovině dotázaných záporné, nejsou spokojeni a naopak názory učitelů na rodiče rovněţ 

nejsou pozitivní. Učitelé, kteří nemají vzdělání v oblasti výchovného poradenství, zřejmě 

mohou jen obtíţně rodičům podávat adekvátní informace. Nicméně se domnívám, ţe by bylo 

vhodné, aby všichni učitelé měli alespoň základní informace o moţnostech, které ţáci 

s postiţením po ukončení základní školy dále mají.    

 Zajímalo mne stanovisko rodičů a učitelů, kdo má rozhodující „slovo“ při výběru 

střední školy. Větší polovina rodičů 60% je toho názoru, ţe se se svým dítětem domluví 

společně, 10% rodičů klade důraz na zájmy dítěte a na výsledky odborného vyšetření 

zaměřeného na profesionální orientaci. Ostatní moţnosti byly zastoupeny minimálním 

počtem. Téměř polovina učitelů (47%) se neodváţila odpovědět. 27% učitelů se domnívá, ţe 

rozhodnutí je na rodičích, 10% učitelů je toho názoru, ţe si dítě o volbě střední školy 

rozhodne samo. Další odpovědi nebyly příliš četné. Odpověď na tuto otázku ovlivnil (dle 

mého názoru) postoj kaţdého jednotlivce. Tak jak to cítí kaţdý sám za sebe, jak to řeší 

u svých dětí, tak zřejmě odpovídal. Skutečnost, ţe téměř polovina učitelů prakticky 

neodpověděla, lze chápat tak, ţe se nechtěli vyjadřovat za někoho druhého.                    

 V otázce týkající se zohlednění vzdělávacích potřeb ţáků se specifickými 

poruchami učení při přijímacím řízení na střední školu se v odpovědích mezi rodiči 

a učiteli projevil významný rozdíl. Na otázku, zda je moţné při přijímacím řízení na střední 

školu poskytnout studentům se specifickými poruchami učení nějaké úlevy, odpovědělo 

kladně srovnatelné mnoţství rodičů (40%) i učitelů (44%). Záporně však odpovědělo jen 15% 

rodičů, zatímco učitelů 40%. Ostatní z řad rodičů a učitelů nevěděli. Výpovědi ilustruje graf  

č. 17. 
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Graf č.17: Povědomí o zohlednění žáků s SPU při 

přijímacím řízení na SŠ 
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Dle mého názoru je počet rodičů, kteří se domnívají, ţe by měly být děti se 

specifickými poruchami učení zohledňovány, dán tím, ţe je bezprostředně znají, jedná se 

o jejich vlastní potomky, coţ samo se sebou u zdravého jedince přináší ochranitelský postoj, 

coţ je přirozené. Zápornou odpověď u tak vysokého procenta učitelů II. stupně základní školy 

jsem neočekávala. Domnívám se, ţe je to způsobeno neznalostí problematiky velké části 

učitelů II. stupně. Většinou se kromě výchovných poradců na základních školách mnoho 

učitelů o další osudy ţáků nezajímá. U dětí s postiţením se domnívám, ţe by tomu tak být 

nemělo. Neznalosti některých učitelů přičítám jejich nadměrné administrativní zátěţí, nízkým 

společenským statutem a stále neodpovídajícímu finančnímu ohodnocení jejich náročné 

práce.   

 Velmi nízká informovanost se prokázala i u otázky týkající se maturitní zkoušky. Obě 

skupiny respondentů měly odpovědět na otázku, zda se domnívají, ţe existuje nějaké 

zákonné opatření (nějaká vyhláška, zákonná norma), které by nějakým způsobem 

zohledňovalo studenty s poruchami učení (která upravuje konání maturitních zkoušek – 

státní maturity)? Jen 20% rodičů odpovědělo kladně, záporně 25% rodičů a nevědělo 55% 

z nich. Obdobné mnoţství učitelů (22%) se domnívá, ţe takové opatření existuje. Prakticky 

78% učitelů odpověď nezná. Nedokázalo odpovědět 44% učitelů a záporně odpovědělo 34% 

z oslovených. Vysvětlit chabou informovanost učitelů lze obdobně jako v předchozím 

odstavci. Navíc je maturitní zkouška pro základní školu zřejmě hodně vzdálená a učitelé asi 

nemají potřebu informace, které se jich osobně netýkají, získávat (vyjma výchovných 

poradců). Otázkou zůstává, zda je ze strany rodičů adekvátní poptávka po těchto informacích. 

V praxi se setkávám se skutečností, ţe rodiče příliš informace od učitelů na základních 

školách v tomto směru neočekávají a kontaktují poradenská zařízení.    
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16.6 Dotazník Krejčové – porovnání dvou skupin rodičů  

 

 Statisticky významné rozdíly v odpovědích jsem zaznamenala pouze u čtyř otázek, 

a to, zda se mohou lidé z dyslexie vyléčit? Více neţ polovina rodičů mého šetření (55%) ví, 

ţe poruchy učení nelze vyléčit. Zatímco téměř stejné procento (54,7%) dotázaných rodičů ze 

skupiny Krejčové (2004) se domnívá, ţe specifické poruchy učení vyléčit lze. Zápornou 

odpověď ze skupiny Krejčové (2004) zvolilo pouze 12%. Procento odpovědí „nevím“ je 

v obou skupinách srovnatelné /mé šetření 35%, rodiče Krejčové (2004) 33,3%/. Příčinou takto 

velkého rozdílu můţe být způsob komunikace poradenských pracovníků s rodiči, zda takto 

zásadní informaci rodičům odborní pracovníci sdělují dosti jasně a srozumitelně. Můţe se 

stát, ţe v návalu informací můţe rodič některé i podstatné detaily „vypustit“ či je vědomě 

vytěsnit. Odmítne je přijmout. Vliv na informovanost rodičů v tomto směru mohou mít 

i informace ze strany „pseudoodborníků", kteří důvěřivým lidem slíbí i nemoţné. Za 

Královéhradecko mohu konstatovat, ţe je informace, ţe specifické poruchy učení nelze 

vyléčit předávána rodičům v rámci závěrečných pohovorů a zdůrazňována učitelům na 

seminářích. 

 Statisticky významně odlišné odpovědi jsem zaznamenala v odpovědích na otázku, 

zda patří diagnostika a náprava dyslexie především do rukou psychiatra. 100% rodičů 

mnou oslovených odpovědělo záporně. Zatímco ve skupině rodičů Krejčové (2004) takto 

odpovědělo 73,3% rodičů, 8% zvolilo kladnou odpověď a 18,7% nevědělo. Stoprocentní 

odpověď na Královéhradecku je dle mého názoru způsobena tím, ţe specifické poruchy učení 

se daří diagnostikovat většinou natolik včas, aby nedocházelo k psychické újmě dítěte. 

Někteří učitelé se na Královéhradecku dlouhodobě systematicky vzdělávají, jsou si vědomi 

křehkosti dětské psychiky a nečekají na to, aţ bude mít dítě diagnózu, ale snaţí se ke 

kaţdému dítěti přistupovat individuálně. Navíc jsou i učitelé, kteří upozorňují rodiče svých 

ţáků na moţná úskalí včas a doporučují jim navštívit pedagogicko - psychologickou poradnu 

bez zdlouhavého vyčkávání. Do ambulancí psychiatrů se v našem regionu dostávají spíše děti, 

které mají závaţnou formu sy. ADHD.  

 Na otázku, zda můţe k diagnostikování a nápravě dyslexie přispět především 

psycholog byly odpovědi sledovaných skupin rodičů statisticky významně odlišné. Ze 

skupiny rodičů mnou oslovených kladně odpovědělo pouze 65%, záporně 25% a nevědělo 

10%. Ve skupině Krejčové (2004) kladně odpovědělo 82,7% rodičů, záporně jen 4% 

a nevědělo 13,3% dotázaných. Výpovědi obou skupin znázorňuje graf č. 18, kde jsou 
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respondenti mého šetření označení písmenem N (Nohejlová) a rodiče Krejčové jsou označeni 

písmenem K. 

Graf č.18: 

Odpověď na otázku zda může k diagnostikování a 

nápravě dyslexie přispět především psycholog?

65%

25%
10%

83%

40%

13%

ano ne nevím

rodiče N

rodiče K

 

 

Rozdíl „přičítám“ skutečnosti, ţe po mnoho let je poradenský systém obohacen 

o profesi speciálního pedagoga. Jsou jimi většinou velmi zkušení a erudovaní pracovníci, kteří 

do poraden nastoupili po několikaletých zkušenostech z „terénu“. Tito lidé mají většinou 

zkušenosti s výukou ţáků na základních i speciálních školách. Praktické rady, jak se s dětmi 

učit, jaké metody a styly učení pouţít se rodiče většinou dozví od zkušeného speciálního 

pedagoga.  Navíc jsou rodiče dětí se specifickými poruchami učení se speciálním pedagogem 

na poradně většinou v kontaktu častěji neţ s psychologem (samozřejmě aţ na výjimky). 

Speciální pedagog vede reedukační péči na poradně. Intervence psychologů zaměřená na ţáky 

se specifickými poruchami učení není na pracovišti, kde působím, tolik frekventovaná. 

Vzhledem ke zjištěním v této práci by bylo vhodné, aby psychologové více participovali na 

péči o ţáky se specifickými poruchami učení. Situace v regionu, kde probíhal výzkum 

Krejčové (2004) je zřejmě odlišná.  

 Statisticky významný rozdíl se projevil v odpovědích na otázku, zda rodiče znají 

nějaké kníţky o dyslexii. Procento kladných odpovědí bylo téměř shodné. 40% rodičů mého 

šetření a 37,3% rodičů Krejčové (2004) odpovědělo kladně. Rozdíl byl spíše v upřímnosti 

odpovědi jiné. Mnou oslovení respondenti odpověděli v 60%, ţe neví, zatímco respondenti 

Krejčové (2004) byli moţná upřímnější a v 62,7% zvolili odpověď zápornou.  

 

 16.7 Dotazník Krejčové – porovnání dvou skupin učitelů 

 

 Statisticky významně odlišně odpověděli učitelé sledovaných skupin na devět otázek. 

Většina učitelů Krejčové (2005) (89%) ví, ţe ţáci s dyslexií mají problémy se čtením a mají 

i problémy se psaním. V mém šetření tento názor zastává pouze větší polovina dotázaných 
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(61%). Záporně odpovědělo v mé skupině 29%, ve skupině Krejčové (2005) pouze 11% 

učitelů. Odpověď neznalo v rámci mého šetření 11% učitelů. Rozdíl v kladných odpovědích 

by bylo moţné vysvětlit aprobací učitelů. Není mi známo zastoupení aprobací učitelů ve 

skupině Krejčové (2005). Pokud by bylo v mém souboru zastoupeno více učitelů 

přírodovědných předmětů neţ u Krejčové (2005), pak by tento rozdíl byl pochopitelný. Více 

informací a znalostí ohledně problematiky specifických poruch učení mívají učitelé 

jazykových předmětů.   

 Zápornou odpověď na otázku, zda se mohou lidé z dyslexie vyléčit, zvolilo větší 

procento učitelů mého šetření (53%). Ve skupině Krejčové (2005) takto odpovědělo 28% 

učitelů. Polovina dotázaných ve skupině Krejčové (2005) (53%) se domnívá, ţe dyslexii 

vyléčit lze. V mé skupině si to myslí 20% učitelů. Odpověď „nevím“ zvolilo 27% 

respondentů mého šetření a 19% respondentů Krejčové (2005). Rozdíl v názorech 

sledovaných skupin je pozoruhodný. Na přednáškách realizovaných pedagogicko-

psychologickou poradnou, kde pracuji, je učitelům zdůrazňováno, ţe specifické poruchy 

učení neumíme léčit. Není mi známo, zda je tato okolnost konstatována na seminářích 

v jiných regionech. Učitelé, kteří zvolili kladnou odpověď se zřejmě domnívají, ţe reedukační 

péčí na škole či v privátním sektoru se vyřeší vše. Rozdílnost odpovědí demonstruje graf 

č. 19, kde jsou respondenti mého šetření označení písmenem N (Nohejlová) a učitelé 

Krejčové jsou označeni písmenem K.   

Graf č.19: Odpověď respondentů na otázku 

"Mohou se lidé z dyslexie vyléčit?"
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53%

27%

53%
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19%

ano ne nevím

učitelé N

učitelé K

 

  

V porovnání se skupinou Krejčové (2005) v rámci mého šetření 13% neumělo 

odpovědět, zda dyslexie souvisí s poruchou zraku. Ve skupině Krejčové (2005) odpověď 

„nevím“  zvolily pouze 3% učitelů. 5% učitelů Krejčové (2005) se domnívá, ţe dyslexie 

souvisí s poruchou zraku. Většina respondentů obou skupin /92% Krejčové (2005), 87% 

mého šetření/ ví, ţe dyslexie nesouvisí s poruchou zraku. (Předpokládám, ţe na tuto otázku 
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neuměli odpovědět spíše učitelé, kteří neučí jazykové předměty, nezabývají se problematikou 

specifických poruch učení důkladně.) 

 Na otázku, zda dyslexie souvisí s poruchou řeči, kladně odpovědělo 19% učitelů 

Krejčové (2005) a 14% učitelů mého šetření. Zápornou odpověď zvolilo 78% učitelů 

Krejčové (2005) a 65% učitelů mnou oslovených. Odpověď „nevím“ zvolilo jen 3% učitelů 

Krejčové (2005), ale v mém šetření takto odpovědělo 21%. Celkově lze konstatovat, ţe 

správnou odpověď neznal vyšší počet mnou oslovených respondentů. Z „výstupů“ vyplývá, 

ţe otázka byla pro některé učitele obtíţná. U některých ţáků na II. stupni základní školy 

přetrvává dyslálie, někteří zároveň mají specifické poruchy učení, coţ můţe být pro některé 

učitele matoucí.  

  Na otázku, zda lze říci, ţe příčinou dyslexie je nejspíše nějaké drobné poškození 

mozku, znalo správnou odpověď více učitelů ze skupiny Krejčové (2005) (84%). Stejně 

odpovědělo jen 63% učitelů mého šetření. 14% učitelů ve skupině Krejčové (2005) si 

netrouflo odpovědět, stejně tak 22% učitelů mého šetření. Jen 3% učitelů Krejčové (2005) 

a 15% učitelů mého šetření odpovědělo záporně. Neznalost problematiky je zaráţející. Nabízí 

se otázka, zda dotazovaní učitelé znění otázky pochopili? Opět lze konstatovat, ţe větší 

přehled mají učitelé ve skupině Krejčové (2005). Výpovědi obou skupin učitelů znázorňuje 

graf č. 20, kde jsou respondenti mého šetření označení písmenem N (Nohejlová) a učitelé 

Krejčové jsou označeni písmenem K. 

Graf č.20: Odpověď respondentů na otázku 

"Je příčinou dyslexie nejspíše nějaké drobné 

poškození mozku?"
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Naopak více správných odpovědí se v rámci mého šetření objevilo na otázku, zda je 

dyslexie způsobena špatnou výukovou metodou ve škole. Správně odpovědělo 94% 

respondentů mého šetření a 82% učitelů Krejčové (2005). Tedy většina učitelů z obou skupin 

odpověděla správně. Přesto se 11% učitelů domnívá, ţe špatná výuková metoda můţe 

způsobit vznik dyslexie. To samé si myslí 1% dotázaných v mé skupině respondentů. 

Odpověď „nevím“ zvolilo 8% respondentů Krejčové (2005) a 5% dotázaných mého šetření. 
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Nesprávné odpovědi učitelů přičítám jejich neznalosti základní problematiky týkající se 

specifických poruch učení.     

 Statisticky významné rozdíly jsem zaznamenala v odpovědi na otázku, zda 

k diagnostikování a nápravě dyslexie můţe přispět především psycholog. 92% učitelů 

Krejčové (2005) odpovědělo kladně a 8% z této skupiny zvolilo zápornou odpověď. Na 

Královéhradecku kladně odpovědělo pouze 57% učitelů, záporně 34% a 9% odpověď 

neznalo. Rozdíl v kladných odpovědích lze vysvětlit praxí v daném regionu. Na 

Královéhradecku se učitelé mnohem častěji se školní problematikou obracejí na speciální 

pedagogy. Psychology ţádají o pomoc tehdy, jedná-li se o výchovné či komunikační obtíţe.  

 Překvapivý rozdíl jsem zaznamenala v informovanosti učitelů ohledně povědomí 

o vyhláškách a pokynech týkajících se ţáků se specifickými poruchami učení. Na otázku, zda 

Ministerstvo školství vydává zvláštní pokyny pro učitele, jak dyslektické ţáky zkoušet 

a klasifikovat, odpovědělo kladně ze skupiny Krejčové (2005) 95% učitelů, jen 5% nevědělo. 

Na Královéhradecku je situace horší. Jen 74% učitelů odpovědělo kladně, 7% odpovědělo 

záporně a 18% přiznalo, ţe neví. Horší výsledky respondentů mého šetření jsem očekávala. 

Potvrzují zjištění z nestandardizovaného dotazníku, kde vyšlo najevo, ţe se někteří učitelé na 

Královéhradecku příliš o legislativu nezajímají. Výpovědi znázorňuje graf č. 21, kde jsou 

respondenti mého šetření označení písmenem N (Nohejlová) a učitelé Krejčové jsou označeni 

písmenem K.  

Graf č.21: 

Povědomí respondentů o tom, zda MŠMT vydává 

zvláštní pokyny pro učitele, jak dyslektické žáky 

zkoušet a klasifikovat
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Nutno konstatovat, ţe veškeré odpovědi mohla ovlivnit aprobace učitelů, délka praxe, 

zkušenosti. Lze předpokládat, ţe začínající učitelé nemají tak velký přehled jako ti, kteří mají 

více let praxe a tudíţ se měli moţnost s danou problematikou setkat častěji, coţ je ve svém 

důsledku moţná přimělo k tomu, aby se o klasifikaci zajímali více.     
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 Povzbuzující je skutečnost, ţe se větší polovina obou skupin učitelů chce o dyslexii 

dozvědět více, například z novin, rozhlasu či televize /68% skupina Krejčové (2005), 63% 

respondentů mého šetření/. Záporně odpovědělo 26% učitelů Krejčové (2005) a 14% učitelů 

mého šetření. Předpokládám, ţe zápornou odpověď zvolili učitelé, kteří neučí jazykové 

předměty. U učitelů naukových a výchovných předmětů se většinou nesetkávám s hlubším 

zájmem o problematiku specifických poruch učení. 5% učitelů Krejčové (2005) nevědělo, zda 

by mělo o tento způsob vzdělávání zájem. Ve skupině mnou oslovené tento postoj zaujalo 

23% respondentů. Odpověď „nevím“, v tomto případě povaţuji za vyhýbavou.  

Vzhledem k rozsáhlosti a závaţnosti moţných důsledků specifických poruch učení, 

povaţuji počty kladných odpovědí v obou souborech za nedostačující. Ţivotní příběhy 

některých ţáků se specifickými poruchami učení jsou natolik alarmující, ţe vyţadují, aby se 

touto problematikou zabývalo co nejvíce odborníků, včetně učitelů. Domnívám se, ţe si 

někteří učitelé neuvědomují, moţné sekundární důsledky špatného zacházení s ţáky, 

u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení těţké formy. Předpokládám, ţe si 

někteří učitelé neuvědomují, jak velkou mají moţnost ovlivnit pozitivně i negativně 

psychický vývoj těchto ţáků.  

 

16.7.1 Odpovědi na otevřené otázky 

 

Na otázku, koho lze poţádat o diagnostiku, 78% učitelů mého šetření a 56% učitelů 

skupiny Krejčové (2005) odpovědělo pedagogicko-psychologickou poradnu. Nikdo 

z respondentů mého šetření by nepoţádal o diagnostiku přímo speciálního pedagoga. Tuto 

formu by volilo 22% učitelů Krejčové (2005), coţ vysvětluje rozdíl v odpovědi, kdy by 

učitelé ve větší míře na Královéhradecku poţádali o diagnostiku pedagogicko-psychologickou 

poradnu. Tato odpověď můţe být ovlivněna skutečností, ţe v Praze jsou privátní praxe 

speciálních pedagogů dosti známé a lidé se ně  často obracejí. 11% respondentů mého šetření 

na tuto otázku neodpovědělo a ostatní volby jsou ojedinělé. Vyskytuje se mezi nimi 

kineziolog, výchovný poradce na škole, psycholog. Ve skupině Krejčové (2005) je na třetím 

místě uveden psycholog (12%).  

Při odhadování procenta dětí s dyslexií na základních školách v České republice jsem 

mezi učiteli obou sledovaných skupin zásadní rozdíly nezaznamenala. Průměrný odhad činil 

v mém šetření 9% a ve skupině Krejčové (2005) 11%. Nejčastější odpovědi byly v mém 

šetření 20%, ve skupině Krejčové (2005) 18%. Nejniţší uvedené číslo bylo v mém šetření 

2%, ve skupině Krejčové (2005) 1%, naopak nejvyšší uvedené číslo v mém šetření bylo 40% 



 

 
164 

a ve skupině Krejčové (2005) 50%. Předpokládám, ţe je výskyt ţáků se specifickými 

poruchami učení ve sledovaných regionech srovnatelný. Učitelé mají zřejmě podobné 

zkušenosti. Nutno zmínit, ţe v mém šetření 24% respondentů ţádné číslo neuvedlo. Napsali, 

ţe by nemohli uvést číslo nebo tento bod ignorovali. 

Lze říci, ţe pedagogické fakulty jsou těmi, kteří jako první informují budoucí učitele 

o problematice specifických poruch učení (opomenu-li střední pedagogické školy, které však 

nikdo z respondentů neuvedl). Vysokou školu jako první zdroj informací uvedlo 59% učitelů 

mého šetření a 45% učitelů Krejčové (2005). Téměř pro stejný počet respondentů mého 

šetření (22%) a Krejčové (2005) (21%) je prvním zdrojem informací praxe. Výše uvedené 

počty vypovídají o zkvalitňování práce přednášejících na vysokých školách. Sama za sebe 

mohu říci, ţe informace ohledně specifických poruch učení byla na vysoké škole, kde jsem 

studovala před dvaceti čtyřmi lety, mizivá. Na jedné přednášce proběhla pouze zmínka, jejich 

výčet, ale nic víc. To můţe být i důvod, proč zhruba 20% učitelů v obou sledovaných 

souborech  odpovídá, ţe se poprvé o specifických poruchách učení dozvěděli aţ v praxi. Na 

třetím místě učitelé obou oslovených skupin uvedli odpověď „z domova“. Tím je míněno 

v době docházky na základní či střední školu, od spoluţáků, či mají v rodině dítě s poruchami 

učení. V mém šetření tuto variantu uvedlo 10% učitelů, ve skupině Krejčové (2005) 17% 

učitelů. Ostatní učitelé jmenovali jako první informační zdroj o specifických poruchách učení 

kurzy, přednášky, školení. Literatura se objevila velmi sporadicky v obou oslovených 

skupinách, coţ mne zaráţí, protoţe v posledních letech je moţnost vzdělávat se právě 

prostřednictvím knih velmi vysoká. Většina učitelů z obou sledovaných skupin se více 

poučila z vlastní praxe. V mém šetření toto uvedlo 39% učitelů a ve skupině Krejčové (2005) 

33%. Semináře, přednášky a školení uvedlo 31% učitelů mého šetření a 27% učitelů Krejčové 

(2005). Mimo to učitelé obou skupin uváděli literaturu, vysokou školu, televizi, internet, 

vlastní dítě.  

 

16.8  Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti (SPAS) 

16.8.1 Porovnání výsledků Nohejlová versus Matějček, Vágnerová  

 

Při porovnávání výstupů Matějček, Vágnerová vycházím z údajů hrubých skóre, které 

byly dostupné v manuálu Dotazníku sebepojetí školní úspěšnosti (Matějček, Vágnerová  

1992). Jelikoţ bylo moţné získat směrodatnou odchylku, mohla být data statisticky 

zpracována. Lze konstatovat, ţe soubor Matějčkův se hodnotil aţ na výjimky lépe. Statisticky 

významně hůře se hodnotí respondenti mého šetření, a to ve čtení. Věková kategorie  14,0-
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14,11 dívky (2,6), věková kategorie 13,0-13,11 chlapci (2,0), starší chlapci 14,0-14,11 (2,17). 

Matějčkovi respondenti se vţdy hodnotí výše neţ 6. 

      

 Obecné  

schopnosti 

Matematika Čtení Pravopis Psaní Sebedůvěra Celkový 

skór 

Průměr dívky  

13,0  –  13,11  

2,67 3,00 3,67 5,00 5,00 1,00 20,33 

Tabulka č. 8  Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí. Výsledky respondentů mého šetření v hrubých skóre.  

 

 

 

 

Obecné  

schopnosti 

Matematika Čtení Pravopis Psaní Sebedůvěra Celkový 

skór 

Průměr dívky  

14,0 – 14, 11 

2,40 3,60 2,60 2,60 3,80 3,40 18,40 

Tabulka č.9   Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí. Výsledky respondentů mého šetření v hrubých skóre.  

 

 

 Obecné  

schopnosti 

Matematika Čtení Pravopis Psaní Sebedůvěra Celkový 

skór 

Průměr chlapci 

13,0 – 13, 11 

2,67 3,33 2,00 1,83 2,33 2,67 14,83 

Tabulka č.10   Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí. Výsledky respondentů mého šetření v hrubých skóre.  

 

 

 Obecné  

schopnosti 

Matematika Čtení Pravopis Psaní Sebedůvěra Celkový 

skór 

Průměr chlapci 

14,0 – 14, 11 

2,50 4,17 2,17 3,17 2,50 3,33 17,83 

Tabulka č.11   Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí. Výsledky respondentů mého šetření v hrubých skóre.  

 

U děvčat ve věkové kategorii 13,0-13,11 se ukázal statisticky významný rozdíl v jejich 

sebedůvěře. Dívky si věří v porovnání s Matějčkovou skupinou velmi málo, samy sebe 

klasifikují hodnotou 1,0, zatímco u Matějčkových respondentů vychází hodnota 3,72.  
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Statisticky významný rozdíl je v kategorii Celkový skór, kde výsledky chlapců ve 

věku 13,0-13,11 (14,83) skupiny mého šetření jsou výrazně niţší neţ u respondentů Matějčka 

(22,78).          

 

Výsledky 

dívky  

13,0–13,11 

1.Obecné 

schopnosti 

2. 

Matematika 

3. 

Čtení 

4. 

Pravopis 

5. 

Psaní 

6. 

Sebedůvěra 

7. 

Celkový 

skór 

Nohejlová 2,67 3,00 3,67 5,00 5,00 1,00 20,33 

Matějček 3,38 3,71 6,07 4,24 4,99 3,72 26,11 

Dívky 

14,0–14,11  

       

Nohejlová 2,40 3,60 2,60 2,60 3,80 3,40 18,40 

Matějček 3,57 3,65 6,11 4,18 5,21 3,63 26,35 

Chlapci 

13,0–13,11 

       

Nohejlová 2,67 3,33 2,0 1,83 2,33 2,67 14,83 

Matějček 3,51 3,55 6,10 2,82 3,21 3,59 22,78 

Chlapci 

14,0–14,11  

       

Nohejlová 2,50 4,17 2,17 3,17 2,50 3,33 17,83 

Matějček 3,41 3,52 6,22 2,90 3,01 3,56 22,61 

Tabulka č.12 Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí. Porovnání hrubých skóre mého šetření – Matějček.  

 

Statisticky významné rozdíly ve čtení připisuji nárůstu elektroniky v domácnostech. 

Dnes je výjimkou, není-li domácnost vybavena počítačem, internetem. V rodinách se dětem 

od útlého věku čte sporadicky, rodiče sami preferují filmy před domácí četbou. Současným 

dětem chybí rodičovský vzor. Pohybující se obrázky na monitorech jsou zřejmě pro většinu 

dětí lákavější neţ písmena vytištěná na papíru. U ţáků, kteří mají obtíţe se čtením, se tak 

můţe pomyslná propast mezi nimi a běţnými čtenáři prohlubovat a oni to subjektivně zřejmě 

takto vnímají. 

Sníţená sebedůvěra dívek můţe souviset s narůstajícími nároky sociálního prostředí, 

vrstevníků, nároky na materiální vybavení apod. Matějčkův soubor byl sledován před dvaceti 

lety. Představy o materiálním vybavení rodiny nebyly takové jako v současné době. Dnešní 

mládeţ můţe být i více kritická vůči těm, kteří mají nějaké slabiny či nedostatky (ať se týkají 



 

 
167 

výkonnostní úspěšnosti či rodinného zázemí). Masmédia denně poukazují a preferují od rána 

do večera dokonalost. Děti s postiţením se v atmosféře majetnictví, moci, bezchybnosti 

a dokonalosti v mnoha případech mohou s vrstevnickou skupinou ztotoţňovat velice obtíţně.     

 Celkové skóre dle Matějčka významně koreluje s prospěchem v českém jazyce 

a v matematice. Toto nemohu z mnou získaných dat potvrdit. V následující kapitole uvádím 

podrobné údaje týkající se klasifikace a celkového skóre dotazníku SPAS mnou sledovaných 

skupin ţáků.  

 

16.8.2 Porovnání výsledků v testu Sebepojetí školní úspěšnosti (SPAS) Nohejlová versus 

Klégrová 

 

Výsledky  dotazníku SPAS jsem chtěla porovnat s další skupinou ţáků. Navíc mne 

zajímalo, zda se budou výsledky lišit, porovnám-li ţáky integrované v běţných třídách s ţáky 

ze  specializovaných tříd. Věkem a svým postiţením byli nejbliţší ţáci, které sledovala 

Klégrová (1999). Klégrová (1999) zkoumala skupinu ţáků sedmých specializovaných tříd, 

kde bylo osmnáct chlapců a šest dívek. Pro porovnání výsledků SPAS Klégrové (1999) jsem 

zvolila z mnou oslovených respondentů věkově nejbliţší skupinu, to jsou ţáci a ţákyně ve 

věku 13,0 – 13,11. Jelikoţ u Klégrové(1999) nebyly k dispozici hrubé skóre, porovnávala 

jsem stenové hodnoty. Prostým porovnáním aritmetických průměrů lze říci, ţe v kategorii 

sebedůvěra je hodnocení ţáků mého šetření (věková skupina 13,0-13,11) sníţeno nejvíce. 

Méně významné sníţení je v hodnocení čtení. Ve všech ostatních sledovaných kategoriích 

byly obě skupiny respondentů srovnatelné.   

Rozdíl v hodnocení sebedůvěry lze podle mého názoru přičíst faktu, ţe ţáci mého 

šetření navštěvují po celou dobu školní docházky běţné třídy, kde jsou denně vystaveni velmi 

silné konkurenci – ţákům bez specifických poruch učení i nadprůměrně nadaným. Denně jsou 

jejich výkony konfrontovány s výkony ţáků bez postiţení. Ţáci ve specializovaných třídách 

jsou ve „skleníkovém“ prostředí, kde jim chybí srovnávání s běţnou populací a tudíţ 

nevnímají své postiţení tak výrazně jako ţáci v běţných třídách. Rovněţ své čtenářské 

výkony nemusí hodnotit natolik sebekriticky jako srovnávací skupina z běţných tříd.  

Pozitivně vnímám minimálně, ale lepší hodnocení obecných schopností ţáků 

z běţných tříd. Domnívám se, ţe v běţných třídách jsou poţadavky v ostatních výukových 

předmětech celkově nastaveny poněkud výše. Pokud vyučující vyuţívá přiměřených 

vyučovacích metod a postupů, můţe i ţákům s postiţením dokázat, ţe umí a znají mnohé, coţ 
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s sebou v důsledku přináší pozitivní jev, a to vyšší míru důvěry ve své schopnosti, dovednosti, 

které jsou předpokladem úspěšnosti ve školní práci.  

Klégrová (1999) zjistila, ţe Celkový skór v dotazníku SPAS  poukazuje na niţší 

sebepojetí, coţ se prokázalo i v mnou sledované skupině ţáků se specifickými poruchami 

učení.   Dále Klégrová (1999) uvádí, ţe na sníţení Celkového skóru se podílí i sníţené 

hodnocení čtení, coţ mohu rovněţ potvrdit a doloţit.  

 Obecné  

schopnosti 

Matematika Čtení Pravopis Psaní Sebedůvěra Celkový 

skór 

Nohejlová 4,62 5,3 2,91 5,33 5,08 3,70 3,83 

Klégrová 4,2 5,2 3,4 5,5 4,9 5 4 

Rozdíl 0,42 0,1 0,49 0,17 0,18 1,30 0,17 

 Tabulka č. 13  Hodnocení ţáků mého šetření ve věku 13,0 – 13,11 a ţáků 7. specializovaných tříd Klégrové ve 

stenech.  

Jak ukázaly výsledky mého šetření, stejně jako u Klégrové (1999) se neprokázalo, ţe 

by lepší či horší prospěch v hlavních vyučovacích předmětech českého jazyka a matematiky 

ovlivňoval sebepojetí. Přestoţe níţe uvedení respondenti měli z českého jazyka, matematiky 

i cizího jazyka převáţně lépe průměrný prospěch, jejich sebepojetí je ve všech případech 

podprůměrné. Podrobné údaje dokládám v níţe uvedených tabulkách.  

          

Dívky  Klasifikace Klasifikace Klasifikace Celkový skór - SPAS 

13,0 – 13,11 Český jazyk Matematika Cizí jazyk Hodnoty ve stenech 

Č.  3  3 4 4 4 

Č. 4 3 2 2-3 3 

Č. 8 3 2 3 5 

Průměr 3 2,66 3,16 4 

Tabulka č.14 Přehled klasifikace a celkového skóru v dotazníku SPAS. 

 

Dívky  Klasifikace Klasifikace Klasifikace Celkový skór - SPAS 

14,0 – 14,11 Český jazyk Matematika Cizí jazyk Hodnoty ve stenech 

Č. 6  2 3 3 4 

Č. 10 3 3 3 3 

Č. 11 3 3 3 2 

Č. 16  2 1 2 4 

Č. 18 3 3 2 5 

Průměr 2,6 2,6 2,6 3,6 

Tabulka č.15 Přehled klasifikace a celkového skóru v dotazníku SPAS. 
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Chlapci  Klasifikace Klasifikace       Klasifikace Celkový skór - SPAS 

13,0 – 13,11 Český jazyk Matematika Cizí jazyk Hodnoty ve stenech 

Č. 1  3 2 3 4 

Č. 5 3 2 3 5 

Č. 7 2 1 1 8 

Č. 9 2 3 2 1 

Č. 19 3 3 2 3 

Č. 20 3 3 3 1 

Průměr 2,66 2,33 2,33 3,66 

Tabulka č.16 Přehled klasifikace a celkového skóru v dotazníku SPAS. 

 

 

Chlapci  Klasifikace Klasifikace       Klasifikace Celkový skór - SPAS 

14,0 – 14,11 Český jazyk Matematika Cizí jazyk Hodnoty ve stenech 

Č. 2  3 3 2 4 

Č. 12 3 3 3 4 

Č. 13 3 2 2 5 

Č. 14 3 2 2 3 

Č. 15 2 2 3 7 

Č. 17 3 3 3 3 

Průměr 2,83 2,5 2,5 2,66 

Tabulka č.17 Přehled klasifikace a celkového skóru v dotazníku SPAS. 

 

 

 Klasifikace Klasifikace       Klasifikace Celkový skór - SPAS 

 Český jazyk Matematika Cizí jazyk Hodnoty ve stenech 

Dívky 2,8 2,63 2,88 3,8 

Chlapci 2,74 2,41 2,41 3,16 

Dívky i chlapci 2,77 2,52 2,64 3,48 

Tabulka č. 18 Průměrná klasifikace a průměrný celkový skór v dotazníku SPAS. 
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17. DOPORUČENÍ 

17.1 Doporučení pro rodiče 

  

Rodiče v mém výzkumném šetření vyjádřili, ţe očekávají od učitelů II. stupně 

základní školy více informací, které se týkají moţností studia jejich dítěte na střední škole. 

Většina z dotázaných spolupráci ze strany školy v tomto ohledu postrádá. Rodiče neznají 

legislativní opatření, jeţ se vztahují ke studiu ţáků se specifickými poruchami učení na 

středních školách. Mnoho rodičů pozoruje nejistotu u svých dětí, menší samostatnost. 

Z těchto důvodů doporučuji, aby byli rodiče více aktivní v komunikaci se školou, 

s jednotlivými vyučujícími. Častými dotazy by mohli přimět některé učitele k získávání 

a osvojování si nových informací, které následně pomohou rodičům v lepší orientaci při 

výběru střední školy.  

Jednou z moţných cest, jak komunikaci zintenzívnit, je (dle mého názoru) aktivní 

účast rodičů při sestavování individuálního vzdělávacího plánu. Rodiče by měli od učitelů 

poţadovat jasné a srozumitelné informace o navrhovaných opatřeních, která v rámci 

individuálního vzdělávacího plánu jednotlivým ţákům navrhují. Rodiče by měli od učitelů 

vyţadovat objasnění  jednotlivých výukových postupů. Měli by se ptát na moţné důsledky 

aplikování konkrétních výukových metod a postupů, na jejich přínos (i z pohledu zvýšení 

sebeúcty a sebejistoty jejich dětí).  

Rodiče by neměli posuzovat výkony dítěte s ohledem na jeho fyziologický věk, ale 

měli by brát v úvahu stupeň postiţení. Zároveň by měli oddělovat poţadavky na výkony ve 

škole od poţadavků mimoškolních. Vhodné je posilovat sebedůvěru a sebeúctu dětí 

prostřednictvím mimoškolních aktivit, delegováním významných úkolů v rámci rodiny, vést 

tak své děti k samostatnosti, zodpovědnosti v běţném ţivotě. Motivovat děti oceněním, 

pochvalou. V některých případech se vyplatí méně kritizovat a více naslouchat a vnímat 

potřeby dítěte. Nedopustit, aby mělo dítě pocit, ţe je na vše samo. 

 

17.2 Doporučení pro školy 

 

Z výzkumu vyplývá, ţe by bylo vhodné, aby se učitelé, kteří neučí jazykové předměty, 

začali zajímat o problematiku specifických poruch učení více. Motivací by mohl být dlouho 

diskutovaný tzv. kariérní růst, atestace. Získání atestace by mělo být spjato s finančním 

ohodnocením.  
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Ţáci dobře registrují, kteří vyučující jim rozumí, snaţí se pomoci a kteří 

o problematice ví málo. Díky větší informovanosti by mohlo docházet k menšímu počtu 

nedorozumění, rozepří, obviňování. Zlepšila by se komunikace mezi učiteli, ţáky i jejich 

rodiči. Sníţil by se počet ţáků, kteří mají pocity beznaděje, bezvýchodnosti, nespravedlnosti. 

Jistě by ubylo ţáků, kteří trpí váţnými psychickými traumaty.    

Učitelé by byli v rámci dalšího vzdělávání obohaceni o zkušenosti odborných 

pracovníků. Řadu projevů, které si někteří vyučující nedokáţí propojit se specifickými 

poruchami učení, by pochopili a jistě by k těmto ţákům hledali cestu snáze. Ve školách by 

ubylo podráţděnosti, nedorozumění a v některých případech i křivd.   

Učitelé na školách by měli být více informováni o moţnostech studia ţáků se 

specifickými poruchami učení na středních školách. V souvislosti s dalším vzděláváním 

pedagogických pracovníků se domnívám, ţe atestace učitelů, o kterých se v pedagogických 

kruzích uvaţovalo, by mohla být jednou z cest, jak situaci zlepšit.  

Zároveň by měli ředitelé škol poţadovat po svých zřizovatelích zabezpečení 

finančními prostředky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. (Nabídek kvalitních 

vzdělávacích programů je velké mnoţství, ale učitelé se jich neúčastní z důvodů nedostatku 

finančních prostředků.)  

Na školách by měla probíhat metodická setkání, kde by si učitelé předávali podstatné 

informace, zkušenosti ohledně problematiky související s ţáky se specifickými poruchami 

učení. V rámci pracovních schůzek by bylo vhodné zlepšit informovanost učitelů ohledně 

legislativy, moţnostech studia na středních školách. Téma přestupu na střední školu 

nenechávat pouze na výchovných poradcích. Domnívám se, ţe by základní znalosti, které se 

týkají legislativních opatření a souvisejí se studiem na střední škole, učitelé měli mít.  

Povaţuji za nezbytné další vzdělávání učitelů na středních školách v oblasti výuky  

ţáků se specifickými poruchami učení. Z praxe mohu doloţit, ţe učitelé mnohdy neví, ţe ve 

třídě ţáky se specifickými poruchami učení vyučují.  

           

17.3 Doporučení pro poradenská pracoviště 

 

Potěšující je, ţe z výpovědí respondentů vyplývá, ţe pedagogicko-psychologickou 

poradnu vnímají jako instituci, která plní své poslání a poskytuje svým klientům (rodičům, 

ţákům i učitelům) rady a pomoc. Přesto výzkumné šetření ukázalo, ţe jsou oblasti, které je 

třeba zlepšit.     
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Poradenská zařízení by měla v mnohem větší míře nabízet rodinám s dětmi se 

specifickými poruchami učení pomoc psychologickou, nejen speciálněpedagogickou. 

Poradenští pracovníci by měli více a podrobněji rodičům vysvětlovat význam a smysl 

opatření, kterým je tvorba individuálního vzdělávacího plánu. Je třeba rodičům zdůrazňovat 

podstatu tohoto opatření a význam participace rodičů  - zákonných zástupců na jeho tvorbě. 

V rámci rozhovorů s rodiči by měli odborní pracovníci apelovat na rodiče, aby byli 

s vyučujícími hlavních předmětů v kontaktu. Automatické by mělo být i informování rodičů 

ţáků osmých a devátých tříd o moţnostech studia jejich dětí na středních školách (o moţnosti 

uzpůsobení přijímacího řízení, podmínek výuky i maturitních zkoušek), o legislativních 

opatřeních.    

Výzkumné šetření poukázalo na potřebu zpětné vazby nejen od rodičů, ale i od dětí. 

Odborní pracovníci by měli dbát na srozumitelnost předávaných informací nejen rodičům, ale 

i jejich dětem. Z praxe mohu doloţit, ţe někteří rodiče nemají dobrý pocit z rozhovorů 

s některými odbornými pracovníky. Jejich výklad je pro ně příliš odborný, málo srozumitelný. 

Některé děti v rozhovoru uvedly, ţe by jim pomohlo, kdyby jim bylo lépe vysvětleno, co 

specifické poruchy učení znamenají.  

Další oblast, na kterou by se měli odborní pracovníci v pedagogicko-psychologických 

poradnách zaměřit, je zjišťování učebních strategií u ţáků se specifickými poruchami učení. 

Znalost učebních strategií jednotlivce je dle mého názoru jedním ze stěţejních bodů, jak lze 

dosáhnout zlepšení situace a pozice ţáků se specifickými poruchami učení ve školách i doma.     

 

17.4 Doporučení pro další výzkumná šetření  

 

Zajímavé by bylo navázání na tuto práci výzkumem, jakou střední školu šli dotazovaní 

ţáci studovat a jakého vzdělání nakonec dosáhli. Zda jejich představa byla reálná, zda byli 

přijati tam, kam se přihlásili, zda konkrétní školu vystudovali nebo přestoupili na jinou. Zda 

ti, kteří uvaţovali i o vysokoškolském vzdělání, jej nakonec dosáhli. Jak se uplatnili 

v pracovním procesu? 

Tématem dalšího výzkumného šetření by mohly být styly učení u ţáků se specifickými 

poruchami učení. Kdyby učitelé i rodiče o tomto tématu více věděli, mohli by dětem pomoci 

efektivněji. Zvýšila by se tak školská úspěšnost a v jejím důsledku i sebejistota a sebedůvěra 

dětí. Ubylo by školních nezdarů a dětí s neurotickými projevy a úzkostnými stavy. Docílilo by 

se větší spokojenosti nejen v samotných rodinách, ale i ve školách.     
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Zajímavé by bylo sledovat mnou oslovenou věkovou kategorii v rámci celého kraje či 

republiky, abychom získali více dat a informací týkajících se proţívání, rozvoje sebeúcty, 

sebedůvěry ţáků se specifickými poruchami učení a případný vliv postiţení na výběr střední 

školy či volby povolání. Na podkladě těchto dat by bylo reálné sestavit osvětové programy 

pro učitele, rodiče i laickou veřejnost.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
174 

18. ZÁVĚR 

 

 Cílem této rigorózní práce bylo zjistit na vybraném vzorku ţáků z osmých a devátých 

tříd základní školy na Královéhradecku, do jaké míry ovlivňují specifické poruchy učení 

výběr dalšího vzdělávání na třetím stupni a jak tito ţáci na druhém stupni základní školy 

vnímají sami sebe, své schopnosti a moţnosti studia.  

Ze semistrukturovaného rozhovoru s ţáky vyplývá, ţe polovina z dotázaných vnímá 

specifické poruchy učení jako okolnost, která ovlivňuje jejich rozhodování při výběru střední 

školy. Přesto by středoškolské vzdělání ukončené maturitou ráda absolvovala větší polovina 

z nich. Ze vzorku respondentů se ukázalo, ţe větší ambice mají chlapci, pro které je velkým 

motivačním faktorem úspěšná profesní dráha jejich otce.    

Z výpovědí ţáků je zřejmé, ţe ţádný z nich se necítí být v třídním kolektivu nápadný 

tím, ţe má specifické poruchy učení. Buď se u nich souběţně se specifickými poruchami 

učení vyskytuje jiný závaţný problém (somatické onemocnění), nebo je problematika 

specifických poruch učení natolik známá a ve třídních kolektivech běţná, ţe ji ostatní ţáci 

nevnímají jako něco výrazně nápadného. Více neţ polovina ţáků se necítí být ve třídě 

neúspěšná. Většina z nich okomentovala svoji pozici ve třídě jako „něco uprostřed“. 

Spontánní výpovědi ţáků v rámci strukturovaného rozhovoru v sobě dle mého názoru 

obsahují snahu „vypadat“ lépe, nedávat příliš najevo svoji slabost, nedokonalost. Spontánní 

okomentování ţáků své pozice ve třídě nekoresponduje s výsledy dvou standardizovaných 

metod. V Dotazníku sebehodnocení školního výkonu a vztahu ke škole (Vágnerová 2008) 

ţáci hodnotí svoji školní práci a míru jejího zvládnutí podprůměrně i v kategorii 

sebehodnocení relativní úspěšnosti ve třídě (v témţe dotazníku) se ţáci vnímají jako 

podprůměrní, přičemţ se dívky hodnotí výrazně hůře neţ chlapci. Toto zjištění odpovídá 

vyšším ambicím chlapců. Z dotazníku Sebepojetí školní úspěšnosti – SPAS (Matějček, 

Vágnerová 1992) škály Obecné schopnosti vyplývá, ţe své intelektové schopnosti, které jsou 

potřebné pro úspěšné zvládnutí školní práce, kromě skupiny chlapců ve věku 14,0 – 14,11 

všichni ostatní ţáci vnímají jako podprůměrné. Lze konstatovat, ţe dotazovaní ţáci v přímé 

konfrontaci vystupují jako větší optimisté, přičemţ svoji pozici a výkony vnitřně vnímají 

hůře. 

  

Dalším cílem bylo zjistit, jaká je informovanost rodičů o moţnostech studia dětí se 

specifickými poruchami učení na střední škole. Z nestandardizovaného dotazníku pro rodiče 

vyplývá, ţe povědomí o moţnostech uzpůsobení přijímacího řízení na střední školy, 
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v průběhu studia a následně při maturitních zkouškách je slabé. Rodiče nemají adekvátní 

informace o tom, ţe ţákům se specifickými poruchami učení lze poskytnout taková opatření, 

která vedou k uzpůsobení podmínek při přijímacím řízení, v rámci studia i při maturitních 

zkouškách.   

Jedním z cílů této práce bylo zjistit, jak jsou učitelé II. stupně základních škol 

informováni o specifických poruchách učení, o moţnostech dalšího vzdělávání těchto ţáků na 

středních školách. Z dotazníku Krejčové (2004) vyplývá, ţe učitelé II. stupně základních škol 

mají solidní znalosti o problematice specifických poruch učení. Toto však nelze konstatovat 

o znalostech týkajících se problematiky dalšího studia těchto ţáků na středních školách, jak 

vyplývá z nestandardizovaného dotazníku. Učitelé II. stupně základní školy se většinou 

nezabývají otázkou, jaké moţnosti mají ţáci se specifickými poruchami učení na středním 

stupni vzdělávání. O legislativních opatřeních nemají potuchy, coţ zřejmě souvisí i s jejich 

nízkou motivací k dalšímu vzdělávání. Svůj podíl na této situaci má zřejmě i nízké finanční 

ohodnocení učitelské profese, zahlcování učitelů agendou a v neposlední řadě chabá 

společenská prestiţ této práce.  

Dílčím cílem bylo i zjištění, zda se shodují rodiče a jejich děti v hodnocení školní 

výkonnosti. Z porovnání stenových hodnot Dotazníku hodnocení školní úspěšnosti 

(Vágnerová 2008), ze statistického zpracování těchto dat i z nestandardizovaného dotazníku 

vyplývá, ţe rodiče jsou v oblasti hodnocení školní práce kritičtější neţ jejich děti. Statisticky 

významně vyšší sebehodnocení školní práce a míry jejího zvládnutí vykazují dívky (P<3,7), 

taktéţ významně lépe se hodnotí v rámci Celkového hodnocení (P<7,1). Kritický náhled 

rodičů lze dokladovat i názory z nestandardizovaného dotazníku. Většina rodičů nevěří, ţe si 

jejich děti natolik důvěřují a dokáţí se probíranou školní látku naučit. Tři čtvrtiny rodičů 

prakticky nedůvěřují svým dětem, ţe by dokázaly dosáhnout svého profesního cíle. Větší 

polovina rodičů je toho názoru, ţe se jejich děti s postiţením specifickými poruchami učení 

nevyrovnalo. Obdobná část rodičů pozoruje u svých dětí projevy nejistoty, nízké sebedůvěry. 

To vše jsou faktory, které ovlivňují náhled rodičů na školní prospívání a úspěšnost.        

 Cílem této práce také bylo zjistit, jak nahlíţejí učitelé druhého stupně základní školy 

a rodiče  ţáků ze sledované skupiny na školní práci těchto ţáků a zda se bude jejich 

hodnocení významně lišit. Z Dotazníku hodnocení školní práce dítěte a jeho vztahu ke škole 

pro učitele a rodiče (Vágnerová 2008) vyplývá, ţe učitelé hodnotí předpoklady ţáků se 

specifickými poruchami učení pro školní práci a jejich strach ze školy kritičtěji neţ rodiče 

ţáků se specifickými poruchami učení. Naopak učitelé nehodnotí školní práci ţáků se 

specifickými poruchami učení tak kriticky jako rodiče.  Z nestandardizovaného dotazníku 
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vyplývá, ţe je více neţ polovina učitelů (67%) toho názoru, ţe se ţáci za diagnózu specifická 

porucha učení schovávají. Toto konstatování lze chápat i tak, ţe se někteří učitelé domnívají, 

ţe ţáci mají v učení rezervy a jejich práce by mohla být i lepší.      

 

 Posledním cílem této práce bylo zjistit, jak hodnotí rodiče sebejistotu svých dětí a do 

jaké míry se jejich názory shodují s dětmi ze sledované skupiny. Výsledky z Dotazníku 

sebehodnocení školního výkonu a vztahu ke škole (Vágnerová 2008) vyplývá, ţe ţáci se 

specifickými poruchami učení se školy neobávají. Obdobně to vnímají i rodiče. Pozitivní je 

skutečnost, ţe velká část rodičů (70%) v nestandardizovaném dotazníku uvedla, ţe se 

sebedůvěra jejich dítěte s věkem zvyšuje.  

 Z rozhovoru s ţáky je zřejmé, ţe postiţení specifickými poruchami učení je 

poznamenalo na mnoho let dopředu. Tyto děti mají potíţe s vybavením a pojmenováním 

svých dobrých vlastností, dlouho jsou při přípravě na vyučování závislé na rodičích. Většina 

z nich popsala specifické poruchy učení jako něco, co jim škodí, co jim brání ve vývoji, čeho 

by se rády zbavily. Těmto výpovědím odpovídají výsledky v testu Sebepojetí školní 

úspěšnosti – SPAS (Matějček, Vágnerová 1992), kde byla prokázána podprůměrná 

sebedůvěra. Lze konstatovat, ţe specifické poruchy učení jsou faktorem, který sniţuje 

sebedůvěru nositelům této diagnózy. Dle výpovědí většiny rodičů v nestandardizovaném 

dotazníku specifické poruchy učení negativně ovlivňují výběr střední školy.    

  

  Mezi limity mého výzkumného šetření patří omezení výzkumu na jeden okres, nízký 

počet respondentů ţáků a rodičů. 

Silná stránka šetření je v moţnosti vyuţití standardizovaných metod a jiţ ověřených 

dotazníků. Přínosem byl i semistrukturovaný rozhovor se ţáky, v rámci kterého jsem měla 

moţnost blíţe „nahlédnout“ do jejich nitra. Pozitivně vnímám i moţnost porovnat názory 

ţáků a jejich rodičů; rodičů a učitelů; učitelů z různých regionů. V neposlední řadě se moje 

pozice - pracovníka pedagogicko-psychologické poradny ukázala z hlediska komunikace se 

školami a ochotou k vyplňování dotazníků učiteli výhodou, o čemţ svědčí vysoká návratnost 

vyplněných dotazníků.  
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RESUMÉ 

 Předkládaná rigorózní práce se zabývala ţáky osmých a devátých tříd, konkrétně 

vlivem specifických poruch učení na jejich sebeúctu, sebedůvěru, sekundárně vlivem 

specifických poruch učení na výběr střední školy.   

 K dosaţení cílů bylo vyuţito kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu. 

Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem sto třicet čtyři osob, a to z řad ţáků se specifickými 

poruchami učení, jejich rodičů a učitelů z druhého stupně základních škol. Některé údaje 

získané z nestandardizovaných metod byly konfrontovány s výstupy z metod 

standardizovaných.  

 Výzkumné šetření zdokumentovalo pocity a proţívání ţáků s postiţením. Nastínilo 

moţnosti dalšího výzkumného bádání. V souvislosti s tím byla zjištěna nízká informovanost 

laické veřejnosti o moţnostech studia ţáků se specifickými poruchami učení na středních 

školách a rovněţ velmi slabé povědomí učitelů druhého stupně základních škol na 

Královéhradecku o legislativních opatřeních týkajících se zájemců se specifickými poruchami 

učení o studium na středních školách.  

 

ABSTRACT 

 

This thesis was focused on pupils of eighth and ninth classes of elementary school. 

The influence of specific learning disorders on pupils´self-esteem and  self-confidence was 

investigated and subsequently the influence of specific learning disorders on their choice of 

grammar school.  

 To achieve the thesis aims, the auther used the mixed method approach. One hundred 

and thirty-four persons (pupils with specific learning disorders, their parents and upper 

elementary school teachers) participated in this research. Some data obtained by non-

standardized methods were confronted with outputs from standardized methods.   

 Research investigation revealed feelings and experience of pupils with specific 

learning disorders. The possibility of additional research was outlined. The low awareness of 

non-professional community about possibilities of study of pupils with specific learning 

disorders at grammar schools was found as well as very weak awareness of the upper 

elementary school teachers in Kralovehradecko about appropriate legislative provisions 

concerning pupils with specific learning disorders interested in study at grammar schools.  
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PŘÍLOHY I - Formuláře, dotazníky 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

 Informovaný souhlas. 

 

 Tímto stvrzuji, ţe jsem četl(a) průvodní dopis Informace pro účastníky výzkumného 

šetření a souhlasím s účastí na výzkumu, souhlasím s vyuţitím získaných dat pro účely 

výzkumného šetření. 

 

 S podmínkami výzkumného šetření jsem by(a) obeznámen(a), beru je na vědomí.  

 

 

 

V Hradci Králové dne:………………     Podpis zákonného zástupce:…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
183 

Příloha č. 2 

 

Informace pro účastníky výzkumného šetření 

Dopad SPU na výběr povolání u ţáků 8. a 9. tříd ZŠ 
 

Váţení rodiče,  

 dovoluji si Vás touto cestou oslovit a poţádat o spolupráci. Cílem výzkumného 

šetření je zjistit, do jaké míry specifické vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, dyskalkulie) ovlivňují výběr školy – dalšího vzdělávání dítěte s touto 

diagnózou.  

 

 Spolupráce  konkrétně obnáší: 

1) Rodiče anonymně vyplní tři dotazníky týkající se sebehodnocení jejich dítěte se 

specifickou poruchou učení (SPU) a jeho vztahu ke škole. (Vyplňování těchto tří dotazníků 

Vám nezabere více neţ 30 minut.) 

2) Rozhovor s Vaším synem/ Vaší dcerou. 

3) Vyplnění tří dotazníků Vaším synem/ Vaší dcerou zaměřených na zjištění jejich 

sebehodnocení. 

 Šetření bude realizováno v prostorách PPP KHK.  

  

 Účast v této studii je dobrovolná – nemáte ţádnou povinnost účastnit se tohoto šetření 

a můţete kdykoliv odstoupit. Máte právo, aby všechny shromáţděné  či zaznamenané údaje 

v případě vašeho odstoupení byly zničeny.  

 

 Všechny vámi uvedené informace budou zpracovány tak, aby byla zajištěna ochrana 

osobních údajů viz. Předpis o ochraně osobních údajů 101Sb./2000 ve znění pozdější 

novelizace. Všechny aspekty studie, včetně výsledků, budou přísně důvěrné a pouze vedoucí 

výzkumného šetření budou mít přístup k informacím o účastnících  výzkumu. Výsledky 

mohou být prezentovány na seminářích, konferencích, publikovány kniţně, v odborných 

časopisech, na internetu nebo mohou být pouţity při výuce na akademické půdě, či v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 Jsem si vědoma toho, ţe Váš čas je vzácný. Budu Vám velice vděčna, naleznete-li  ve 

svém programu  chvilku na spolupráci se mnou. Výsledky šetření napomohou všem učitelům 

rodičům a především ţákům s dg. SPU při řešení tak důleţitého ţivotního kroku, jako je volba 

povolání, volba studia po ukončení ZŠ.    

 V případě Vašeho souhlasu s účastí Vás a Vašeho syna/Vaší dcery  na výzkumném 

šetření zakrouţkujte SOUHLASÍM a podepište se. Dotazníky, které budete vyplňovat, 

nepodepisujte. 

Děkuji Vám za pochopení a těším se na spolupráci. 

    

     S pozdravem Mgr. J. Nohejlová 

                                   vedoucí výzkumného projektu  

 

 

V případě dotazů mne kontaktujte na tel. č. 495 526 423. 

 

 

SOULASÍM – NESOUHLASÍM   Podpis zákonného zástupce:…………………… 
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Příloha č. 3 

 

Průvodní dopis pro ředitele 

 

 

Titl.        V Hradci Králové dne  

K rukám ředitele ZŠ 

 

Informace pro účastníky výzkumu 

 
 

Váţená paní ředitelko, váţený pane řediteli, 

 

dovoluji si Vás oslovit a tímto poţádat o spolupráci. Předmětem výzkumného šetření 

je zmapovat názory učitelů 2. stupně ZŠ ohledně ţáků se specifickými poruchami učení 

(SPU). Zjistit, jaké mají učitelé zkušenosti s ţáky s SPU na 2. stupni ZŠ a jaká je 

informovanost učitelů 2. stupně ZŠ ohledně moţností studia ţáků s SPU na SŠ, včetně 

maturitní zkoušky.   

 

 V rámci studie pedagogové vyplní 3 dotazníky. U většiny otázek respondenti pouze 

zakrouţkují jednu z moţných odpovědí. Vyplňování všech tří dotazníků  zabere dohromady  

cca 25 minut.  

 

 Účast v této studii je naprosto dobrovolná – nemáte ţádnou povinnost se této studie 

zúčastnit a můţete kdykoliv odstoupit. Máte právo, aby byly všechny shromáţděné či 

zaznamenané údaje v případě Vašeho odstoupení ze studie zničeny. Máte téţ právo být 

osobně přítomna/přítomen skartaci a ujistit se, ţe dané záznamy jsou zničeny odpovídajícím 

způsobem.  

 

 Všechny aspekty studie, včetně výsledků budou přísně důvěrné a pouze vedoucí 

výzkumu bude mít přístup k informacím o účastnících výzkumu. Výsledky mohou být 

prezentovány na konferencích, publikovány kniţně, na internetu či v odborných časopisech, 

nebo mohou být pouţity v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 

seminářích. V takovém případě však jednotliví účastníci výzkumu, ani škola, ve které jsou 

zaměstnáni, nebudou identifikovány.  

 

Účast je anonymní, respondenty nebude moţné dohledat.  

 

 

Máte-li po přečtení tohoto dopisu ještě nějaké dotazy vše s Vámi ráda prodiskutuji  

a vaše otázky zodpovím. V případě zájmu o další informace v jakékoliv fázi výzkumného 

šetření mne v dopoledních hodinách kontaktujte na tel. č. 495 265 503 nebo pište na email 

adresu:  j.nohejlova@pppkhk.cz. 

 

 

 

    Děkuji za pochopení. Mgr. Jindřiška Nohejlová    
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Příloha č. 4  

 

Průvodní dopis pro učitele 

 

Informace pro účastníky výzkumného šetření 

Dopad SPU na výběr střední školy u ţáků 8. a 9. tříd ZŠ 
 

 

Váţená paní učitelko, váţený pane učiteli, 

 

 dovoluji si Vás touto cestou oslovit a poţádat o spolupráci. Cílem výzkumného šetření 

je zjistit, do jaké míry SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) ovlivňují výběr 

školy – dalšího vzdělávání dítěte s dg. SPU.  

 

 Spolupráce  konkrétně obnáší vyplnění tří dotazníků týkajících se sebehodnocení ţáků 

a jejich vztahu ke škole. Vyplňování těchto dvou dotazníků Vám nezabere více neţ 25 minut.  

 

 Účast v této studii je dobrovolná – nemáte ţádnou povinnost účastnit se tohoto šetření 

a můţete kdykoliv odstoupit. Máte právo, aby všechny shromáţděné  či zaznamenané údaje 

v případě vašeho odstoupení byly zničeny.  

 

 Všechny vámi uvedené informace budou zpracovány tak, aby byla zajištěna ochrana 

osobních údajů viz. Předpis o ochraně osobních údajů 101Sb./2000 ve znění pozdější 

novelizace. Všechny aspekty studie, včetně výsledků, budou přísně důvěrné a pouze vedoucí 

výzkumného šetření budou mít přístup k informacím o účastnících  výzkumu. Výsledky 

mohou být prezentovány na seminářích, konferencích, publikovány kniţně, v odborných 

časopisech, na internetu nebo mohou být pouţity při výuce na akademické půdě, či v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 

 Jsem si vědoma toho, ţe Váš čas je vzácný. Budu Vám velice vděčna, naleznete-li  ve 

svém programu  chvilku na spolupráci se mnou. Výsledky šetření napomohou všem učitelům, 

rodičům a především ţákům s dg. SPU při řešení tak důleţitého ţivotního kroku, jako je volba 

povolání, volba studia po ukončení ZŠ.    

 

 Souhlasíte-li s účastí na výzkumném šetření, vyplňte dotazníky, odevzdejte je do 

kanceláře vaší školy do 3 dnů po jeho obdrţení. Dotazníky si vyzvednu osobně v kanceláři 

vaší školy. 

  

 

 Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.  

                        S pozdravem Mgr. J. Nohejlová 

                    vedoucí výzkumného projektu 

 

 

 

Případné dotazy zodpovím na tel. č. 495 265 423.  
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Příloha č. 5 

 

Protokol pro semistrukturovaný rozhovor s ţáky     

         

Klient č.     dívka – chlapec 

 

Dat. nar..                  Věk:                        Dat. vyš. 

 

Třída: 8. / 9. 

 

1) Jaké máš záliby, co tě baví? 

 

2) Věnuješ se nějaké zálibě? Pokud ano, uveď jaké. 

 

3) Dá se tvoje záliba vyuţít dále při volbě tvého povolání? 

 

4)  Opakoval(a) jsi někdy ročník? 

 

5) Měl(a) jsi odklad školní docházky? 

 

6) Které SPU u tebe byly diagnostikovány? 

 

7) Vzpomeneš si, ve které třídě jsi začal(a) mít potíţe s učením? 

 

8) Dokáţeš si vybavit, jak se projevovaly tvé potíţe s učením zpočátku? 

 

 

9) Jaký jsi měl/a pocit, kdyţ u tebe byly diagnostikovány  SPU? (Polekalo tě to? Oddechl/a 

sis?) 

 

10) Domníváš se, ţe by měli odborníci v PPP více vám dětem vysvětlovat, oč se jedná?  

Pomohlo by to nějak? 

  

11) Učil/a ses na výuku po udělení dg. SPU častěji?  

 

12) Pomáhali ti rodiče s přípravou na vyučování po celou dobu 1. stupně ZŠ? 

  

 

13) Učí se s tebou rodiče nyní na 2. stupni ZŠ? (Pokud ano, uveď, které předměty.) 

 

14) Chodíš na doučování? Pokud ano, chodíš do nějakého centra nebo k soukromé osobě?   

 

15) V čem máš v oblasti učení problémy na 2. stupni ZŠ? Myslíš, ţe to nějak souvisí 

s poruchami učení, které máš?  

 

16) Jaké strategie pouţíváš při učení? (zvýrazňovače, PC, diktafon, mnemotechnické 

pomůcky, grafy, myšlenkové mapy, obrázky…).  

 

17) Patříš ve třídě mezi úspěšné ţáky? 
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18) Jaký prospěch jsi měl/a na posledním vysvědčení? 

 

 

19) Máš pocit, ţe jsi ve třídním kolektivu něčím nápadný?  

 

20) Domníváš se, ţe jsi v něčem opravdu šikovný/á?  

 

21) Domníváš se, ţe lze vyjmenovat alespoň 5 dobrých vlastností, které máš? 

(Vyjmenuj je.) 

 

22) Domníváš se, ţe se dostáváš s učiteli do konfliktních situací častěji neţ tví vrstevníci? 

 

23) Domníváš se, ţe učitelé chápou tvé potíţe s učením? 

 

24) Domníváš se, ţe ve škole učitelé dokáţí ocenit tvůj nějaký byť malý pokrok? 

 

25) Potěší tě pochvala, uznání, ocenění byť malého úspěchu? 

 

26) Zkus si představit SPU jako nějakou „věc“ či „obraz“ ve své mysli, kterým bys popsal, co 

pro tebe SPU znamenají? 

 

27) Na jakou SŠ chceš jít? 

 

28) Domníváš se, ţe skutečnost ţe máš SPU nějak ovlivňuje výběr tvého budoucího 

povolání?  

 

29) Co tě motivuje  (odrazuje) při rozhodování o dalším studiu? 

 

30) Rozhoduješ si o výběru školy sám nebo mají rozhodující slovo rodiče?  

 

31) Uvaţuješ i o studiu na VŠ? Jaké povolání bys chtěl dělat?  
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Příloha č. 6  

 

   

Vágnerová, M.: Dotazník hodnocení školní práce dítěte a jeho vztahu ke škole pro rodiče  

 

 

  2 1 0 

1. Naučí se dost lehce a rychle i těţkou látku. ano někdy ne 

2. Jeho/její školní práce je dost špatná. ne někdy ano 

3. Myslím si, ţe mu/jí učení připadá dost těţké. ne někdy ano 

4. Je rád/a, kdyţ mu/jí s učením někdo pomůţe. ne někdy ano 

5. Učivo zvládne rychleji něţ většina spoluţáků. ano někdy ne 

6. Unavuje ho/ji, kdyţ musí nad úkolem víc myslet. ne někdy ano 

7. Při ústním zkoušení se neumí dobře vyjádřit. ne někdy ano 

8. Škola ho/ji trápí. ne někdy ano 

9. Má strach ze špatných známek. ne někdy ano 

10. V písemné práci je pomalý/á, potřeboval/a by více času. ne někdy ano 

11. Učení ho/ji rychle unaví. ne někdy ano 

12. Všechno mu/jí jde lehce, bez potíţí. ano někdy ne 

13. Většina dětí ve třídě se učí lépe neţ on/ona. ne někdy ano 

14. Myslím si, ţe má dostatečné nadání a předpoklady k učení. ne někdy ano 

15. Předpoklady má, ale potřeboval/a by se lépe připravovat. ne někdy ano 

16. Nad učením mu /jí bývá do pláče.  ne někdy ano 

17. Má rád/a úkoly, nad kterými se musí myslet. ano někdy ne 

18. Ze zkoušení mívá strach. ne někdy ano 

19. Celkově má ze školy strach.  ne někdy ano 
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Příloha č. 7  

 

Vágnerová, M.: Dotazník hodnocení školní práce dítěte a jeho vztahu ke škole pro 

učitele. 

 

 

Váţená paní učitelko, pane učiteli, 

 

představte si ţáky s SPU a zakrouţkujte  Vámi zvolenou odpověď.  

 

 

  2 1 0 

1. Naučí se dost lehce a rychle i těţkou látku. ano někdy ne 

2. Jeho/její školní práce je dost špatná. ne někdy ano 

3. Myslím si, ţe mu/jí učení připadá dost těţké. ne někdy ano 

4. Je rád/a, kdyţ mu/jí s učením někdo pomůţe. ne někdy ano 

5. Učivo zvládne rychleji něţ většina spoluţáků. ano někdy ne 

6. Unavuje ho/ji, kdyţ musí nad úkolem víc myslet. ne někdy ano 

7. Při ústním zkoušení se neumí dobře vyjádřit. ne někdy ano 

8. Škola ho/ji trápí. ne někdy ano 

9. Má strach ze špatných známek. ne někdy ano 

10. V písemné práci je pomalý/á, potřeboval/a by více času. ne někdy ano 

11. Učení ho/ji rychle unaví. ne někdy ano 

12. Všechno mu/jí jde lehce, bez potíţí. ano někdy ne 

13. Většina dětí ve třídě se učí lépe neţ on/ona. ne někdy ano 

14. Myslím si, ţe má dostatečné nadání a předpoklady k učení. ne někdy ano 

15. Předpoklady má, ale potřeboval/a by se lépe připravovat. ne někdy ano 

16. Nad učením mu /jí bývá do pláče.  ne někdy ano 

17. Má rád/a úkoly, nad kterými se musí myslet. ano někdy ne 

18. Ze zkoušení mívá strach. ne někdy ano 

19. Celkově má ze školy strach.  ne někdy ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
190 

Příloha č. 8 

 

PhDr. Lenka Krejčová, PhD. DOTAZNÍK PRO UČITELE 

 

Prosím, zaškrtněte vámi zvolenou odpověď, na tzv. otevřené otázky odpovězte vlastními 

slovy: 

 

1. Je Vám znám pojem dyslexie? ano ne (jestliţe ne,  

dále jiţ  

nepokračujte)  

 

2. Dokázal/a byste vysvětlit, co dyslexie 

znamená? 

ano ne nevím 

3. Máte zkušenosti s výukou dítěte s dyslexií ve 

své praxi? 

ano ne  

4.   Je rozdíl mezi pojmy dyslexie, dysortografie 

a dysgrafie? 

ano ne nevím 

5. Mohou mít dyslektické děti vysokou 

inteligenci? 

ano ne nevím 

6. Jsou chlapci častěji dyslektiky neţ děvčata? ano ne nevím 

7. Souvisí dyslexie s levorukostí? ano ne nevím 

8. Dyslektici mají problémy se čtením – mají 

většinou problémy i se psaním? 

ano ne nevím 

9. Je dyslexie nakaţlivá nemoc? ano ne nevím 

10. Lze říci, ţe příčinou dyslexie je nejspíše 

nějaké drobné poškození mozku? 

ano ne nevím 

11. JJ Je dyslexie porucha učení?  ano ne nevím 

12. Můţe mít dyslexie více příčin? ano ne nevím 

13. Můţe být dyslexie v některé rodině dědičná? ano ne nevím 

14. Vzniká dyslexie po nějakém duševním 

otřesu? 

ano ne nevím 

15. Můţeme dyslexii napravit jiţ v předškolním 

věku? 

ano ne nevím 

16. Lze dyslexii rozpoznat ihned po narození 

dítěte?  

ano ne nevím 

17. Mohou se lidé z dyslexie vyléčit? ano ne nevím 

18. Je dyslexie především dětská nemoc, takţe 

patří do rukou dětského lékaře? 

ano ne nevím 

19. Patří diagnostika a náprava dyslexie 

především do rukou psychiatra? 

ano ne nevím 

20.  Můţe k diagnostikování a nápravě dyslexie 

přispět především psycholog? 

ano ne nevím 

21. Můţe k diagnostikování a nápravě dyslexie 

přispět především speciální pedagog? 

ano ne nevím 

22. Existuje nějaká pomoc pro dyslektiky? ano ne nevím 

23. Víte koho či kde lze poţádat o diagnostiku a 

nápravu dyslexie?  

ano ne nevím 

 Jestliţe ano, prosím, uveďte:     

24. Myslíte si, ţe byste snadno a rychle dokázal/a 

získat informace o dyslexii? 

ano ne nevím 



 

 
191 

25. Chtěl/a byste se o dyslexii dozvědět více, 

např. z novin, rozhlasu či TV? 

ano ne nevím 

26. Znáte nějaké kníţky o dyslexii? ano ne  

27. Mohl/a byste odhadnout procento 

dyslektických dětí na základních školách 

v ČR? 

   

28. Souvisí dyslexie s poruchou zraku (např. 

s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí)? 

ano ne nevím 

29. Souvisí dyslexie s poruchou sluchu? ano ne nevím 

30. Souvisí dyslexie s poruchou řeči (např. 

koktavostí)? 

ano ne nevím 

31. Je dyslexie způsobena zanedbanou výchovou 

v rodině? 

ano ne nevím 

32. Je dyslexie způsobena špatnou výukovou  

metodou ve škole? 

ano ne nevím 

33. Vydává Ministerstvo školství zvláštní 

pokyny pro učitele, jak dyslektické ţáky 

zkoušet a klasifikovat? 

ano ne nevím 

34. Jsou nějaké metody, které lze ve školách  

vyuţít při nápravě dyslexie? 

ano ne nevím 

 

Nyní prosím stručně odpovězte na následující otázky: 

 

35. Kde a jak jste se poprvé o dyslexii dozvěděl/a? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

36. Kde a jak jste se o ní více poučil/a? 

…………………………………………………………………………………………….. 
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Příloha č. 9  

 

PhDr. Lenka Krejčová, PhD.: Dotazník pro rodiče 

 

Věk: 

Pohlaví (prosím zaškrtněte): ţena – muţ 

Dosaţené vzdělání (prosím zaškrtněte): základní – vyučen(a) – středoškolské – vysokoškolské 

Prosím, zaškrtněte vámi zvolenou odpověď, na tzv. otevřené otázky odpovězte vlastními 

slovy: 

 

1. Je vám znám termín dyslexie? ano ne 

(jestliţe ne, 

dále 

 jiţ 

nepokračujte 

nevím 

2. Dokázal/a byste vysvětlit, co dyslexie znamená? ano ne nevím 

3. Znáte nějakou osobu s dyslexií z rodiny či svého okolí? ano ne  

4. Je rozdíl mezi pojmy dyslexie, dysortografie a 

dysgrafie? 

ano ne nevím 

5. Mohou mít dyslektické děti vysokou inteligenci? ano ne nevím 

6. Jsou chlapci častěji dyslektiky neţ děvčata? ano ne nevím 

7. Souvisí dyslexie s levorukostí? ano ne nevím 

8. Dyslektici mají problémy se čtením – mají většinou 

problémy i se psaním? 

ano ne nevím 

9. Je dyslexie nakaţlivá nemoc? ano ne nevím 

10. Lze říci, ţe příčinou dyslexie je nejspíše nějaké drobné 

poškození mozku? 

ano ne nevím 

11. Je dyslexie porucha učení? ano ne nevím 

12. Můţe mít dyslexie více příčin? ano ne nevím 

13. Můţe být dyslexie v některé rodině dědičná? ano ne nevím 

14. Vzniká dyslexie po nějakém duševním otřesu? ano ne nevím 

15. Můţeme dyslexii napravit jiţ v předškolním věku? ano ne nevím 

16. Lze dyslexii rozpoznat ihned po narození? ano ne nevím 

17. Mohou se lidé z dyslexie vyléčit? ano ne nevím 

18. Je dyslexie především dětská nemoc, takţe patří do 

rukou dětského lékaře? 

ano ne nevím 

19. Patří diagnostika a náprava dyslexie především do rukou 

psychiatra? 

ano ne nevím 

20. Můţe k diagnostikování a nápravě dyslexie přispět 

především psycholog? 

ano ne nevím 

21. Můţe k diagnostikování a nápravě dyslexie přispět 

především speciální pedagog? 

ano ne nevím 

22. Existují nějaké metody, kterými lze dětem s poruchami 

učení pomoci? 

ano ne nevím 

23. Víte koho či kde lze poţádat o diagnostiku a nápravu 

dyslexie? 

ano ne nevím 

Jestliţe ano, prosím uveďte: 

24. Myslíte si, ţe byste snadno a rychle dokázal/a získat informace  

o dyslexii? 

ano ne nevím 
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25. Chtěl/a byste se o dyslexii dozvědět více, např. z novin, rozhlasu či 

TV? 

ano ne nevím 

26. Znáte nějaké kníţky o dyslexii? ano ne  

  

27. Mohl/a byste odhadnout procento dyslektických dětí na základních školách v ČR? 

28. Souvisí dyslexie s poruchou zraku (např. krátkozrakostí nebo 

dalekozrakostí) ? 

ano ne nevím 

29. Souvisí dyslexie s poruchou sluchu (např. s nedoslýchavostí)? ano ne nevím 

30. Souvisí dyslexie s poruchou řeči (např. koktavostí)? ano ne nevím 

31. Je dyslexie způsobena zanedbanou výchovou v rodině? ano ne nevím 

32. Je dyslexie způsobena špatnou výukovou metodou ve škole? ano ne nevím 

33. Vydává Ministerstvo školství zvláštní pokyny pro učitele, jak 

dyslektické ţáky zkoušet a klasifikovat? 

ano ne nevím 

34. Jsou nějaké metody, které lze ve školách vyuţít k nápravě dyslexie? ano ne nevím 
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Příloha č. 10  

 

Matějček, Z., Vágnerová, M.:   Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí 
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Příloha č. 11 

 

Vágnerová, M.: Dotazník sebehodnocení školního výkonu a vztahu ke škole. 

 

  0 1 2 

1. Myslím si, ţe moje školní práce je dost špatná. ano někdy ne 

2. Učení mi připadá těţké (český jazyk nebo matematika). ano někdy ne 

3. Unavuje mě, kdyţ musím nad úkolem moc myslet. ano někdy  ne 

4. Škola mi kazí náladu. ano někdy ne 

5. Ve škole se bojím, ţe dostanu špatnou známku. ano někdy ne 

6. Písemky mi trvají déle neţ ostatním,  

potřeboval(a) bych více času. 

ano někdy ne 

7. Učení mě rychle unaví. ano někdy ne 

8. Ve škole mi jde všechno lehce, bez potíţí. ne jen 

něco 

ano 

9. Většina dětí ve třídě se učí líp neţ já. ano jen 

někteří 

ne 

10.  Myslím si, ţe na učení moc nejsem. ano někdy ne 

11. Z učení je mi často smutno. ano někdy ne 

12. Mám rád(a) úkoly, nad kterými se musí myslet.   ne někdy ano 

13. Patřím asi mezi nejchytřejší  děti ve třídě. ne někdy ano 

14. Zkoušení před třídou mě znervózňuje.  ano někdy ne 

15. Ze školy mám strach, raději bych tam ani nešel (nešla). ano někdy ne 
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Příloha č. 12 

 

Nestandardizovaný dotazník pro rodiče 

 

 

Váţení rodiče, před sebou máte dotazník, jehoţ cílem je zjistit, jaká je informovanost 

rodičů ohledně moţností dalšího vzdělávání jejich dětí s dg. SPU.  

Dotazník má 28 poloţek. Otázky si pečlivě přečtěte a odpověď, která nejlépe vystihuje 

Váš názor, zakrouţkujte. Dotazník je anonymní. Jeho vyplněním pomůţete zjistit potřeby 

rodičů ţáků s poruchami učení týkající se moţností studia na SŠ. Vyplňování dotazníku Vám 

zabere maximálně 15 minut. Děkuji Vám za spolupráci. 

               Mgr. Jindřiška Nohejlová 

 

 

1) Jste:  

a) muţ 

b) ţena 

 

2) Podezření na výukové obtíţe jste u vašeho dítěte měli: 

a) v předškolním věku 

b) na 1. stupni ZŠ 

c) vůbec nás nenapadlo, ţe by se mohlo jednat o poruchy učení 

 

3) Diagnóza „specifická vývojová porucha učení“ byla u mého dítěte potvrzena: 

a) na 1. stupni ZŠ 

b) na 2. stupni ZŠ 

 

4) Ovlivnil fakt, ţe má vaše dítě poruchy učení atmosféru ve vaší rodině? 

a) ano, prosím popište jak……………………………………………………….……………. 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit 

 

5) Co to jsou specifické poruchy učení jsem se dozvěděl(a):  

a) od učitelů na ZŠ 

b) v pedagogicko-psychologické poradně 

c) z internetu 

d) z literatury 

e) od známých, příbuzných 

f) jiným způsobem, uveďte prosím jak……………………… 

 

6) Mé dítě si v učení věří, ví, ţe se dokáţe probíranou látku naučit: 

a) ano 

b) ne 

c) nedovedu posoudit 
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7) Mé dítě je při přípravě na vyučování naprosto samostatné: 

a) ano 

b) ne 

c) někdy potřebuje pomoci 

d) nedokáţi posoudit 

 

8) Největší potíţe mému dítěti ve škole činí: 

a) jazykové předměty (ČJ, AJ, NJ,…) 

b) technické předměty (M, F, CH) 

c) naukové předměty (PŘ,D,Z) 

d) všechny hlavní předměty jsou obtíţné 

e) nedokáţi posoudit 

 

9) V průběhu 1. stupně ZŠ jsme pro naše dítě zabezpečili alespoň na půl roku klasickou formu 

doučování mimo prostory ZŠ: 

a) ano (uveďte, kde: vzdělávací centrum, soukromá osoba, apod.)……………………………..  

b) ne 

c) nevybavuji si 

 

10) Na 2. stupni ZŠ jsme pro naše dítě zabezpečili alespoň na půl roku klasickou formu 

doučování mimo areál ZŠ: 

a) ano (uveďte, kde: vzdělávací centrum, soukromá osoba, apod.)……………………………  

b) ne 

c) nevybavuji si 

 

11)  Domníváte se, ţe výukové potíţe související s poruchami učení se dají systematickou 

přípravou na vyučování a zvýšeným úsilím překonat? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit 

 

12) Mé dítě má vyhraněné zájmy: 

a) ano 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit 

 

13) Mé dítě touţí po konkrétní profesi: 

a) ano (pokud ano, napište jaké):…………………………………………………………. 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit 

 

14) Domníváte se, ţe specifické poruchy učení nějakým způsobem  omezují vaše dítě při 

výběru střední školy ? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit 
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15) Domníváte se, ţe specifické poruchy učení nějakým způsobem ovlivňují budoucí 

povolání vašeho dítěte? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit  

 

 

 

16) Mé dítě je natolik cílevědomé a houţevnaté, ţe svého profesního cíle s největší 

pravděpodobností dosáhne: 

a) ano 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit 

 

 

17) Je dle vašeho názoru moţné studentům s poruchami učení poskytnout při přijímacím 

řízení na SŠ nějaké úlevy? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

 

18) Domníváte se, ţe by měli být studenti s poruchami učení na SŠ zohledňováni? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit 

 

 

19) Domníváte se, ţe lze na SŠ, SOŠ, SOU pouţívat kompenzační pomůcky (např. diktafon, 

kalkulačka, PC), které by výuku usnadnily?  

a) ano 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit  

 

 

20) Domníváte se, ţe existuje nějaké zákonné opatření, které by nějakým způsobem 

zohledňovalo studenty s poruchami učení při maturitní zkoušce? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit 

 

 

21) Informace o moţnostech dalšího studia mého dítěte s poruchami učení zjišťuji: 

a) na ZŠ 

b) od známých, příbuzných, kamarádů 

c) kontaktuji (osobně či telefonicky) konkrétní SŠ, SOŠ, SOU  

d) na internetu 

e) jiným způsobem, uveďte prosím jakým……………………………………………. 

d) ještě jsem se tím nezabýval(a) 
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22) Domníváte se, ţe jste byl(a) na ZŠ dostatečně informován(a) o moţnostech dalšího studia 

vašeho dítěte s SPU? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit   

 

23) O typu školy, na který půjde vaše dítě studovat rozhoduje převáţně: 

a) dítě samo 

b) rodič 

c) výchovný poradce na ZŠ 

d) důraz kladete na výsledky vyšetření zaměřeného na profesionální orientaci realizovaného 

např. v pedagogicko-psychologické poradně 

e) rodiče a dítě stejnou měrou 

f) nedokáţi posoudit 

 

24) Co je pro Vás nejdůleţitějším hlediskem při výběru školy po ukončení ZŠ? 

a) poţadavky – nároky SŠ,  SOŠ, SOU 

b) budoucí uplatnění na trhu práce 

c) záliby, koníčky mého dítěte 

d) jiné, uveďte prosím co:…………………………………………………………………… 

e) nedokáţi posoudit 

 

25) Dá se říci, ţe vaše dítě proţívá školní neúspěch výrazněji neţ jeho vrstevníci? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit 

 

26) Domníváte se, ţe se vaše dítě s poruchami učení vyrovnalo zcela bez problémů? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit 

 

27) Pozorujete při některých činnostech, ţivotních situacích, ţe si vaše dítě málo věří? 

a) ano (prosím uveďte kdy)…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

b) ne 

c) nedokáţi posoudit 

 

28) Sebejistota, sebedůvěra mého dítěte se postupně s věkem: 

a) zvyšuje 

b) sniţuje 

c) nedokáţi posoudit 
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Příloha č. 13 

 

Nestandardizovaný  dotazník pro učitele. 

 

Kaţdou otázku si pečlivě přečtěte a odpověď, která bude nejlépe vystihovat váš názor 

– postoj, zakrouţkujte. Tam, kde je třeba, odpověď napište. Děkuji. 

 

Jste: muţ – ţena 

 

Kolik roků učíte? 

a) do 5 let 

b) 5 – 10 let 

c) 10 – 20 let 

d) více neţ 20 let  

 

Jakou máte aprobaci, prosím uveďte:……………………………………………………… 

1. Učíte ve třídě ţáka/y s SPU?  ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi  

posoudit 

2. Domníváte se, ţe SPU mají vliv na předměty, 

které učíte? 

ano spíše 

ano 

spíše  

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

       Pokud jste odpověděl/a v otázce č. 2 ano, popište prosím, jak se potíţe projevují. 

 

 

 

 

3. Domníváte se, ţe se dají výukové potíţe 

vyplývající  z SPU překonat zvýšeným úsilím a 

pílí? 

ano spíše 

ano 

spíše  

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

4. Domníváte se, ţe klasickou formou doučování 

na 2. stupni ZŠ lze SPU zcela překonat? 

ano spíše  

ano 

spíše  

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

5. Domníváte se, ţe se ţáci s SPU za tuto diagnózu  

někdy „schovávají“? Ţe své školní nezdary 

poruchami učení omlouvají? 

ano spíše  

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

6.  Zohledňujete nějakým způsobem ţáky s dg. 

SPU? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

       Pokud jste uvedl/a v otázce č. 6 ano, uveďte prosím konkrétní způsoby vašeho      

zohledňování SPU: 

 

 

 

7. Domníváte se, ţe ţáci s dg. SPU proţívají 

neúspěchy hůře neţ jejich vrstevníci? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

8. Proţíváte někdy pocity beznaděje, kdyţ učíte 

ţáky s SPU? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

9. Domníváte se, ţe SPU nebo jejich projevy 

přetrvávají do dospělosti? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

10. Domníváte se, ţe fakt, ţe má ţák SPU nějak 

ovlivňuje jeho volbu povolání – volbu střední 

školy po ukončení ZŠ? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

11. Domníváte se, ţe rodiče shánějí intenzívně ano spíše spíše ne nedokáţi 
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informace o moţnostech studia dítěte s SPU na 

střední škole? 

ano ne posoudit 

12. Radí se s vámi rodiče vašich ţáků s SPU ohledně 

jejich budoucího povolání, výběru střední školy? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

13. Domníváte se, ţe při výběru střední školy u ţáků s dg. SPU má hlavní „slovo“: 

a) dítě samo 

b) rodiče 

c) výchovný poradce na ZŠ 

d) výsledky vyšetření v PPP (či jinde) zaměřené na profesionální orientaci 

e) nedokáţi posoudit 

14. Domníváte se, ţe ţák s SPU můţe zvládnout 

poţadavky SŠ s maturitou? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

15. Je dle vašeho názoru moţné u přijímacího řízení 

na SŠ poskytnout studentům nějaké úlevy? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

16. Domníváte se, ţe by měli být ţáci  s SPU na SŠ 

respektováni, zohledňováni? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

17. Domníváte se, ţe existuje nějaká vyhláška, která 

upravuje studium na SŠ pro studenty s dg. SPU? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

18. Domníváte se, ţe existuje nějaká vyhláška, 

zákonná norma, která upravuje konání 

maturitních zkoušek (státní maturity)? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

19. Jak se domníváte, ţe většina ţáků s SPU ukončí své studium? 

a) ukončí ZŠ, dále nestudují 

b) vyučí se – SOŠ bez maturity 

c) absolvují  SOŠ s maturitou 

d) ukončí SŠ 

e) VŠ 

20. Domníváte se, ţe vás studium na VŠ dobře 

připravilo na výuku ţáků s SPU?  

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

21. Domníváte se, ţe vaše současné znalosti  

ohledně SPU jsou dostačující? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

22. Byl/a jste v posledních dvou letech  na nějakém 

semináři, jehoţ téma se týkalo SPU? 

ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nedokáţi 

posoudit 

       Pokud jste na otázku č. 22 odpověděl/a kladně, uveďte prosím alespoň přibliţně téma a     

místo konání vzdělávací akce:   
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Přílohy II - Výsledky šetření 

 

Příloha č.14       

        

Výsledky testu SPAS - Klégrová versus Nohejlová   

Pozn. Uvedené hodnoty jsou ve stenech     

        

  

Obecné 

schopnosti Matematika Čtení Pravopis Psaní Sebedůvěra 

Celkový 

skór 

Nohejlová 4,50 5,17 2,50 5,00 4,67 4,50 3,67 

 Klégrová  4,2 5,2 3,4 5,5 4,9 5 4 

  -0,30 0,03 0,90 0,50 0,23 0,50 0,33 
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Příloha č.15 

 

Výčet dobrých vlastností, které o sobě ţáci uvedli 

 

Vlastnost Počet ţáků, 

kteří ji uvedli 

Vlastnost Počte ţáků, 

kteří ji uvedli 

Kamarádský       12 Nemá předsudky        1 

Ochotný pomoci       10 Soucitný        1 

Pracovitý         6 Veselý        1 

Chytrý         4 Učenlivý        1 

Upřímný         4 Bystrý        1 

Milý         4 Slušný        1 

Hodný         4 Klidný        1 

Důvěryhodný 

(vyslechne) 

        4 Laskavý        1 

Vtipný 

(trochu legrační) 

        4 Odváţný        1 

Spolehlivý         3 Nejsem hlučný        1 

Aktivní         3 Upovídaný        1 

Optimistický         3 Pravdomluvný        1 

Dokáţe poradit         3 Rozumný        1 

Šikovný         2 Mám dobrou fantazii        1 

Pozorný (všímavý)         2   
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Příloha č.16        

Dotazník Krejčové – porovnání dvou skupin učitelů 

        

        

  

Učitelé 

Krejčové   38  

Učitelé 

Nohejlové   94 

              

Terminologie  Ano Ne Nevím  Ano Ne Nevím 

1. Je vám znám termín dyslexie? 100 0 0  94 0 0 

2. Dokáza/a byste vysvětlit, co dyslexie 

znamená? 100 0 0  89 0 5 

3. Máte zkušenosti s výukou dítěte s 

dyslexií ve své praxi? 100 0 0  92 2 0 

4. Je rozdíl mezi pojmy dyslexie, 

dysortografie a dysgrafie?  100 0 0  94 0 0 

11. Je dyslexie porucha učení? 76 24 0  83 10 1 

        

Symptomy Ano Ne Nevím   Ano Ne Nevím 

5. Mohou mít dyslektické děti vysokou 

inteligenci? 100 0 0  88 1 5 

6.Jsou chlapci častěji dyslektiky neţ 

děvčata? 40 24 34  44 10 40 

7. Souvisí dyslexie s levorukostí? 14 76 11  8 58 28 

8. Dyslektici mají problémy se čtením 

mají většinou problémy i se psaním? 89 11 0  57 27 10 

16. Lze dyslexii rozpoznat ihned po 

narození dítěte? 0 89 11  2 76 16 

17. Mohou se lidé z dyslexie vyléčit? 53 28 19  19 50 25 

28. Souvisí dyslexie s poruchou zraku? 5 92 3  0 82 12 

29. Souvisí dyslexie s poruchou sluchu? 11 84 5  5 70 19 

30. Souvisí dyslexie s poruchou řeči? 19 78 3  13 61 20 

              

Příčiny dyslexie Ano Ne Nevím   Ano Ne Nevím 

9.Je dyslexie nakaţlivá nemoc? 0 100 0  2 90 2 

10.Lze říci, ţe příčinou dyslexie je 

nejspíše nějaké drobné poškození 

mozku?  84 3 14  59 14 21 

12. Můţe mít dyslexie více příčin? 84 3 13  70 3 21 

13. Můţe být dyslexie v některé rodině 

dědičná? 53 18 29  50 14 30 

14. Vzniká dyslexie po nějakém duševním 

otřesu? 11 62 27  7 55 32 
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31. Je dyslexie způsobena zanedbanou 

výchovou v rodině? 11 82 8  6 81 7 

32. Je dyslexie způsobena špatnou 

výukovou metodou ve škole? 11 82 8  1 88 5 

              

Pomoc pro dyslektiky Ano Ne Nevím   Ano Ne Nevím 

15. Můţeme dyslexii napravit jiţ v 

předškolním věku? 24 60 16  13 56 25 

18. Je dyslexie především dětská nemoc, 

takţe patří do rukou dětského lékaře? 5 95 0  1 90 3 

19. Patří diagnostika a náprava dyslexie 

především do rukou psychiatra? 0 100 0  1 89 4 

20. Můţe k diagnostikování a nápravě 

dyslexie především psycholog? 92 8 0  54 32 8 

21. Můţe k diagnostikování a nápravě 

dyslexie přispět především speciální 

pedagog? 95 3 3  90 1 3 

22. Existuje nějaká pomoc pro dyslektiky? 100 0 0  91 0 3 

23. Víte koho či kde lze poţádat o 

diagnostiku a nápravu dyslexie? 100 0 0  91 1 2 

33. Vydává Ministerstvo školství 

zvláštní pokyny pro učitele, jak 

dyslektické ţáky zkoušet a klasifikovat?  95 0 5  70 7 17 

34. Jsou nějaké metody, které lze ve 

školách vyuţít k nápravě dyslexie? 100 0 0  91 1 2 

              

Dostupnost informací o dyslexii Ano Ne Nevím   Ano Ne Nevím 

24. Myslíte, ţe byste snadno a rychle 

dokázal/a získat informace o dyslexii? 92 3 5  82 0 12 

26. Znáte nějaké kníţky o dyslexii? 87 13 0  63 31 0 

              

Potřeba více informací Učitelé Krejčové   Učitelé Nohejlové 

  Ano Ne Nevím  Ano Ne Nevím 

25. Chtěl/a byste se o dyslexii dozvědět 

více, např. z novin či rozhlasu či TV? 68 26 5  59 13 22 
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Příloha č.17 

Výsledky dotazníku Krejčové - porovnání dvou skupin rodičů    

        

           

  

Rodiče 

Krejčové   75   

Rodiče 

Nohejlové   20 

                

Terminologie  Ano Ne Nevím   Ano Ne Nevím 

1. Je vám znám termín dyslexie? 98,7 1,3 0   100 0 0 

2. Dokáza/a byste vysvětlit, co dyslexie 

znamená? 86,5 1,4 12,1   85 5 10 

3. Znáte nějakou osobu s dyslexií z rodiny 

či svého okolí? 83,6 16,4 0   95 5 0 

4. Je rozdíl mezi pojmy dyslexie, 

dysortografie a dysgrafie?  87,5 4,2 8,3   100 0 0 

11. Je dyslexie porucha učení? 76,8 16,4 6,8   100 0 0 

Symptomy Ano Ne Nevím   Ano Ne Nevím 

5. Mohou mít dyslektické děti vysokou 

inteligenci? 93,3 2,7 4   100 0 0 

6.Jsou chlapci častěji dyslektiky neţ 

děvčata? 31,1 13,5 55,4   25 20 55 

7. Souvisí dyslexie s levorukostí? 2,7 64,9 32,4   5 75 20 

8. Dyslektici mají problémy se čtením 

mají většinou problémy i se psaním? 78,4 13,5 8,1   95 0 5 

16. Lze dyslexii rozpoznat ihned po 

narození dítěte? 5,3 72 22,7   0 85 15 

17. Mohou se lidé z dyslexie vyléčit? 54,7 12 33,3   10 55 35 

28. Souvisí dyslexie s poruchou zraku? 0 66,7 33,3   0 70 30 

29. Souvisí dyslexie s poruchou sluchu? 6,8 66,2 27   5 65 30 

30. Souvisí dyslexie s poruchou řeči? 20,5 52,1 27,4   5 65 30 

                

Příčiny dyslexie Ano Ne Nevím   Ano Ne Nevím 

9.Je dyslexie nakaţlivá nemoc? 1,4 98,6 0   0 100 0 

10. Lze říci, ţe příčinou dyslexie je 

nejspíše nějaké drobné poškození mozku?  72,2 6,9 20,8   65 15 20 

12. Můţe mít dyslexie více příčin? 71,6 4,1 24,3   65 0 35 

13. Můţe být dyslexie v některé rodině 

dědičná? 38,7 32 29,3   50 20 30 

14. Vzniká dyslexie po nějakém duševním 

otřesu? 13,5 28,4 58,1   10 45 45 

31. Je dyslexie způsobena zanedbanou 

výchovou v rodině? 6,7 72 21,3   5 75 20 
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32. Je dyslexie způsobena špatnou 

výukovou metodou ve škole? 9,3 72 18,7   5 75 20 

                

Pomoc pro dyslektiky Ano Ne Nevím   Ano Ne Nevím 

15. Můţeme dyslexii napravit jiţ v 

předškolním věku? 16 32 52   15 40 45 

18. Je dyslexie především dětská nemoc, 

takţe patří do rukou dětského lékaře? 12,2 74,3 13,5   5 95 0 

19. Patří diagnostika a náprava dyslexie 

především do rukou psychiatra? 8 73,3 18,7   0 100 0 

20. Můţe k diagnostikování a nápravě 

dyslexie především psycholog? 82,7 4 13,3   65 25 10 

21. Můţe k diagnostikování a nápravě 

dyslexie přispět především speciální 

pedagog? 89,3 4 6,7   100 0 0 

22. Existuje nějaká pomoc pro dyslektiky? 91,8 2,7 5,5   100 0 0 

23. Víte koho či kde lze poţádat o 

diagnostiku a nápravu dyslexie? 74,3 8,1 17,6   90 10 0 

33. Vydává Ministerstvo školství zvláštní 

pokyny pro učitele, jak dyslektické ţáky 

zkoušet a klasifikovat?  64 8 28   75 0 25 

34. Jsou nějaké metody, které lze ve 

školách vyuţít k nápravě dyslexie? 81,3 1,3 17,4   90 0 10 

                

Dostupnost informací o dyslexii Ano Ne Nevím   Ano Ne Nevím 

24. Myslíte, ţe byste snadno a rychle 

dokázal/a získat informace o dyslexii? 64,4 16,4 19,2   75 10 15 

26. Znáte nějaké kníţky o dyslexii? 37,3 62,7 0   40 0 60 

                

Potřeba více informací Ano Ne Nevím   Ano Ne Nevím 

25. Chtěl/a byste se o dyslexii dozvědět 

více, např. z novin či rozhlasu či TV? 88 8 4   80 15 5 
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Příloha č.18    

Porovnání výsledků Dotazníku sebehodnocení školního výkonu a vztahu ke 

škole pro ţáky s výsledky Dotazníku hodnocení školní práce dítěte rodičem 

- dívky 

Pozn. Uvedené hodnoty jsou ve stenech   

     

Tabulka porovnání hodnocení jednotlivých žáků a jejich rodičů  

  Hodnocení školní 
práce 

Sebehodnocení relativní 
úspěšnosti 

Strach 
ze 
školy 

Celkové 
hodnocení 

  Hodnocení předpokladů rodiči 

Ţákyně 3 5 2 5 4 

Rodič 3 2 1 4 1 

Ţákyně 4 6 3 6 5 

Rodič 4 2 3 4 2 

Ţákyně 6 6 5 7 6 

Rodič 6 4 2 6 4 

Ţákyně 8 6 3 5 5 

Rodič 8 2 3 2 1 

Ţákyně10 6 5 7 5 

Rodič 10 2 2 6 2 

Ţákyně 11 4 2 5 4 

Rodič 11 4 4 4 4 

Ţákyně 16 2 4 6 4 

Rodič 16 4 4 8 5 

Ţákyně 18 4 4 5 4 

Rodič 18 3 4 5 4 
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Příloha č.19 

Porovnání výsledků Dotazníku sebehodnocení školního výkonu a vztahu ke 

škole pro ţáky s výsledky Dotazníku hodnocení školní práce dítěte rodičem  

- chlapci 

Pozn. Uvedené hodnoty jsou ve stenech   

     

Tabulka porovnání hodnocení jednotlivých žáků a jejich rodičů   

  
Hodnocení školní 

práce 

Sebehodnocení relativní 
úspěšnosti 

Strach 
ze 
školy 

Celkové 
hodnocení 

  Hodnocení předpokladů rodiči 

Ţák 1 7 7 7 7 

Rodič 1 7 6 10 7 

Ţák 2 4 4 8 5 

Rodič 2 2 1 2 1 

Ţák 5 6 4 7 6 

Rodič 5 5 1 7 5 

Ţák 7 8 10 8 9 

Rodič 7 8 6 10 8 

Ţák 9 3 5 6 4 

Rodič 9 6 6 7 6 

Ţák 12 6 7 8 7 

Rodič 12 6 3 2 5 

Ţák 13 3 7 7 5 

Rodič 13 7 4 10 6 

Ţák 14 4 6 7 6 

Rodič 14 7 6 7 7 

Ţák 15 4 8 7 6 

Rodič 15 7 6 10 8 

Ţák 17 4 4 8 5 

Rodič 17 5 4 6 5 

Ţák 19 3 4 3 3 

Rodič 19 5 4 2 5 

Ţák 20 4 2 2 2 

Rodič 20 4 4 2 6 
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Příloha č.20 

      

Statistické zpracování Dotazníků Vágnerové: porovnání dat rodič - dítě 

       

       

dívky     

Sebehodnocení 
školní práce a 
míra jejího 
zvládnutí 

Sebehodnocení 
relativní 

úspěšnosti ve 
třídě 

Strach 
ze školy 

Celkové 
hodnocení 

t(7)   2,00 0,63 0,88 1,75 

2,36 0,05 sz 2,20 1,69 1,46 1,83 

    t 2,57 1,05 1,70 2,70 

    P 0,04 0,33 0,13 0,03 

              

chlapci     

Sebehodnocení 
školní práce a 
míra jejího 
zvládnutí 

Sebehodnocení 
relativní 

úspěšnosti ve 
třídě 

Strach 
ze školy 

Celkové 
hodnocení 

t(11)   -1,08 1,42 0,25 0,63 

2,36 0,05 sz 1,88 2,02 3,14 2,15 

    t 2,00 2,43 0,28 1,01 

    P 0,07 0,05 0,79 0,35 
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Příloha č.21 

     

Statistické zpracování Dotazníku hodnocení školní práce dítěte a jeho vztahu ke 

škole rodiči a učiteli 

     

Dotazník hodnocení školní práce dítěte a jeho vztahu ke škole pro učitele a rodiče 

  Učitelé Rodiče 
Rozdíl 
průměrů 

P-
hodnota 

Hodnocení školní práce dítěte 4,88 4,60 -0,28 0,55073 

Hodnocení předpokladů dítěte pro školní 
práci 3,56 3,70 0,14 0,7341 

Hodnocení strachu dítěte ze školy 4,37 5,75 1,38 0,056793 

Celkové hodnocení 4,40 4,60 0,20 0,702996 
 


