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ANOTACE 

Ve své diplomové práci „Výuka anglického jazyka žáků se specifickými poruchami učení" se 

budu zabývat způsoby výuky učitele v hodinách anglického jazyka ve třídách, kde jsou 

integrováni žáci se specifickými poruchami učení. Cílem práce je popsat jaké metody, styly 

práce a pomůcky jsou používány při výuce. V teoretické části své diplomové práce popíši 

definici SPU, příčiny a jednotlivé projevy poruch; legislativu vztahující se k žákům se SPU; 

prostředky a principy výuky anglického jazyka žáků se SPU a projevy jednotlivých poruch ve 

výuce anglického jazyka. V praktické části popíši výsledky svého šetření, které bude probíhat 

formou náslechů a následných rozhovorů s vyučujícími na 10 základních školách v Praze ve 

4. a 8. třídě po dvou hodinách na jaře školního roku 2004/2005. 

ANNOTATION 

I will deal with educational methods used by teachers during the English language lesson 

taught in the classes attended by integrated pupils with specific learning disability in my 

diploma work. The aim of my diploma work is to describe which methods, styles of work and 

tools are used for education. I will present definition of specific learning disability, causes and 

symptoms; legislation relevant to integrated pupils with specific learning disability and 

methods and principles education of pupils with specific learning disability and symptoms of 

disability during the English language lesson in theoretic part of my diploma work. In 

practical part, I will present results of my study. This study will realize by using methods 

„sitting in on a class" and interviews with teachers at 10 primary schools in Prague, in the 4th 

and 8th grade by two lessons in the spring of school year 2004/2005. 
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Úvod 

V současné době jsou specifické poruchy učení nejčastějším postižením integrovaných žáků 

základních škol. Z porovnání údajů počtu integrovaných žáků s SPU (ve své práci používám 

toto terminologické označení pro specifické poruchy učení) z roku 1997 a 2004 vyplývá, 

že počet integrovaných žáků s SPU za tento časový úsek narostl o 22 % a není vyloučeno, 

že tento trend může dále pokračovat. 

Výuka těchto žáků je upravena legislativními předpisy, které by měly být dodržovány. 

Z některých výzkumů a publikací ale vyplývá, že v praxi tomu tak mnohdy není. Během 

vlastní praxe v doučování žáků s SPU a ADHD jsem si ověřila pravdivost těchto tvrzení. 

Největší problémy mají žáci, které doučuji, v anglickém jazyce. Proto jsem si jako téma pro 

svou diplomovou práci vybrala výuku anglického jazyka žáků s SPU. 

Ve své diplomové práci „Výuka anglického jazyka žáků se specifickými poruchami učení" 

se budu zabývat způsoby výuky učitele v hodinách anglického jazyka ve třídách, kde jsou 

integrováni žáci se specifickými poruchami učení. Cílem práce je popsat jaké metody, styly 

práce a pomůcky jsou používány při této výuce. 

Teoretická část diplomové práce popisuje definici SPU (příčiny, projevy, dílčí deficity), 

legislativu vztahující se k žákům s SPU a výuku anglického jazyka žáků s SPU (metody, 

principy a projevy žáků). V praktické části popíši výsledky svého šetření, které bude probíhat 

formou náslechů a následných rozhovorů s vyučujícími na 10 základních školách v Praze ve 

4. a 8. třídě po dvou hodinách na jaře školního roku 2004/2005. Výsledkem praktické části 

budou zpracovaná data z výše uvedených náslechů a rozhovorů. 

Výstupem této diplomové práce by kromě metod, stylů práce a pomůcek, které jsou 

používané v praxi, měly být i principy práce s žáky s SPU, které se během šetření osvědčí. 
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A) Teoretická část 
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1. Všeobecný popis SPU 

Mezi všeobecně známé projevy SPU patří neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí 

běžných výukových metod, (zdroj: http://www.dchbrno.charita.cz) Inteligence žáků je 

průměrná až nadprůměrná, proto příčina jejich neúspěchu ve výuce je dána porušenými 

funkcemi, které jsou nutné k osvojení čtení, psaní a počítání. Proto je ve výuce žáků s SPU 

nutné použít speciálních výukových metod. Pokud tomu tak není, žák pak ve výuce selhává. 

Není schopen přiměřené reakce, nerozumí pokynům a neplní běžné úkoly. Při opakovaném 

neúspěchu žák trpí úzkostí, frustrací a pocity strachu, které již tak slabý výkon žáky můžou 

ještě více zhoršit. 

Specifická porucha učení ovlivňuje nejen školní výkony žáka, ale celou jeho osobnost 

a situaci v rodině. Při včasném rozpoznání poruchy učení a kvalitní reedukační péči, podpoře 

okolí (rodina, škola, odborná péče) člověka s touto poruchou může dojít ke zmírnění či 

úplnému odstranění vzdělávacích obtíží. (Kynkorová, 2001) 

Poruchy učení lze diagnostikovat již v předškolním věku, nejvíce jich však bývá 

rozpoznáno až v mladším školním věku, zejména na konci prvního a během druhého ročníku 

základní školy. V některých případech je porucha učení diagnostikována až na druhém 

stupni, což může být způsobeno například vysokou inteligencí, která žákům pomohla 

kompenzovat problémy plynoucí z poruch učení, kvalitní péčí rodičů a učitelů nebo rodiče či 

vyučující z nějakého důvodu nepovažovali vyšetření za vhodné. Ojediněle je porucha učení 

diagnostikována až v období adolescence či dospělosti. 

V ideálním případě je žák s poruchou učení diagnostikován hned na počátku školní 

docházky a kromě běžné výuky, kde je vzděláváno odlišnými výukovými metodami, 

hodnocením a klasifikováním, dochází na speciální reedukační hodiny. V tomto případě by 

pak žákovi, pokud by neměl nějakou výraznou poruchu učení, přechod na druhý stupeň 

nedělal žádné problémy, protože jeho porucha by byla kompenzovaná. Běžnějším jevem je 

ale přechod žáka s nekompenzovanou poruchou s přetrvávajícími percepčně motorickými 

obtížemi. Obtíže se projevují v plné míře anebo jsou už nacvičeny, ale žák je nemá plně 

zautomatizovány, a proto není schopen požadovaného výkonu. Na druhém stupni se 

k výukovým problémům připojují ještě psychické problémy. Žáci jsou dlouhodobě vystaveni 

náročné životní situaci, která se u nich může v důsledku projevit sníženým sebevědomím, 

úzkostí, zvýšeným neklidem, nesoustředěností a náladovostí. Dlouhodobě neúspěšní žáci na 
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sebe pozornost mohou strhávat nevhodným způsobem v podobě negativistických reakcí, 

předváděním se či agresivním chováním. (Jucovičová, Žáčková; 2003) 

1.1 Definice SPU 

V odborných textech se můžeme setkat s různou terminologií pro specifické poruchy učení -

s výrazy jako vývojové poruchy učení, specifické vývojové poruchy čtení, SPU, které 

zaštiťují termíny dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie, patřící mezi základní druhy 

specifických poruch učení u nás. Kromě nich se v českých odborných textech hovoří ještě 

o dysmuzii, dyspinxii a dyspraxii. Pro stručnou charakteristiku použiji metodický pokynu 
v 

MSMT č.j. 23 472/92-21 k zajištění péče o děti se specifickými poruchami učení v základních 

školách, kde je uvedena tato stručná charakteristika: 

Dyslexie: porucha projevující se neschopností naučit se číst běžně používanými výukovými 

metodami 

Dysgrafie: projevuje se výraznými obtížemi v osvojování psaní, tj. při učení se tvarům 

jednotlivých písmen anebo celkovou nápadnou formální neobratností písemného projevu 

Dysortografie: nápadné nebo i nesmyslné pravopisné chyby plynoucí z neschopnosti 

aplikovat třeba i dobře osvojená pravopisná pravidla v důsledku poruchy příslušných funkcí 

(např. sluchového vnímání). Chybí cit pro jazyk. 

Dyskalkulie: porucha schopnosti operovat číselnými symboly. Obtíže s orientací v číselné 

řadě, záměna pořadí číslic, řádů aj. Problémy v prostorové orientaci. 

V zahraniční odborné literatuře je terminologie nejednotnější. V anglické literatuře se 

nejčastěji používá slovo dyslexia, které narozdíl od naší terminologie obsahuje i dysortografii 

a dysgrafii, dále learning disabilities a specific learning difficulties. V německé literatuře se 

používá slovo Erbliche Lese a Legasthenie. (Michalová, 2004) 

V některých publikacích se můžeme setkat s názorem, který s čistě popisnou terminologií 

jednotlivých poruch učení nesouhlasí, z důvodu absence konkrétních příčin vzniku. (Pokorné, 

2001; Holečková, 2000). Jako příklad lze užít žáka, který je označen za dyslektického, s 

problémy v rychlosti a správnosti čtení, způsobené problémy v zrakovém vnímání, pravolevé 

orientaci a nepozornosti, což ale z čistě popisné terminologie nevyplývá. 
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Specifické poruchy učení se většinou spíše než izolovaně vyskytují v kombinaci a to nejen 

s výše vyjmenovanými typy poruch. K dalším projevům patří i problémy s pamětí, 

pravolevou a prostorovou orientací, sluchovým a zrakovým vnímáním, poruchami řeči, 

jemnou a hrubou motorikou, pozorností, emocionalitou a nízkým sebehodnocením, chováním 

atd. Poslední jmenované projevy jsou většinou příznakem syndromu lehké mozková 

dysfunkce hyperaktivní nebo hypoaktivní formy, v dnešní době spíše označovaným jako 

syndrom poruchy spojený s hyperaktivitou (ADHD) nebo syndrom poruchy (ADD). 

Jednotlivé projevy se liší případ od případu a jejich škála je mnohem pestřejší než zde 

uvedený výčet. Na druhou stranu je ale prokázána u jedinců se specifickými poruchami učení 

i zvýšená kreativita, logické myšlení, nadání ve strojírenství, programování a designu, vysoké 

schopnosti dedukce. (Strnadová, 2005) 
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1.2 Příčiny 

V dnešní době existuje několik teorií, které se snaží popsat příčiny, které ovlivňují specifické 

poruchy učení. Poznatky těchto teorií velmi dobře mapuje Frithiin Vývojový model dyslexie, 

který v českém překladu uvedla Lednická (2005). 

Schéma 1 Vývojový model dyslexie podle U. Frith 
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K této teorii přidal G. Reid ještě čtvrtou rovinu - prostředí, které na povahu a rozsah 

obtíží jedinců s dyslexií má také vliv v dospělém či dětském věku. Všechny tyto roviny se 

navzájem překrývají a ovlivňují. (Lednická, 2005) 

Český výzkum z padesátých let psychiatra Kučery prováděný na dyslekticích 

v psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích, který uvádí Kynkorová (2001), odhalil tyto 

příčiny: 

1) Lehké mozkové dysfunkce se objevily v 50 % případů. 

2) Dědičnost byla prokázána ve 20 % případů. 

3) Kombinace lehké mozkové dysfunkce a dědičnosti asi v 15 % případů. 

4) Neurotická nebo nejasná etiologie byla označena u zbývajících 15 %. 

1.2.1 Deficity dílčích funkcí 

Jednou z příčin poruch učení jsou deficity dílčích funkcí. Způsobují nerovnoměrný vývoj 

určitých základních funkcí mozku nutných pro proces osvojení čtení, psaní a počítání. Tato 

teorie deficitu dílčích funkcí a jeho vlivu na SPU vznikla v německém prostředí na několika 

místech koncem 60tých let. Neurologové a psychologové zde začali sledovat jak působí 

cerebrální poškození na psychický a kognitivní vývoj dítěte. Dyslexie se v té době popisovala 

jen symptomatologicky, ale oni hledali příčiny v mozku. Chtěli ukázat, že jednotlivý deficit 

může negativně ovlivnit více výkonů, protože systém pracuje komplexně. Greichen definoval 

deficity dílčích funkcí jako: „snížení výkonu jednotlivých faktorů nebo prvků v rámci 

funkčního systému, který je nezbytný ke zvládnutí určitých komplexsních procesů adaptace" 

(Michalová, 2004, str.45). Metodu pro rozvoj oslabených dílčích funkcí zavedla dětská 

psycholožka B. Šindelářová (1996), která sestavila testový a tréninkový program pro děti 

s dílčím oslabením výkonu. (Kuchařská 2002) 

Projevy deficitů jsou u každého jedince jiné, projevují se s různou intenzitou a v různých 

kombinacích. Podrobná znalost konkrétní oblasti oslabení je pro učitele nezbytná, aby 

nepostihoval žáka za něco co nemůže ovlivnit, ale naopak mu porozuměl a mohl ve výuce 

dílčí deficit kompenzovat jiným přístupem či strategií, popřípadě provádět reedukaci. 

Mezi hlavní deficity dílčích funkcí, které ovlivňují poruchy učení, patří: 
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1.2.1.1 Percepční poruchy 

Žák s problémy v percepční oblasti nedokáže odpovídajícím způsobem zpracovávat zrakové 

či sluchové informace zvenčí. Nedovede tyto informace zpracovat do jednoho celku. 

(Vágnerová, 2001) 

1.2.1.1.1 Poruchy zrakové percepce 

Porucha zrakové diferenciace, analýzy a syntézy často způsobuje problémy například ve čtení 

a psaní. Žák má problémy s rozlišením detailů písmen, nedokáže rozlišit obrácené a otočené 

tvary, zaměňuje je (například b-d, m-n). Dále žák pomalu rozeznává a čte písmena. 

Má problémy s orientací na stránce sešitu a učebnice a na tabuli. Pomalu se orientuje 

v písemném projevu. (Vágnerová, 2001; Zelinková, 2003) 

1.2.1.1.2 Poruchy sluchové percepce 

Nedostatečná sluchová analýza, syntéza a diferenciace je jednou z nejzásadnějších příčin 

specifických chyb v psaní. Poruchy sluchové percepce se mohou projevit různě. Například 

obtížemi v rozlišování různých hlásek a slabik, v podobě neschopnosti diferencovat měkké 

a tvrdé slabiky (například dy/di - ty/ti) anebo například v rozlišení sykavek (například s/z 

a š/ž). Při narušení časové posloupnosti sluchové percepce žák obtížně určuje správné pořadí 

hlásek ve slově, má problém rozložit slovo na jednotlivé hlásky a slabiky. 

Nepřesné sluchové vnímání deformuje a ztěžuje vnímání a porozumění mluvené řeči. To 

se projevu např. během výkladu učitele, při pokynech a dalších auditivně předávaných 

informacích. (Vágnerová, 2001; Zelinková, 2003) 

1.2.1.2 Poruchy pozornosti a paměti 

Žáci s narušenou vizuální pozorností vynechávají či přidávají do textu písmenka, nepřesně 

dekódují text. Narušení vizuální paměti se projevuje neschopností si zapamatovat tvary 

písmen, slabik či jejich seskupení. Žák bez zautomatizované této schopnosti čte text 

s chybami a pomalým tempem. Při poruše fonologické pozornosti a paměti žák má problém s 

rozlišením a manipulací sluchově vnímanými hláskami. Obtížně se na hlásky soustředí, nedrží 

je dlouho v paměti a i si těžko vybavují potřebné informace. 

Při poruše krátkodobé paměti žák není plně schopen zachytit informace. Při poruše 

pracovní paměti, kombinace krátkodobé a dlouhodobé paměti, žák neumí v paměti podržet 

více poznatků současně To se projevuje jeho neschopností aplikovat zároveň poznatky z více 
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oblastí. Při oslabení v dlouhodobé paměti, žák bez neustálého opakování zapomíná naučené 

poznatky. 

Žák s poruchou soustředění se dokáže soustředit pouze krátkodobě. To se projevuje 

nedokončováním úkolům či přecházením z jednoho úkolu na druhý. Nebo naopak je žák 

schopen úkol dokončit, ale trvá mu dlouho, než se začne soustředit. Je možná i kombinace 

obou předchozích projevů. (Vágnerová, 2001; Zelinková, 2003) 

1.2.1.3 Poruchy v oblasti motoriky 

Narušená koordinace očních pohybů způsobuje neschopnost žáka sledovat řádku. Žák vnímá 

text pouze krátkou dobu, protože jeho oči se neustále nekoordinovaným způsobem pohybují. 

Porucha motorických mluvidel se projevuje artikulační neobratností a specifickou asimilací. 

Žák například dokáže artikulovat jednoduchá slova správně, ale složitější slova již ne. 

(Vágnerová, 2001) 
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1.3 Projevy jednotlivých SPU 

1.3.1 Dyslexie 

Na vzniku této poruchy učení se může podílet několik dílčích oslabení. Zrakové percepce 

způsobuje narušení zrakového vnímání a rozlišování. To se projevuje například rozlišením 

obrácených tvarů, vnímáním drobné detailů, rozlišením figury a pozadí a rozlišením barev. 

Porucha pravolevé a prostorové orientace ovlivňuje orientaci žáků při práci na stránce 

učebnice nebo školního sešitu, na tabuli atd. Dyslexii dále ovlivňuje schopnost sluchové 

syntézy a analýzy, mikromotorika očních pohybů a motorika mluvidel, lateralita a spolupráce 

mozkových hemisfér. Při pravohemisférovém čtení žák čte pomalu s malou chybovostí. 

Naopak levohemisférové čtení se projevuje rychlostí s větším počtem chyb. 

Dyslexie se projevuje například záměnou písmen tvarově podobných (b-d-p, m-n, J-L atd) 

nebo vynechávání písmen, slabik, slov. Žáci si domýšlení koncovky slov a přesmykávají 

slabiky, vynechávání háčky a čárky. Při čtení textu mají problém sjeho reprodukcí a 

udržením řádku. Špatně intonují a nesprávně používají dech. Nesprávná technika čtení se 

projevuje v podobě tichého nebo dvojího čtení. 

Problémy se čtením se promítají do všech úkolů, kde jsou žáci závislí na čtení - opisy, 

přepisy, kontrola diktátů, slovní úlohy, atd. 

Na druhém stupni se někteří žáci s dyslexii nejsou schopni se učit pomocí čtení, které je 

pro ně může být pomalé a namáhavé nebo si nejsou schopni zapamatovat obsah či chybují ve 

čtení. Někteří jsou schopni čtení krátkého textu a využívají heslovitých zápisů. 

(Zelinková, 2003; Jucovičová a kol., 2003) 

1.3.2 Dysgrafie 

Oslabení v oblastech jemné a hrubé motoriky může podílet na této poruše. Další možnou 

oblastí jsou motorické koordinace a senzomotorické obtíže. Problematická lateralizace 

(přecvičené leváctví či praváctví, nevyhraněná či skřížená lateralita), porucha vnímání 

časového sledu, křečovitý úchop jsou další příklady možných oslabení ovlivňující dysgrafii. 

Dysgrafii se projevuje pomalým nebo naopak rychlým psaním na úkor kvality. Psaní není 

plynulé. Žák má problém s návazností písmen, s jejich udržením na řádku a s tvary písmen. 

Zaměňuje tvarově podobná písmena (např. m-n, o-a, J-L). Má problémy se zapamatováním 

a napodobováním písmen. 
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Dysgrafické problémy se projevují i v jiných grafických projevech než je jen psaní, 

i v rýsování a ve výtvarné výchově. Problémy se záměnou podobných číslic může ovlivňovat 

výsledky v matematice. 

Ve vyšších ročnících pomalé tempo a nečitelnost zápisu způsobovat neschopnost zápisu 

a jeho následného použití k učení. (Zelinková, 2003; Jucovičová a kol., 2003) 

1.3.3 Dysortografie 

Na jejím vzniku se často podílí porucha sluchového vnímání v podobě rozlišování zvuků, 

výšek, hloubek a délky tónů. Dále například porucha sluchové analýzy a syntézy, sluchové 

orientace a paměti. 

Dysortografie se projevuje například při psaní diktátu v podobě přesmykování slabik, 

vynechávání či přidáváním písmen, slabik a slov, vynecháváním diakritických znamének. 

Záměna zvukově podobných slabik (di/dy, ty/ti, ny/ni) a dalšími pravopisnými chybami. Žák 

často nedodržuje hranice slov v písmu. 

Problémy s pravopisem se projevují nejen v českém jazyce, ale i v cizím jazyce 

a předmětech, kde je nutný zápis žáka. (Zelinková, 2003; Jucovičová a kol., 2003) 

Všechny výše uvedené poruchy učení mohou být ovlivněny ještě poruchou soustředění 

a paměti. 

11 



Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
Katedra speciální pedagogiky 

2. Integrace žáků s SPU 

Úspěšná integrace žáka je ovlivněna celou řadou psychologických, sociologických, 

pedagogických a speciálně pedagogických aspektů. Nemalou roli v integračním procesu 

sehrává i právní úprava celého procesu, která nahrazuje chybějící zvyky a zkušenosti 

z integrace, způsobené několikaletou tendencí segregace zdravých a postižených skupin dětí. 

I to je jeden z důvodů, proč je „náprava" realizována mj. užitím a správnou aplikací právních 

norem. (Michalík, 2002) 

Vágnerová (1995, str.99) charakterizuje integraci takto: „Integrace je určitým, kvalitativně 

vyšším stupněm adaptace. Lze ji chápat jako takové začlenění jedince (z nějakého důvodu 

odlišného) do prostředí majoritní společnosti, kdy v ní dovede bez problémů žít, cítí se s ní 

přijat a sám se s ní identifikuje." 

Opakem integrace je segregace - oddělení, odloučení, ke které může při integračních 

procesech dojít. „Pro většinu postižených dětí umístění do běžné školy může znamenat 

zmenšení intenzity jejich pocitu odlišnosti. Občas se však stává, že takové umístění naopak 

dětské vědomí o rozdílech mezi ním a ostatními dětmi prohloubí. Klíčovým faktorem jsou zde 

postoje jiných dětí a učitelského sboru. Jeden z předpokladů před uskutečněním integrace je, 

že již pouhá blízkost dětí postižených a dětí bez postižení bude oběma skupinám prospívat. 

V současné době se však množí důkazy, které ukazují, že pouhé společné umístění dětí 

nemusí vyústit v pozitivní interakci a může naopak vést k vytváření negativních postojů. Jako 

jedna z hlavních problémových oblastí byl v této souvislosti označen fakt, že ani jedna z obou 

skupin nemusí mít dovednosti, které jsou pro úspěšnou integraci nezbytné." ( Kocurová, 2001 

str. 165) 

2.1 Legislativa 

Od 1.ledna 2005 vstoupil v platnost Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve kterém dochází k některým 

významným změnám v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Dále je v platnosti od 9.února 2005 Vyhláška č.73/2005 o vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných. 
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2.1.1 Integrace žáků s SPU 

Ve výše uvedeném školském zákoně jsou žáci s vývojovými poruchami učení klasifikováni 

jako osoby se zdravotním postižením, které mají právo na vzdělávání takovým způsobem, 

který odpovídá jejich potřebám při současném využití speciálních pomůcek, které jim takové 

vzdělávání umožní. Děti, žáci a studenti se zdravotním znevýhodněním se budou vzdělávat 

v „běžných" třídách „běžných" škol s tím, že při jejich vzdělávání bude využíváno takových 

forem a metod, které jsou přizpůsobeny jejich potřebám. Vyhláška č. 73/2005 v paragrafu č.l 

hovoří o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pomocí podpůrných 

opatřeních, kterými se rozumí „speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, 

kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických 

materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-

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

oddělení nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální 

vzdělávací potřeby žáka." 

2.1.2 Hodnocení a klasifikace 

Hodnocení a klasifikace se řídí podle Metodického pokynu ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování č.j.:13 

711/2001-24, ČI. V: 

„Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje 

se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na všech 

stupních vzdělávání. 

(1) Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků zejména ve věku povinné školní docházky je 

třeba zvýraznit motivační složku hodnocení, hodnotit jevy, které žák zvládl. Při 

hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové hodnocení, 

hodnocení s uvedeným počtem chyb apod. 

(2) Při klasifikaci ve věku plnění povinné školní docházky se doporučuje upřednostnit 

širší slovní hodnocení. 

(3) Doporučuje se sdělit vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu 

individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka 
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Ve školském zákoně 561/2004 paragrafu 51 odstavci 4 je upraveno použití slovního 

hodnocení. O jeho vystavení rozhoduje ředitel na základě žádosti zákonného zástupce. 

2.1.3 Individuální vzdělávací plán 

Cílem individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP) je zjednodušit dané učivo pro žáka se 

speciálním vzdělávacími potřebami tak, aby byl schopen se učit s ostatními žáky v jedné třídě. 

Plán v každém předmětu stanovuje dosažený stav, cíle a úkoly pro nastávající období 

(nejčastěji školní rok či pololetí), metody, pomůcky a jiné informace nezbytné pro výuku. 

Grešlová (2004, str.16) dále uvádí tyto oblasti možných úprav IVP: 

- „vybrání základních pojmů či fakt z dané vyučovací látky tak, aby byly informace 

žáku přístupné 

- přiblížení dané učební látky žáku pomocí práce s textem (skládání vět, přiřazování 

pojmů k obrázkům, fotografiím či k sobě navzájem, křížovky, doplňovačky, . . .) 

- vyčlenění části učiva, ke které má žák vztah, či která navazuje na jeho zkušenost, a 

jejím zpracování (např. formou referátu)" 

Doporučený postup zpracování individuálního vzdělávacího programu a jeho doporučená 

struktura jsou uvedeny jako přílohy číslo 1 a 2 ve směrnici MŠMT k integraci č.j.: 

13 710/2001 ze dne 6. 6. 2002. 

IVP upravuje školský zákon v paragrafu 5.18: „na žádost zákonného zástupce žáka nebo 

zletilého studenta se speciálními vzdělávacími potřebami může ředitel školy na základě 

písemného doporučení školského poradenského zařízení povolit vzdělávání podle IVP". 

Vyhláška č.73/2005 Sb. blížeji specifikuje IVP v paragrafu č. 6. 

2.1.4 Osvobození od výuky cizího jazyka 

Dříve ve výjimečných případech v souladu s Metodickým pokynem č.j. 13 711/2001 -24 bylo 

možné osvobodit žáky od výuky při mimořádné závažnosti postižení žáka, kdy nelze zajistit 

výuku daného vyučujícího předmětu alternativním způsobem respektující charakter a stupeň 

postižení žáka a jeho budoucí profesní orientaci. Tuto možnost nový Školský zákon 

neumožňuje. 
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2.2 Situace v ČR 

V současné době se cizí jazyk vyučuje od 4.-9. ročníku základní školy, ale podle Národního 

plánu výuky cizích jazyků se výuka anglického jazyka posune do třetího ročníku. Nově by se 

anglický jazyk stal povinným vyučovacím předmětem na prvním stupni ZS, k němuž by si 

žák zvolil ve vyšším ročníku další jazyk. Opatření jsou reakcí na náš vstup do Evropské unie 

a vzrůstající potřebu jazykové vybavenosti a dále také na nedávné výzkumy znalosti cizích 

jazyků, ve kterých Česká republika nedopadla nejlépe. Anglický jazyk vyučuje v několika MŠ 

a na mnoha základních školách od první třídy ve formě nepovinných předmětů nebo kroužků. 

Důsledkem toho je různá jazyková vybavenost žáků ve 4. třídě, která se ne vždy dá řešit 

rozdělením žáků do skupin dle znalostí jazyka. 

Podle vyhlášky č.48/2005 Sb. je při výuce cizího jazyka nejvyšší počet žáků ve skupině 

24. Toto nařízení se ne vždy dodržuje, protože na to nejsou peníze, (zdroj: www.rodina.cz,) 

Časová dotace cizího jazyka na základních školách jsou tři hodiny týdně, které je možno 

navýšit odpoledními nepovinnými předměty v podobě doučování, konverzace apod. V nové 

koncepci výuky se počítá s navýšením časové dotace na prvním i druhém stupni. 

2.2.1 Počet integrovaných žáků 

Podle Statistické ročenky školství - Výkonové ukazatele Ústavu pro informace ve vzdělávání 

z roku 1998 bylo ke dni 30. 9. 1997 individuálně integrováno v celé České republice 38 716 

žáků s vývojovými poruchami v základních školách, z celkového počtu 42 240 všech 

postižených žáků (příloha č.l). K 30.9.2004 bylo dle ročenky individuálně integrováno 

47 400 žáků v ČR z 51 587 všech postižených žáků bez ohledu na to, zda jejich integrace 

vyvolá zvýšené finanční náklady či nikoliv (příloha č.2). Nárůst počtu integrovaných žáků 

v České republice v daném časovém období znázorňuje graf č.l. Údaje k počtu žáků k 30. 9. 

r. 2005 nejsou ještě k dispozici. 
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Graf č. 1 Nárůst počtu individuálně integrovaných žáků v ČR v rozmezí let 1997-2004 
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2.2.2 Příprava učitelů 

Podle Zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů zr . 2004 na 

základních školách § 7 učitel prvního a druhého stupně základní školy musí mít odbornou 

kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském 

studijním programu. Pokud tomu tak není, musí do 5 let vzdělání započít. 

V průběhu vysokoškolského studia anglického jazyka pro učitele je důraz kladen na 

znalost reálií, dějin, didaktiku atd, ale speciálně pedagogická příprava je minimální nebo 

žádná. Studentům chybí teoretické a praktické zkušenosti pro výuku žáků s SPU, které 

v dnešní době jsou součástí takřka každé třídy. 

K osobnosti učitele žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvádí Bartoňová (in 

Zelinková: 2006, str. 8) následující kompetence učitele: 

• má základní znalosti z oblasti speciálně pedagogické diagnostiky 

• používá reedukační metody, postupy, kompenzační pomůcky 
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vytváří příznivé klima třídy 

• vychází z toho, v čem je žák úspěšný, motivuje ho k činnosti 

• umí žákovi vysvětlit, v čem spočívají jeho obtíže 

• citlivě vnímá reakce dítěte, zamezuje stresujícímu prostředí 

• řídí se platnými vyhláškami 

• spolupracuje s rodinou žáka, kolegy i odpovídajícími institucemi" 

V současné době jsou v ČR pořádány pro učitele cizích jazyků různé speciální semináře 

a existuje celá řada materiálů, výukových programů a pomůcek pro výuku žáků s SPU. 

Využití těchto možností záleží plně na uvážení učitelů. 
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3. Výuka anglického jazyka žáků s SPU 

Termín „výuka" ve své práci pojímám v obecnějším významu anglického slova instruction, tj. 

výuka a učení. Výuka (činnost učitele) a učení (činnost žáka) jsou základem edukačního 

procesu na školách. (Průcha, 2002) 

Podle psychodidaktické teorie Mastery learning Blooma (Průcha, 2002 str. 132) je: 

ovládnutí či osvojení (angl. mastery) nějakého souboru poznatků či dovedností ve 

škole teoreticky možné u všech žáků, 

mají-li k tomu příhodné podmínky, a to způsob vyučování optimálně přizpůsobený 

subjektu a takové množství času, které subjekt k učení potřebuje 

Žáci s SPU s problémy s osvojením znalostí českého jazyka mají většinou i obtíže 

s výukou cizího jazyka. Existuje několik studií, zda je pro žáky s SPU snazší naučit se 

anglický jazyk či německý. Anglický jazyk má jednodušší gramatiku bez časování 

a skloňování, žáci se s ním setkají v životě častěji, například při práci na počítači. Na druhou 

stranu má velké nároky na zapamatování slov, kdy žák se musí většinu slovíček naučit 3x -

jak se píší a čtou, co znamenají česky, a navíc ještě ho použít v gramaticky správné formě, 

což je velmi náročné zejména z hlediska paměti, zrakové orientace a pozornosti. 

Při výuce cizího jazyka žáků s SPU je nutné používat jiné metody a pomůcky, které 

vychází z problematiky SPU a jejich projevů u jednotlivých žáků, s kterými by měl učitel být 

seznámen. Znalost dílčích deficitů by měla vést ke kompenzaci jiným přístupem nebo 

strategií ve výuce. Kromě toho by i učitel mě vědět, jaký styl učení žákovi vyhovuje a při 

výuce používat multisenzorický princip. 

Studie Národního institutu dětského zdraví a lidského rozvoje ve Velké Británii ukazuje, 

že pro děti se specifickými poruchami učení je nejefektivnější výukovou metodou 

multisenzorická vyučovací metoda. Metoda umožňuje dětem se učit skrze více jak jeden 

smysl, jak je tomu bohužel ve většině případech na školách. Zrak žáci používají při čtení 

informací, dívání se na obrázky či diagramy anebo čtením toho, co je na tabuli. Sluch žáci 

potom při poslouchání učitele, spolužáků či audio nahrávky. Pro žáky, kteří mají problémy 

s jedním či oběma smysly je tento způsob výuky nevyhovující. 

(Zdroj: http ://www. dyslexia-teacher.com/t6. html) 

18 



Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
Katedra speciální pedagogiky 

Multisenziorální princip je v každé publikaci týkající se výuky žáků s SPU považován za 

stěžejní. Výuka je podle něj žákovi prezentována tak, aby při ní docházelo k zapojení 

několika smyslů ( zraku, sluchu, hmatu, čichu), ale i řeči a motoriky. V aktivitách pak žák 

spojuje řeč s konkrétní situací, popřípadě obrázky, zapojuje pohyb a motoriku. Nová slova a 

gramatická pravidla, která se učí, by pak měl vždy možnost mít před sebou v podobě obrázku 

a zápisu, nejlépe barevně provedeným. Měl by tedy možnost mít nové slovo vidět, slyšet, 

zopakovat 

a nakonec napsat, procvičovat ho různými aktivitami, hrami. Žák tak může zapojit své silné 

stránky a zároveň procvičit slabší stránku. Na základě této metody se doporučuje v nižších 

ročnících prokládat výuku různými písničkami a říkankami, křížovkami, a již zmiňovanými 

hrami a různými jinými aktivitami apod. Ve vyšších ročnících naopak hravost a spontaneita 

ustupují, žáci jsou už na jiné mentální úrovni a některé aktivity odmítají dělat (žáci, které 

doučuji, to komentují např. takto: „to je pro retardy, pakárna" atd.) anebo se naopak při těchto 

aktivitách žáci stávají méně zvladatelnými. 

Pelcová (2003) ve své diplomové práci věnované problematice výuky německého jazyka 

žáků s SPU uvádí, že ve výuce není nutné používat co nejvíce metod práce, ale seznámit žáky 

se všemi metodami výuky a pomůckami, a pomoci jim tak nalézt ten způsob práce a 

pomůcky, které jim nejvíce vyhovují. Dále doporučuje zavést systém těchto postupů do 

výuky, aby si tak žáci mohli zvyknout na určitý typ práce a efektivněji se učit cizí jazyky. To 

také dokládá ve svém příspěvku Korndrová (1995), která hovoří o problémech žáků 

s použitím co nejpestřejší škály metod, které u žáků působily spíše rušivě, kvůli ztrátě jistot 

v zavedených postupech. Proto odborníci zabývající se touto problematikou doporučují při 

výuce žáků ve 4.třídě navazovat na reedukační a kompenzační styly práce, které jsou žákům 

již známy z výuky mateřského jazyka, v podobě střídání různých doplňovacích cvičení, 

rozlišováních slov, křížovek apod. Jak už ale bylo výše řečeno, záleží individuálně na 

žákovi, protože například Bártová (1996) na základě vlastní praxe uvádí, že dyslektikům 

kvůli nutnosti vysoké koncentrace doplňovací cvičení nevyhovují. 
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S individualitou žáků, a tím i odpovídajícím způsobem výuky, souvisí teorie stylů učení. 

Styl učení je způsob učení žáka, který mu nejvíce vyhovuje. Teorie vychází z výzkumu, podle 

kterého si dle způsobu podání látky pak lidé vybavují: 

• 20 % toho co slyší 

• 30 % toho co vidí 

• 50 % toho, co vidí a slyší současně 

• 70 % toho, co dělají 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že žák si více zapamatuje, není-li výklad učitele pouze 

verbální, ale je i vizuálně podložen. To souvisí s teorií PTS - Primary Thinking Style, podle 

které má každý člověk svůj primární styl myšlení. PTS teorie rozděluje populaci na tři 

skupiny: 

1. Vizuálně orientované 

2. Sluchově orientované 

3. Emocionálně orientované 

Vizuálně orientovaní žáci vnímají především prostřednictvím zraku. Pro tyto žáky jsou 

pro učení a tvoření logických vazeb mezi získanými poznatky nejdůležitější nákresy, 

schémata, mapy, obrázky, videosekvence, či další vizuálně vnímatelné skutečnosti. Vizuálně 

orientovaní žáci používají ve svých slovních projevech obrazová přirovnání, často dokonce 

při vybavování si látky zavírají oči. Zvláštním projevem vizuální orientace je jejich slovní 

projev typu „to je napsáno pod tím a tím obrázkem v sešitě". Tito jedinci většinou disponují 

velmi dobrou vizuální pamětí. Jsou schopni přesně graficky reprodukovat schémata a 

obrázky. 

Sluchově orientovaní jedinci naopak vnímají především mluvený projev vyučujícího. 

Dokáží přesně reprodukovat mluvené slovo, které slyšeli od učitele či z audio záznamu. 

Poslední skupinou jsou jedinci emocionálně orientovaní. Na ně působí především styl 

podání látky či osobní prožitek. Edukační efekt u těchto žáků je závislý především na 

dynamice a stylu podání látky, na míře participace žáka v hodině a na osobnosti a neformální 

autoritě učitele. Žáci se vyznačují soutěživostí, mají v oblibě časté střídaní činností v hodině. 

Aktivně vyhledávají a sami vytvářejí neobvyklé situace. (Rain, 2003) 
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Reid (2005) rozděluje žáky podle převládajícího stylu učení na tyto typy, které se mohou 

různě kombinovat: 

• sociální - tito žáci preferují skupinovou práci, rádi řeší úkol s ostatními, mohou být pro 

ostatní inspirací 

• enviromentální - žáci, pro které je důležitým faktorem efektivity učení prostředí, kde se 

učí (pracovní místo, klid či hluk, velikost prostoru, barvy ) 

• emocionální - žáci uvědomující si vlastní individualitu, velmi emocionální 

• kognitivní - několik podskupin, podle toho, jaký styl žák upřednostňuje. Kjiž výše 

uvedenému vizuálnímu a auditivnímu typu přidává ještě typ kinestetický (žák si dobře 

pamatuje učivo spojené s pohybem) a taktilní ( učení spojené s dotýkáním a manipulací 

s věcmi) 

• metakognitivní - žáci, kteří používají již osvědčené postupy učení v nových situacích, jsou 

schopni sebehodnocení 

K hodnocení učebního stylu žáka vypracoval Reid a Strnadová (2005) dotazník, který i 

přeložila Strnadová do českého jazyka (příloha č. 3 a 4). 

Pokud to shrneme, aby tedy bylo u žáků s SPU dosaženo úspěchu při výuce cizího jazyka, 

musí se vzhledem k jejich různým výukovým obtížím učinit změny v těchto oblastech: 

1) obsah učiva 

2) zásady vyučování a učení 

3) metody osvojování vědomostí a dovedností 

4) přístup k žákovi ze strany učitele i spolužáků 

M. Šigutová (in Zelinková, 2006) považuje u dyslektických žáků na prvním stupni ZŠ za 

úspěch, dokážou-li srozumitelně říci, kde bydlí, umí se jednoduše optat na cestu a porozumět 

pomalu a zřetelně vyslovené jednoduché odpovědi. 

Obsah učiva se řídí převážně podle učebnic, přičemž pro první rok až dva výuky 

anglického jazyka existuje na trhu několik učebnic, na druhém stupni je nabídka menší 

a k nejrozšířenějším učebnicím patří učebnicová řada Project, která je pro mnoho žáků s SPU 

náročná. Blížeji se učebnicím budu věnovat v Pomůckách. 
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3.1 Prostředky výuky 

„Jednou z klíčových funkcí výukových metod je řídit (regulovat) žákovské učení tak, aby jeho 

výsledkem byly osvojené vědomosti a dovednosti a rozvinuté schopnosti žáků, a to v souladu 

s výukovými cíli, s přihlédnutím k individuálním rozdílům mezi žáky ve třídě." (Maňák, 

Švec, 2003, str. 42) 

Chuděra (2001, str. 119-120) uvádí 4 hlavní činitele, které podmiňují výuku cizího jazyka: 

1) Učitel: jeho praktické a teoretické znalosti cizího jazyka, metodologická 

příprava, pedagogická příprava, učení se novým trendům, osobnostní 

předpoklady 

2) Žák: věk, předpoklady se cizímu jazyku učit, obecná inteligence, vstupní 

zkušenosti se studiem cizích jazyků 

3) Učební metoda: vyplývá z psychologicko - pedagogického pojetí 

4) Vnější podmínky: počet žáků ve třídě, týdenní dotace předmětu, učebnice, 

pomůcky, celkový školský a pedagogický systém 

Tuto podkapitolu budu koncipovat podle následující struktury, která je shodná se 

strukturou pro zpracování náslechů praktické části práce. To umožňuje snazší srovnání 

doporučení pro práci s žáky s SPU ve výuce cizího jazyka s výsledky šetření vycházejících 

z praxe. 

3.1.1 Komunikace vyučuj ících v hodinách 

3.1.2 Multisenzorický princip 

3.1.3 Orální kurz, postupný nácvik psaní 

3.1.4 Sekvenční a komulativní princip 

3.1.5 Překlady a chyby 

3.1.6 Diferenciace 

3.1.7 Ústní zkoušení a testy 

3.1.8 Učební styl 
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3.1.1 Komunikace vyučujících v hodinách 

Zelinková (2005) doporučuje při počáteční výuce žáků s SPU omezeně používat metodu, kdy 

vyučující něco sdělí žákům a vzápětí to přeloží do druhého jazyka. Pro některé žáky s SPU to 

může znamenat problém s rozlišením vnímání dvou jazykových kódů. Jako vhodné řešení 

autorka nabízí mateřskou metodu. Tato metoda spočívá v tom, že vyučující na něco ukáže a 

pojmenuje to anglicky. Žák tedy nejprve cizímu jazyku naslouchá, vnímá všemi smysly cizí 

jazyk, snaží se porozumět z kontextu situace a teprve potom se začne jednoduše vyjadřovat. 

S tímto principem koresponduje několik učebnic pro počáteční výuka anglického jazyka, 

které jsou psané pouze v angličtině. 

Tyto učebnice, které jsou psané pouze v cizím jazyce, ale způsobují jiný vážný problém 

žákům s SPU (a nejen jich). Žáci si v mnoha případech nedokáží přeložit zadání k článkům 

a k cvičením, které psané v cizím jazyce. K tomu se váže problematika domácích úkolů 

a přípravy do školy žáků, jejichž rodiče neumí cizí jazyk, kterých je stále nezanedbatelné 

množství. To sice není předmětem této diplomové práce, ale ráda bych na to upozornila. 

Při výuce vedené v cizím jazyce se dále doporučuje mít neustále zpětnou vazbu, hlídat si 

zda všichni žáci rozumí a vědí co mají dělat, a to nejen ti „lepší". Dále se nespokojit 

s odpovědí „Ano" či kývnutím. Žáci mají tendenci odpovídat, že rozumí, ale když mají říci 

svými slovy, co mají dělat, tak neví. 

Z doučování žáků mám zkušenosti, že žáci mají problémy s porozuměním instrukcím 

v anglickém jazyce i v 8.třídě. Dva žáci 4. třídy s těžkou poruchou učení spojenou 

s hyperaktivitou si nepřeloží velmi jednoduché zadání cvičení typu „Write ... or ..." a tudíž 

ani nedokáží vypracovat cvičení. V takovém případě jim nejprve někdo musí napsat nad 

anglický výraz český překlad, a teprve potom jsou schopni vypracovat cvičení. Z tohoto 

důvodu nedokáží vypracovat domácí úkol bez pomoci rodičů. To znamená, pokud rodiče 

neumí anglicky, žáci nemají domácí úkol. Na vypracování ve škole učitelka s nimi nemá čas, 

takže nejenže se jim hromadí nevypracované domácí úlohy, ale ani nemají možnost 

procvičovat probíranou slovní zásobu a gramatiku. 

3.1.2.2 Multisenzorický princip 

Multisenzorickému principu a jeho možnostech ve výuce jsem se věnovala výše. Jednou 

z mnoha možností multisenzorického principu, kromě již zmíněných, může být neverbální 

reakce žáka na učitelovy pokyny. Zejména pro žáky s poruchami soustředění je to vítanou 
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možností opustit lavici, relaxací, hrou, aktivitou, ve které se nenásilnou metodou učí a opakují 

slovíčka. Příkladem může být hra: Simon said touch your head, legs,... 

Je otázkou, zda lze ve třídě při běžném počtu žáků vytvořit takové podmínky, aby žáci 

měli dostatek prostoru pro nácvik správné výslovnosti. Samozřejmě lze například využívat 

nácviku správné výslovnosti obtížných slov všech žáků najednou, společné čtení věty po větě 

s předchozím poslechem apod., ale v těchto případech učitel nemá kontrolu správné 

výslovnosti všech žáků. Čtení nahlas před celou třídou je pro některé žáky traumatizující, pro 

další je problém si vybavit slovíčko natož celou větu, když je žák tázán, navíc žáci ve většině 

případů v prvním roce a někdy i do pozdních ročníků slovo čtou jak se píše. Někde mají na 

školách doučování pro žáky s SPU, některým rodiče zařídí soukromý doučovaní, kde je 

žákům věnovaná nejvyšší možná péče a žákům je korigována výslovnost. Žákům s SPU je 

nutné slovo několikrát zopakovat a je nechat slovo několikrát zopakovat, použít v kontextu a 

při nejbližší příležitosti se k němu zase vrátit. Toto je ve výuce často porušováno. 

Hraní rolí a her, skupinová práce, další možné oblasti využití multisenzorického principu, 

mají svá specifika, kterým se budu věnovat v jiné části své práci (formy výuky). 

(Choděra, 2001; Jucovičová, Žáčková, 2003, Zelinková, 2006) 

3.1.2.3 Orální kurz, postupný nácvik psaní 

U žáků začínajících s výukou cizího jazyka se doporučuje upřednostňovat mluvenou formu 

jazyka, začínat orální metodou. S grafickou podobou jazyka seznamovat žáky pomalu 

a postupně, především hravými formami. (Lenochova, 2000) 

Takzvaná audio-orálního metoda spočívá v učení se jazyku prostřednictvím poslechu 

a ústního vyjadřování. Děti se tak naučí vnímat melodii a rytmus jazyka, zvyknou si na 

správnou výslovnost, mají možnost se seznámit s prvními slovy, strukturami a větami 

v anglickém jazyce. Tato metoda se používá u malých dětí, které ještě neumění číst a je 

doporučována pro počáteční výuku žáků, a to nejen s dyslexii, kterým tak pro začátek odpadá 

problém s obtížným zápisem anglických slov. Kromě učebnic Project začínají učebnice, které 

se používají k výuce, ve 4.třídách ústním 1-2 měsíčním kurzem. (Zdroj, učebnice Project 

a New English forYou) 

3.1.2.4 Sekvenční a komulativní princip 

Schopnosti žáků by měly být systematicky a promyšleně rozvíjeny. Nové poznatky by měl 

žák ihned aplikovat v praxi. . (Lenochová, 2000) 
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Tyto principy korespondují s dvěmi přístupy, které doporučuje Zelinková (2006). Prvním 

přístupem je tzv. sekvenční přístup, kdy žáci se učí postupně po malých krocích od učiva, 

které ovládají, k náročnějšímu. Podle autorky tento princip není v praxi respektován, žáci se 

učí složitou gramatiku, aniž by byli schopni jednoduché komunikace či samostatného utvoření 

jednoduché věty. 

Spojení nového učiva s učivem osvojeným, zařazování nových poznatků do stávajících 

struktur je druhým principem, který v praxi je rovněž porušován 

3.1.2.5 Překlady a chyby 

Chuděra (2001, str.98) dělí chyby podle: 

1. závažnosti - velké chyby, které se vztahují k důkladně procvičenému učivu a 

malé chyby týkající se letmo probraného učiva 

2. jazykového statusu - lexikální, gramatické, fonetické chyby apod. 

3. příčin 

U tohoto dělení lze k chybovosti žáků s SPU přihlížet k bodu 3, kam lze zahrnout všechny 

jejich problémy, které se zobrazují v bodu 2. Dále zde autoři uvádí možnost dělení chyby 

z nepozornosti, neznalosti, únavy či stresu, špatného pochopení pravidla apod., což se vše 

vztahuje k problematice žáků s SPU. 

Všeobecně se doporučuje tolerovat chyby vyplývající z SPU. Například záměna písmen, 

fonetický zápis atd. Dále žákům činí problém použít několik gramatických pravidel najednou, 

kdy žák si vzpomene na slovíčko, ale už je pro něj problém použít například správně tvar 

slovesa v průběhovém čase, natož přidat - s ve třetí osobě či množném čísle, člen atd. Jsou -li 

žáci párkrát vystaveni nevhodné korekci, která je pro ně nemotivující, v budoucnu se budou 

bát promluvit, aby zase neudělali chybu. Proto je nutné s chybou zacházet citlivě, nenechat 

ostatní žáky aby se dotyčnému smáli, ale naopak se snažit aby žák byl úspěšný. 

Překlad se používá k procvičování slovní zásoby nebo kontroly osvojeného učiva, 

nejčastěji v podobě jednotlivých slovíček, slovních spojení a vět. Co se týče dlouhých 

překladů, kde žáci musí překládat slovo od slova a nic si z toho neodnesou vzhledem k délce 

textu, nevidím v tom smysl. Mnohem snáze se dá pracovat se slovní zásobou a gramatickým 

jevem u 3 - 5 vět, než u článků s několika odstavci. Další problém vidím v dlouhém překladu 

za domácí úkol, kdy jedinou motivací je nedostat nedostatečnou 
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3.1.2.5 Diferenciace 

S ohledem ke znalosti projevů žáka s SPU se doporučuje diferencovat zadání, tzn. zadat ho 

tak, aby ho žák s SPU mohl úspěšně splnit. Příkladem může být kratší počet vět, '/z cvičení 

oproti ostatním, poskytnutí více času atd. 

3.1.2.6 Ústní zkoušení a testy 

Jeden z všeobecných principů výuky cizího jazyka doporučuje omezit na minimum nebo 

zcela vyloučit tradiční zkoušení u tabule. (Lenochová, 2000) U žáků s SPU se naopak 

doporučuje v některých případech ústní forma zkoušení před písemnou, kterou poruchy 

ovlivňují méně. Projevit se při ústním zkoušení může porucha paměti, ale s tou učitel může 

žákovi pomoci, například v podobě poskytnutí většího času k odpovědi či nějaké formy 

nápovědy. Kondrová (1997) upozorňuje na možný problém při ústním zkoušení, který 

způsobuje, že žákům u tabule sice déle trvá si vzpomenout při zkoušení, ne tak ale jejich 

spolužákům v lavicích, kteří občas mluví na přeskáčku za zkoušeného. U písemného zkoušení 

se doporučuje použít různých forem doplňovacích cvičení či testů s volbou správných variant 

nebo možností krátké odpovědi, menší počet úkolů a textů v podobě, která odpovídá žákově 

čtenářské schopnosti, poskytovat více času. Hodnotit by se mělo jen to co dítě zvládlo 

vypracovat a vycházet z toho, co dítě zvládlo a umělo. Každá forma zkoušení je pro žáka s 

SPU zátěžovou situací, proto výkon není ovlivněn jen poruchou, ale i strachem, nervozitou, 

poruchou pozornosti apod. Hodnocení by mělo žákovi dát pocit úspěchu, byť i jen za dílčí 

úspěchy a snahu, aby nezažívalo opakovaně pocit neúspěchu vedoucí k rezignaci, která u 

starších žáků může přerůst v negativismus a agresivitu. Jak už bylo výše řečeno, hodnocení a 

klasifikace se řídí podle platných zákonů, vyhlášek, směrnic a metodických pokynů MŠMT 

ČR. (Jucovičová, Žáčková, 2003, Zelinková, 2006 a 2003) 

Za velmi nevhodný způsob klasifikace považuji jeden ze způsobů učitele mého žáka. 

Písemný test probíhá tím stylem, že učitel žákům rozdá okopírovaný článek z učebnice, kde 

jsou zabělená některá slova, která žáci mají za úkol doplnit (příloha č.5). Žáci s SPU sice 

mají delší čas k vypracování, aleje velmi problematické se naučit zpaměti celý článek, zvláště 

když se jedná o kreslený seriál a doplňuje se text do bublin. Dalším typem testu pro žáky s 

SPU je test, který je psán na velmi malém formátu. Žákům činí problém přečíst zadání, ale i 

se vejít svým písmem do řádků (příloha č. 6). 
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3.1.2.7 Učební styl 

Někteří žáci se učí lépe pomocí tzv. „sluchové cesty" - předčítání, povídání a nahrávání učiva 

atd. „Anglická autorka Burton je ve svém příspěvku Teaching Children With Specific 

Learning Difficulties označuje jako auditivní typy, které lze poznat podle fonetického zápisu 

diktovaného slova. Naopak žáky, kteří diktované slovo zapisují v nesmyslné podobě písmen, 

za vizuální typy, snažící se zapamatovat slovo vizuálně, ač v nesprávném provedeni." 

Grešlová, str.34) Tito žáci využívají zrakovou cestou a učení jim usnadňuje různé 

zvýrazňování textů či stručné výpisky apod. Vyučující může pomoci naučit se žákovi 

organizovat činnost pomocí strukturalizace nebo uspořádat nápady pomocí myšlenkové mapy. 

Více bylo k učebním stylům napsáno v předcházející podkapitole. 

Z uvedených principů pro výuku cizího jazyka vyplývá, že je upřednostňována spíše 

mluvená stránka jazyka. Grafická podoba jazyka má roli spíše doplňkovou, ale neměla by být 

opomíjena. Významnou roli hraje Komenského princip názornosti a princip diferenciovaného 

přístupu. (Zelinková 2003) 

K uvedeným metodám a prostředkům výuky bych ráda připojila několik bodů, které 

považuji ve výuce žáků s SPU také nesmírně důležité, ale nedotýkají se tolik běžných žáků. 

a) zápis domácího úkolu na tabuli 

b) kontrola zápisu žáky domácího úkolu 

c) zápis z tabule 

Na anglických webových stránkách věnovaných Dyslexii se hovoří v souvislosti se 

zápisem na tabuli o skutečnosti, že vyučující mnohdy zadávají úkol v posledních minutách na 

konci hodiny, a žáci pak přicházejí domů s nesouvislými a neúplnými zápisy. Autor příspěvku 

Riegger k problematice zápisus domácími úkoly doporučuje: 

- zadávat domácí úkoly ráno, kdy někteří žáci se ráno lépe soustředí anebo na začátku 

hodiny 

- udržovat tabuli čistou, aby žáci nemuseli složitě hledat zadání domácího úkolu 

- psát zadání úkolu většími písmeny a orámovat to 

- používat kratší zadání a vždy stejné termíny 

- psát zadání úkolu vždy na stejné místo, což žákům usnadňuje orientaci 
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- zkontrolovat zápis studentů 

Ross dále doporučuje jako jednu z možností stanovit spolužáka, který bude na zápis 

dohlížet a kontrolovat ho. (Zdroj: http://www.dyslexia-teacher.com/t63.html) 

S tímto přístupem jsem se setkala i u žáka, kterého doučuji a metoda se nám osvědčila. Ve 

třídě jeho učitelka stanovila pro všechny integrované žáky jejich sousedy, aby jim 

kontrolovali zápisy. U dalšího žáka, kde není komunikace se školou příliš dobrá, má žák na 

žákovské knížce, kterou má neustále na lavici, napsáno: „nechat si zkontrolovat domácí úkol". 

Paní učitelka jim zápis domácího úkolu zkontroluje, pokud si žáci o přestávce sami přijdou ke 

katedře. Nutno podotknout, že tato metoda ne vždy funguje, protože o přestávce má žák 

většinou jiné věci na práci. Poslední naší osvědčenou metodou je žákův kamarád ze školy, 

který má zápis domácího úkolu vždy v pořádku a rád poradí. 

Zápis z tabule žáků s SPU, které doučuji, je v mnoha případech neúplný, nečitelný anebo je 

zapsán s chybami. Žáci se pak podle zápisu nenaučí (obr. č.l). 

Obrázek č.1 Zápis v sešitě žáka s velkým počtem chyb 

Pro žáky s poruchami pozornosti je stěžejní pro výuku mít uklizený pracovní stůl. Mít na 

něm minimum věcí a stejně tak v lavici, protože vše svádí žáka k hraní si s nimi. 

Jak už bylo řečeno, je nutné respektovat individualitu žáka.. Postupy, které se osvědčují 

u jednoho žáka, nemusí být vhodné pro jiného. Proto Zelinková (2003) doporučuje 

respektovat a využívat závěry a doporučení odborných pracovišť. 

<y J/Jay At-cv o o ^ n ^ i 
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3.1.9 Organizační formy práce 

Organizační forma výuky je způsob vytvoření prostředí a organizace činnosti učitele a žáků 

při vyučování. Pro volbu formy výuky jsou důležitá dvě hlediska - s jakými žáky a jak s nimi 

pracujeme (hromadná výuka či individualizovaná, spolupráce žáků atd) a kde výuka probíhá. 

Zda v kmenové třídě žáků či specializované učebně, venku či v domácím prostředí při 

zpracování domácích úkolů. (Kalhoust, Obst a kol., 2002) 

Podle uspořádání žáků rozlišujeme frontální (hromadnou) výuku a skupinové vyučování. 

Doporučované organizační formy vhodné pro výuku ve třídě s žáky s SPU jsou: 

a) samostatná práce žáka: při této formě práce žák může uplatnit svůj styl učení. 

Může pracovat vlastním tempem a sám nalézat řešení. U žáků s SPU se doporučuje 

například kontrolovat porozumění žáka zadání, poskytnout žákovi zvýšenou 

časovou dotaci, neustále kontrolovat zda žák pracuje a ví co má dělat. 

b) individuální práce s učitelem: pro žáka velmi přínosná forma práce, vzhledem 

k počtu žáků ve třídě není dostatek času během hodiny 

c) práce ve dvojici neboli párová výuka. Dvojice může být homogenní či heterogenní 

podle výkonnosti žáků. Žák s lepšími znalostmi jazyka může pomáhat slabšímu 

žákovi. Tato forma výuky patří mezi nejvíce aktivizující. 

d) práce ve skupině: se řídí určitými pravidly co se týče velikosti skupiny, počtu 

skupin, zadávání práce atd. Práce v heterogenní skupině žáků s SPU může mít svá 

úskalí, kterým je se nutno vyvarovat. Oproti pocitu úspěchu a kooperace se 

spolužáky, mohou žáci být ve skupině odsunuti do pozadí. Při rozdělení na 

homogenní skupiny se učitel může věnovat skupině slabších žáků. Na druhou 

stranu ale platí „pokud se už rozhodneme žáky oddělit proto, aby jim mohla být 

poskytnuta nadstandardní pozornost, musíme si být vědomi, jaké negativní 

důsledky to může mít na jejich sebeúctu a chování ostatních k nim." (Train, str.47) 
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Úskalí práce při kooperativním učení velmi dobře vystihuje následující tabulka z publikace 

Hájkové (2005, str.85): 

Kooperativní učení 

Pozitivní vzájemná závislost. 
Definována v tabulce vyučovací strategie. 

Jednou z podmínek existence pozitivní 
vzájemné závislosti je osobní viditelnost 
a odpovědnost. Tyto prvky systému posilují 
vzájemný respekt. 

Dysfunkční učení ve skupinách 

Nezávislost. Nemotivujeme studenty, aby si 
pomáhali, nebo motivujeme neúčinně 
(apelem). 

Každý člen skupiny zodpovídá jak za sebe, 
tak i za ostatní členy týmu. Problémy 
[slabších mu nejsou lhostejné. 

Jednotlivec je ve skupině skryt. 

Každý jednotlivec v rámci skupiny 
zodpovídá sám za sebe. 
Skupina je na něm nezávislá. 

Členové skupiny mají vyvážené role a 
dominance (vedení) v týmu rotuje podle 
_povahy právě vykonané práce. 

Skupina má po celou dobu plnění úkolu 
jednoho vedoucího. 

Skupina hodnotí kvalitu spolupráce 
^hodnotí vybrané sociální dovednosti). 

Učitel pozoruje práci skupin a podle potřeby 
j>lní roli poradce. 

Proces spolupráce se nehodnotí, jde jen o 
výsledek. 

Učitel nechá skupiny pracovat zcela 
samostatně. 

Učitel pomáhá studentům popsat a sledovat 
předem zvolenou sociální dovednost 

I Skupina je heterogenní, každý může přispět 
[jinou kvalitou své osobnosti. 

Sociální dovednosti se mlčky předpokládají 
nebo ignorují. 

Skupina je homogenní, její členové se 
starají pouze o výsledek na své úrovni. 

Při kooperativní výuce jsou žáci rozděleni do skupin. Žáci si práci sami řídí a hodnotí. 

Nekomunikují jen s učitelem, ale i navzájem mezi sebou v rámci skupiny a s ostatními 

skupinami. Při řešení úloh si žáci vzájemně pomáhají a diskutují, sami hodnotí svou práci. 

Při frontální výuce naopak společnou práci žáků řídí, usměrňuje a kontroluje učitel. Žáci při 

této formě výuky získají velký rozsah poznatků. Zadanou práci, která je stejné pro všechny, 

řeší žáci podle instrukcí učitele, který i práci hodnotí. Komunikace při této výuce je 

jednostranná, pouze mezi učitelem a žáky a naopak. (Grešlová, 2004, Maňák, Švec, 2003 ) 
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3.1.10 Didaktické hry 

Zvláštní formou činnosti ve výuce je hra, která se řídí jasně danými pravidly. V souvislosti s 

výukou hovoříme o tzv. didaktické hře. 

Didaktická hra má svůj specifický význam a účel. U žáků zvyšuje aktivitu myšlení a 

koncentraci pozornosti. Didaktické hry mohou dobře pomoci žákům i s psychickým 

uvolněním a odreagováním, motivovat je k výuce. V těchto hrách si žáci během plnění úkolů 

osvojují a upevňují vědomosti, dovednosti a návyky. Úskalím didaktických her jsou velmi 

náročné nebo naopak velmi jednoduché úkoly, které žáky neaktivizují. Meyer (in Maňák, 

Švec, str. 128) rozlišuje tři typy didaktických her: 

a) Interakční hry - svobodné hry (s hračkami, stavebnicemi, simulace činností), 

sportovní a skupinové hry, hry s pravidly, společenské hry, myšlenkové a strategické 

hry, učební hry 

b) Simulační hry - hraní rolí, řešení případů konfliktní hry, loutky, maňásci 

c) Scénické hry - rozlišení mezi hráči a diváky, jeviště, rekvizity, speciální oblečení 

Perlová, Wisniewska (1997, str.6) uvádí tyto přednosti využití her ve výuce cizího jazyka. 

o přispívají k vytvoření uvolněné, nestresující atmosféry, ve které se žáci lépe 

učí 

o využívají přirozené lidské touhy odhalit tajemství, vyluštit záhady a zítězit 

k rozvíjení řečových dovedností 

o používají příležitosti k opakování a drilování jazykových struktur 

o umožňují vyhnout se bezduchému drilování, protože zaměřují pozornost žáků 

na obsah sdělení, na „skutečnou komunikaci" 

o posilují osvojení jazyka tím, že vedou k jeho spontánnímu užití 

o napodobují každodenní běžné komunikativní situace, ve kterých se snažíme 

zjistit neznámé údaje 

o zapojují větší počet žáků do aktivní činnosti, zvyšují dobu, po kterou žáci 

mluví 

o slouží k poznání, žáci si jejich prostřednictvím mohou rozšířit své vědomosti 

o posilují pozitivní vztah k učení a jazyku 

o pomáhají slabším žákům procvičit si učivo a získat potřebné jazykové 

dovednosti 
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o umožňují učiteli ustoupit do pozadí a plně se soustředit na výkony žáků 

Autorky zároveň upozorňují na možné problémy spojené s užitím her, mezi které patří: 

o žáci se dopouštějí řady chyb, učitel nemá možnost všechny chyby opravit 

o pravidla některých her jsou příliš komplikovaná, jejich vysvětlení zabere více 

času než samotná hra 

o žáci snadno sklouznou do češtiny, nepoužívají angličtinu, a hra tak ztrácí 

smysl 

o při práci ve dvojici se žáci věnují jiné činnosti 

o hry bývají hlučné 

o silní a úspěšní jedinci převezmou veškerou iniciativu a slabší žáci se tak 

prakticky nedostanou ke slovu 

o žáci neovládají požadované jazykové znalosti, neznají všechny potřebné 

výrazy 

o někteří studenti skončí aktivitu rychleji, ruší pak spolužáky 

Soubor her pro výuku žáky s SPU v anglickém jazyce zpracovala Pechancová a Smrčková 

(2000). Dalším zdrojem pro hravé činnosti může být například publikace Hanšpachové a 

Randové (2005) nebo publikace zmíněných autorek Perlové a Wisniewské (1997). Velké 

množství námětů pro činnost ve výuce lze nalézt na internetu. 
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3.1.11 Pomůcky 

Materiálně didaktické prostředky, pomůcky, podporují zapojení více smyslů žáka ve výuce. 

J.A.Komenský uvádí nutnost předvádění tolika smyslům, kolika je jen možné jako jedno 

z pravidel didaktiky. Geschwinder (in Kalhoust, Obst a kol., 2002, str. 338) uvádí tyto funkce 

pomůcek ve výuce: 

1. Vunkce základní, funkce informační, formativní a instrumentální 

2. Funkce didaktické: plnění zásady názornosti a možnost vícekanálového 

vnímání informací, funkce motivační a stimulační, racionalizační funkce ve 

vztahu k učiteli i k žákům, funkce zpevňování nově získaných informací jejich 

přiměřeným opakováním, funkce systematizační, tzn. že obsah je v programu 

uspořádán tak, že dochází kjeho začleňování do soustavy dříve získaných 

poznatků, funkce kontrolní a řídící. 

3. Funkce ergonomické a řídící: snižování podílu neproduktivních časů učitele i 

žáků, objektivizace zpětné vazby, zpětnovazebních iformací a plné využití pro 

řízení výuky, individualizace regulací vlastního tempa učení podle stupně 

dispozic i okamžitého stavu psychiky. 

Vhodně zvolené pomůcky žáky aktivizují a motivují k činnosti. Rozvíjejí jejich smyslové 

vnímání a abstraktní myšlení. 

Rozdělení pomůcek uvádím podle struktury Grešlové (2004, str. 28) 

Obrazový materiál: 

- knihy, encyklopedie 

- fotografie, vyobrazení 

- tabule, nástěnky 

- okopírované materiály 

- sborníky a sešity, vytvořené z vlastních obrazových materiálů 

- kartičky 

Textový či kombinovaný materiál: 

- učebnice, pracovní sešity, pracovní listy 

- zjednodušené učební texty 

" vlastní sešity 
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vlastní slovníky 

Počítač a informační technologie: 

- výukové a komunikační technologie 

- textové dokumenty 

- internet 

- e-mail 

Motivační a komunikační materiál: 

- loutky, hračky, předměty 

- pomůcky pro odměnové systémy 

Učebnice pro výuku anglického jazyka pro žáky s SPU 

Nabídka učebnic a jiných pomůcek pro výuku cizích jazyků se neustále rozšiřuje. Na trhu je 

několik učebnic, které jsou určeny speciálně pro výuku žáků s SPU. 

Jsou to tyto učebnice: 

Angličtina 1, 2 

Autor: Chroboková, D. 

Titul: Angličtina 1. a 2. s podtitulem Učebnice angličtiny pro (3.) 4. ZŠ i SPU 

Nakladatelství: Tobiáš 
Zdroj: http://www.tobias-ucebnice.cz/spu-aj.php 

Učebnicová řada angličtiny pro 4.-9.ročník ZŠ 

3. třída - ENGLISH 3, Angličtina po hláskách 

4. třída - Angličtina po písmenkách 

5. třída - Angličtina po slovech 

6. třída - Angličtina po větách 

7. třída - Red ENGLISH 

8. třída - Blue ENGLISH 

9. třída - Green ENGLISH 
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Autor: Kelly, M. 

Nakladatelství: Angličtina Expres 

Zdroj: http://www.anexpres.cz/ucebnice.html 

Nebojte se angličtiny - učebnice 

Autor: KastlováZ.: 

Titul: Nebojte se angličtiny - učebnice 

Nakladatelství: Fraus ISBN 80-7238-522-4, 

Zdroj: www.infoa.cz 

Uchopené psaní anglických slov 

Neocenitelnou pomůckou pro výuku žáků s SPU je učební série: 

Autora: Rýdlové (2002) 

Titul: Uchopené psaní anglických slov. 

Názorné pomůcky pro uchopení slovíček a gramatiky z této publikace jsou 

dostupné na internetových stránkách. Ukázka viz příloha 6.7. 

Zdroj: http://www.dys-baba.cz/ 

Výukové programy 

Výuka na počítači je pro žáky velmi zajímavá a přitažlivá. Nabízí velké množství úkolů 

umožňující manipulaci s písmenky, slovy i celým textem formou hry. Kromě rozvoje 

vědomostí si žák procvičuje a rozvíjí například jemnou motoriku, koordinaci pohybů, 

zrakovou analýzu (je-li ozvučení i sluchovou), postřeh a prostorovou orientaci. (Zelinková, 

2000). 

Na trhu existuje mnoho velmi atraktivních programů pro výuku cizích jazyků. Pro určitou 

část populace jsou však málo názorné a dětem s dyslexii nepřinášejí oproti klasické učebnici 

Prakticky žádnou výhodu. Slova a věty navíc většinou nejsou v souladu s učivem, které děti 

Právě probírají ve škole. Program Jazyky bez bariér® je jiný. Pracuje se dvěma speciálními 

výukovými postupy, které kompenzují potíže mozkových mechanismů u dětí s dyslexii 

(metoda „prozkoumej" a „boř a tvoř"). Software nemá obvyklou strukturu „výuka / 

procvičování", ale spojuje obě tyto fáze v jednu. Počítač simuluje v rámci hry specifický 

proces vnímání tak dlouho, dokud se uživateli nevybavují prezentované prvky rychleji než na 

35 

http://www.anexpres.cz/ucebnice.html
http://www.infoa.cz
http://www.dys-baba.cz/


Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
Katedra speciální pedagogiky 

obrazovce. Metody podporují zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu a zajišťují zrakovou, 

sluchovou a významovou koordinaci. (Zdroj: http://www.jazyky-bez-barier.cz/?page=103 

Ostatní pomůcky pro výuku žáků s SPU 

Kromě těchto pomůcek, jsou pro výuku anglického jazyka žáků s SPU vhodné například 

různá pexesa, motanice a domina, která lze zakoupit nebo si vlastnoručně vyrobit. Dále 

existují různé obrázkové soubory, slovníky, pojmové mapy, nástěnné obrazy (obr. č.2) apod. 

Obrázky, které umožňují žákům „vidět, slyšet, ukázat a říci", lze vystřihovat z časopisů, 

kopírovat z publikací pro to určených, vyhledávat na internetu, zpracovávat v grafických 

programech atd. 

Velkým zdrojem námětů různých her a pomůcek je internet. 

Obrázek č.2 Nástěnné obrazy - Anglická gramatika 

PRESENT TENSE - VERB „TO HAVE (GOT)" 
(p ř í tomný «a» slovesa „snít") 

FULl F0P.VS QUESTION HE6ATI0N 

1 
YOU 

HME cc , 1 

YOU m !M,nHiVE IVE 
YOITVE 

HE 
SHE 
IT 

HAS 
KE 

KČS SHE 
IT HtVE 

HE | 
SHE [30ESN TWVE 
IT | . 

H£'3 
SHES 
IT'S 

U 
W J 
t m 

HME 
WE 

DO YOU 
THEY 

WE ! 
YOU }:0N'THWE 
THEY i 

WEVE 
YOUVE 
THEYVE 

SIMPLE PAST TENSE - VERB „TO BE" 
(minulý ča» prostý • sloveso „býl") 

FULL FORMS OUESTION CCNTRACTED FORMS 

I WAS (NOT] WAS I? I WASNT 
YOU WERE (NOT) WERE YOU? YOU WERENT 

HE HE HE 
SHE WAS (NOT] WAS SHE? SHE WASNT 
IT IT IT 

V/E WE WE 
YOU WERE (NOT) WERE YOU? YOU WERENT: 
THEY THEY THEY 

Zdroj: http://www.agris.wz.cz/agris4.htm 
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3.2 Metody pro osvojení dílčích dovedností a vědomostí 

3.2.1 Kognitivní funkce ovlivňující výuku anglického jazyka 

Při osvojování dílčích dovedností a vědomostí je nutné zohlednit kognitivní funkce, které 

ovlivňují osvojení cizích jazyků: 

a) Řeč ovlivňuje výslovnost, čtení i psaní žáka. Žák má problém s rozlišením hlásek a 

slov, má problémy s rozlišováním pravidel stavby věty a souvětí, použití členů. 

b) Rychlé jmenování prvků je ovlivněno problémem v dlouhodobé paměti. Žákovi při 

ústním projevu dlouho trvá, než si vybaví slovo. 

c) Fonematický sluch ovlivňuje čtení slov a stavbu hlásek ve slově v psaném projevu. 

d) Poškození ve zrakové percepci se může projevit například v případě, kdy na žáka 

působí příliš mnoho zrakových podnětů. Žáci mohou špatně identifikovat písmena 

nebo je vynechat či zpřeházet. Při problému s rozlišením figury a pozadí se žáci 

pomalu orientují v textu. Proto jsou pro ně nevhodné učebnice s velký množství textu, 

obrázků, pojmů, řetězců slovíček k rozlišení atd. Pro práci žáků je vhodnější kratší a 

přehledný text. 

e) Právo - levá a prostorová orientace ovlivňuje orientaci žáků při práci na stránce 

učebnice nebo školního sešitu, na tabuli, vyhledávání ve slovníku atd. 

f) Paměť může způsobit problémy v několika oblastech. Například při překladu vět, 

protože žáci se nezapamatují celou větu nebo si žáci nepamatují nově naučenou slovní 

zásobu. 

g) Při narušení procesu automatizace má žák problém se zvládnutím slovní zásoby a 

gramatiky. Učivo se žák učí pomalu a průběžně ho zapomíná, proto je při výuce nutné 

postupovat pomalu a věnovat hodně času opakování. 

h) Koncentrace pozornosti se projevuje ve výuce poruchou soustředění. Žák se dlouho 

koncentruje na práci a je velmi rychle unavitelný. 

i) Projevem obtíží orientace v čase a organizaci sama sebe jsou problémy s určováním 

dnů, měsíců a hodin. Žák nechává rozdělanou práci, přeskakuje z jednoho úkolu na 

druhý apod. 

j) Oslabení v oblasti motoriky se projevuje u dysgrafiků. Žákův písemný projev může být 

například pomalý a nečitelný, není schopen psát slovíčka a text v požadovaném tempu. 
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k) Odchylky v chování se mohou projevit například poruchou pozornosti, impulsivitou a 

hyperaktivitou a chováním vyplývajícím ze sekundárních poruch učení (např. 

šaškování, vyrušovaní atd.) 

1) Vnímání sebe sama, sebehodnocení je u žáků s SPU snížené. Čím je nižší 

sebehodnocení žáků, tím je i nižší snaha se učit. 

(Zelinková, 2005) 

3.2.2 Slovní zásoba 

Slovní zásoba je podstatnou složkou studia cizího jazyka. Znalost a učení se slovní zásobě je 

velmi náročná na paměť, která je u žáků s SPU oslabená. Vzhledem k rozdílné grafické a 

sluchové podobě slov v anglickém jazyce se žáci musí každé slovíčko učit dvakrát. Slovíčka 

již osvojená si neustále opakovat a zároveň se učit nová. 

Zelinková (2006) pro osvojení slovní zásoby doporučuje dodržení minimálně těchto tří 

kroků, které respektují multisenzorický princip: 

a) Žák nové slovo vidí, slyší ho pojmenovat a zároveň si ho spojuje se situací. Takto si 

žák utvoří spojení na základě opakování 

b) Aktivizace pasivní slovní zásoby probíhá spojováním obrázku, situace snovým 

výrazem, který dítě volí. 

c) Dítě si již vybavuje vhodné slovo z aktivní pasivní zásoby. 

Možné náměty aktivit pro rozvoj slovní zásoby: 

• Žáci dostanou kartičku s názvem činnosti, kterou předvádí ostatním. Ti hádají, co 

má žák za slovo na kartičce. 

• Žáci mají za úkol vytvořit z rozstříhaných písmen slova. 

• Učitel popisuje obrázek a žáci podle diktátu kreslí 

• Jeden žák z dvojice hází dvěmi kostkami a druhý žák říká počet, součet a roždí. 

• Žáci mají za úkol nalézt v řadě slov spolu souvisejících jedno, které tam nepatří. 

. žáci mají za úkol vytvořit z rozstříhaných písmen slova. 

• Hledání slov opačného významu 

. Rozvoj slovní zásoby pomocí různých výukových programů. (Zelinková, 2006) 
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Dále jsou vhodná zmíněná pexesa, motanice, domina, apod... Na internetu lze najít předem 

připravené pracovní listy pro rozvoj slovní zásoby. 

3.2.3 Gramatika 

Znalost gramatických jevů a struktur je jedním ze základů komunikace. Žáci s SPU mají často 

problémy se zvládnutím gramatiky mateřského jazyka, natož pak cizího jazyka. Proto je 

v mnoha případech jedinou cestou k zvládnutí gramatických jevů písemný a ústní dril. 

K osvojení gramatiky Zelinková (2006, str. 89) doporučuje: 

a) Při vysvětlení mluvnických pravidel co nejvíce využívat induktivní metody (začínat 

příkladem, pravidlo uvést později). 

b) Při probírání nové látky se důkladně zaměřovat najeden jev. 

c) Uplatňovat princip názornosti 

d) Důsledné opakování každého jevu v nejrůznějších typech cvičení situačních 

kontextech 

e) V počátečních etapách je vhodná určitá tolerance gramatických chyb. opravovat jen ty, 

které narušují smysl výpovědi. 

Pomůcky usnadňující a zpřehledňující výuku gramatiky jsou gramatické přehledy a 

barevně odlišené slovní druhy (Zelinková, 2006). 

3.2.4 Čtení 

K nácviku čtení se v anglických zemích používají dvě metody. Jedna metoda je založená na 

Poznávání celých slov (u nás tzv. globální metoda). Nevýhoda této metody se projevuje 

v tom, pokud se žák setká s tím samým slovem, které je rozšířeno například o předponu. Žák, 

který s e uč číst touto metod, se tak musí učit nové slovo. Tato metoda se dobře uplatňuje při 

čtení krátkých a již procvičených slov. Druhá metoda spočívá v analyticko-syntetickém 

Přístupu, žák používající tuto metodu čte po slabikách, skládá slova ze slabik a z hlásek. 

Touto metodou, čtením po slabikách, by žáci s dyslexii měli číst dlouhá a obtížná slova. 

Eliminuje se tak například dvojí čtení, opakované přeříkávání nebo hádání slabik. Přehledný, 

nepříliš dlouhý text členěný do přehledných odstavců, psaný většími písmeny usnadňuje 

žákům čtením. K nácviku čtená lze použít například tato cvičení (Zelinková, str.91-92): 

• Spojování slov čtených globálně s obrázkem, vyhledávání těchto slov v textu, čtení 

textů obsahující stejná slova. 
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. Spojování stejných slov psaných různými typy písmen. 

• Podtrhávání známých slov v textu 

. Doplňování věty vhodným slovem nebo obrázkem. 

. Učitel čte text a žáci reagují na předem určená slova. 

3.2.5 Psaní 

p , . . finálním stádiem učení. Žák se nejprve seznámí s tím, jak 
Psaní ve výuce cizího jazyka je az nnaiímn a«.av» 

( f f l c p h n n č í n a o s a t Grafická podoba anglického slova není se slovo řekne a čte, a teprve potom se ho uci napsat. f ^ 

jednoduchá, pro,o si ji žáci musi neustáic opakovat. K osvojeni pravopisu je nrozne pouz« 

napřikiad postup „Look-Cover-Write-and chcck routine" (Zelinková, 2006, s,r. 94): 

a) Podívej se na slovo 

b) Vyslov siovo několikrát nahlas (použiti doprovodného obrázku pomůže vyvolat 

pojmenování) 

c) Řekni si slovo po písmenech 

^ o . . v a n a n i x s l o v o rukou ve vzduchu a představuj si jeho správný tvar 

d) Se zavřenýma očima napiš siovo i u n u 

e) Napiš slovo kamarádovi na záda 

f) Znovu slovo přečti, potom ho zakryj 

g) Napiš slovo do sešitu 

h) Přečti a porovnej slovo s předlohou • • . • nhtiřné osaní souvislého textu. Proto je důležité věnovat Pro žáky s dyslexii je velmi obtizne psaní ^ 

dostatek času nácviku. Například (Zelinková, 2006, str. 95): 

a) Spojovat izolovaná slova do vět se správným pořádkem slov. 

b) Rozvíjet slova a slovní spojení. 

o) Přečíst věty, seřadit je podle následnosti a poté je napsat. 
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3.3 Projevy obtíží žáků 

Projevy obtíží žáků při učení se cizímu jazyku jsou podobné jako při výuce čtení a psaní 

v mateřském jazyce. Vyplývají z nedostatečně rozvinuté percepce, řeči i deficitů v oblasti 

dalších poznávacích procesů (Zelinková, 2003). 

Čtení: 

Mohou se projevovat záměny písmen b-d-p, m-w a dalších, přesmykování písmen the-hte. 

Protože si jedinci s SPU neumějí pomoci domýšlením slov, v plném rozsahu se objevuje 

Pomalé dekódování, dvojí čtení, komolení slov. Náročné je čtení textů i slov psaných 

neobvyklými typy písmen, např. kurzívou. Problémy ve vedení očních pohybů zleva doprava 

jsou jednou z příčin nezvládnutí čtení textů psaných v „bublinách".Podaří-li se relativně dobře 

Přečíst článek, je téměř jisté že uniká porozumění. Výkon bývá postižen ve všech složkách, 

v rychlosti, správnosti, technice čtení i psaní. I český text musí jedinec přečíst několikrát, aby 

Porozuměl textu, tím spíše totéž platí pro cizí jazyk. (Zelinková, 2003) 

Psaní: 
V písemném projevu se objevují podobné chyby jako v českém jazyce, přesmykování slo 

(from - f 0 r m ) vynechávání písmen (mother - moth), vynechávání krátkých slov, fonet.cké 

Psaní (train - trejn). Písemný projev může být ovlivněn dysgrafii, dítě píše pomalu a 

křečovitě, výsledkem může být zcela nečitelný porjev. Opis či přepis textu není též nejsnažší, 

kumulují se zde různé deficity - obtížně text vnímá zrakem, opisuje něco neznámého, ztráta 

koncentrace, ... (Zelinková, 2003) 

a ec: 

Všechny složky při nedostatečném rozvoji mohou brzdit proces osvojování jazyka. Obtíže 
p ř l Porozumění cizí řeči se projevují tím, že žáci nerozumějí instrukcím, nedovedou 
2Pracovávat informace, což vede ke ztrátám pozornosti v hodinách, ztrátě zájmu o výuku a 

sekundárně ke sníženým známkám které neodpovídají jejich schopnost. Artikulační 
ne°bratnost, která postihuje výslovnost obtížných hláskových složení, postihuje i výslovnost 

Cl2Ího jazyka. (Zelinková, 2003) 
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3.4 Odlišnosti výuky na prvním a druhém stupni 

Výuku cizího jazyka na základní škole lze rozčlenit do tří dvouletých vzájemně propojených 
etap. 

1. etapa (4 a 5. ročník) tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o 

probuzení zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. 

Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby příslušného jazyka, zvládnutí vztahů 

mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností, 

dále na první seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí příslušné jazykové 

oblasti. 

Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějšich situacích každodenního života 

přiměřených jejich věku. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat 

jsou nadřazeny dovednostem číst a písemuě se vyjadřovat; k těmto dvěma grafickým 

dovednostem se přistupuje teprve až po důkladném audioorálním procvičení jazykových jevů. 

Výklad prvků gramatického systému je omezeu na nezbytné miuimum, žáci s, mluvmcke 

učivo osvojují převážně lexikálně, tj. nacvičuji tvary přímo v reálné komunikac, m,mo 

gramatický systém. Slovní zásoba je volena především na základě frekvence a zajmu dí t , 

tohoto věku. 

Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých 

h o s t e c h a hře Výuka je výrazně propojena nejen s mateřským jazykem, ale též s hudební, 

pohybovou výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebírá některé techniky a obohacuje 

i ' novými prvky (viz např. hraní rolí, dramatické improv,zace ap.), využívá se nahrávek, 

říkanek, básniček písniček aj. textů v interpretaci rodilých mluvčích. Vyučující rozvíjí 

Představivost dětí, podněcuje a oceůuje jejich aktivitu a invenci, jejich tvůrčí přístup k 

činnostem. 

Ve 2. etapě (6 a 7. ročník) jde j iž více o osvojování cizího jazyka jako prostředku 

d°rozumivání a prostředku získávání daiších poznatků. Pozornost se věnuje rozvoji všech 

Nových dovedností, čtení a písemné vyjadřování nabývá postupně na významu Zác, s, 

l í n a j í uvědomovat odlišnosti stmktur studovaného cizího jazyka a mateřského jazyka. 

c , . , n r ó C e z nředchozí etapy, se zavádějí i takové, které SPolu s uplatňováním metod a forem prače z preuu V3, 

w * j . • „^matického a lexikálního učiva a samostatnou vyzadují uvědomělý přístup k osvojovaní gramaticiceno 
práci Žáků. 
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Ve 3. etapě (8. a 9. ročník) se výuka soustřeďuje na komplexní rozvoj řečových 

dovedností, přičemž se na rozvoj čtení s porozuměním a písemné vyjadřování klade ještě větší 

důraz než v předchozí etapě. Stále více se pracuje i s autentickými materiály různého druhu 

(zvukovými i tištěnými), uplatňuje se snaha využívat informací z cizojazyčných zdrojů pro 

obohacení výuky některých předmětů, dochází tak k výraznějšímu propojení jak s mateřským 

jazykem, tak s dalšími humanitními i přírodovědnými předměty. Ve stále větším rozsahu se 

žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. 

S rozšiřováním rozsahu osvojovaného učiva a se zvyšováním celkové intelektuální úrovně 

žáků se dále obohacují zavedené metody a formy práce, více se uplatňuje logičnost a tvořivá 

samostatná práce žáků. Soustavná pozornost se věnuje osvojování účinných studijních 

dovedností a návyků, včetně uplatňování autokorekce a způsobů skupinové práce (např. 

zpracování různých jednoduchých projektů). V posledním roce výuky dochází i k logickému 

utřídění učiva všech šesti let. 

Při výuce cizímu jazyku je třeba dát zvláštní zřetel na žáky, u kterých je diagnostikována 

dyslexie nebo dysgrafie. Ve všech etapách výuky mají tito žáci právo na speciální přístup ze 

strany vyučujících. (Zdroj: http://www.lzsostrov.cz/) 

Na žáka druhého stupně jsou kladeny pří výuce vyšší nároky například na samostatnost, 

Pozornost a přípravu. Žáky už nevyučuje pouze jeden učitel, proto je nutné sjednotit přístup 

k žákům s SPU aby nedocházelo k tomu, že jeden vyučující žáka toleruje a jiný ne. U žáka 

^to může vyvolat negativní změny v psychice a odpor ke škole. Spolužáci žáka s SPU by 

měli být citlivě informováni o příčinách tolerance hodnocení, aby se žákovi neposmívali, 

nePovažovali to za protěžující a nespravedlivé. 
Žáci by neměli být vystavováni činnostem, kde vzhledem ke své poruše nemůžou být 

úspěšní. Příkladem může být dlouhé čtení textů před celou třídou, dlouhé zápisy apod. 

Ve výuce je vhodné použít kompenzačních pomůcky, což u žáků na 2.stup„i může být 
vÝpočetní technika diktafony místo dlouhých zápisů, možnost kopírování učiva, použrtí 

s'°vníků a různých přehledů učiva. (Jucovičová, žáčková, Sovová 2003; Michalová, 200!) 
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B) Praktická část 
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1. Obecný úvod 

V této části diplomové práce popisuji výsledky a výstupy empirického šetření. Účelem tohoto 

výzkumu bylo seznámit se se zkušenostmi z praxe výuky anglického jazyka integrovaných 

záků s SPU. Výstupem práce je porovnání doporučení odborníků a legislativních nařízeních 
s výsledky mého šetření. V neposlední řadě popíši metody, styly práce a pomůcky, které se 

učitelům osvědčují. 

v 

S e t ř e n í probíhalo formou náslechů a následných rozhovorů s vyučujícími na 10 základních 

školách v Praze, a to ve 4. a 8. třídách na jaře školního roku 2004/2005. V každé třídě jsem 

Pozorovala dvě hodiny výuky anglického jazyka. Protože jsem s výzkumem neměla dosud 

žádné zkušenosti a v mnoha věcech jsem měla mylné představy, můj výzkum neproběhl 

Přesně podle původních očekávání a záměrů. 

P ů v o d n í m z á m ě r e m b y l o p r o v é s t d v ě p o z o r o v á n í v z h l e d e m k v a l i d i t ě š e t ř e n í v 2 . p o l o l e t í 

š k o l n í h o r o k u 2004/2005 a v p r v n í m p o l o l e t í d a l š í h o š k o l n í h o r o k u d a l š í d v ě p o z o r o v á n í v e 4. 
a 8 t ř í d ě , u t ě c h s a m ý c h v y u č u j í c í c h . Postupně s e a l e u k á z a l o , ž e t o n e b u d e m o ž n é . Jedna 

š k o l a s e z r u š i l a , d á l e n ě k t e ř í v y u č u j í c í j i ž n e u č í p o ž a d o v a n é t ř í d y a j e d n a v y u č u j í c í o d e š l a n a 

mateřskou d o v o l e n o u . Proto j s e m n a k o n e c p r o v e d l a v ý z k u m p o u z e v 2. p o l o l e t í r o k u 

2004/2005. 

E>ále se jako nejoptimálnější pro rozdíl ve výuce ve 4. a 8. třídě jevilo pozorovat vyučující, 

kteří učí obě třídy. Po prvních zkušenostech s žádostí ředitelů o náslechy se ukázala obtížnost 
tQhoto požadavku. Proto mám ve svém výzkumu pouze čtyři vyučující, kteří učili obě třídy. 

S e t ř e n í b y l o a n o n y m n í , p o u z e v e f o r m u l á ř í c h p r o p o z o r o v á n í j e u v e d e n o , j a k o u Prahu 

Š k o l a „ r e p r e z e n t u j e " . S ž á d o s t í o p o v o l e n í n á s l e c h ů v h o d i n á c h , z a ú č e l e m p s a n í d i p l o m o v é 

P r á c e , j s e m k o n t a k t o v a l a ř e d i t e l e / k y š k o l . . Vzhledem k č a s o v é n á r o č n o s t i p r o š k o l y 

s 0rganizací m ý c h n á s l e c h ů ( z j i s t i t v j a k ý c h t ř í d á c h j s o u ž á c i s SPU, z d a v y u č u j í c í s o u h l a s í , 

k t e r ý d e n j e n e j l e p š í ) , s d ě l o v a l i ř e d i t e l é v y u č u j í c í m s a m i i n f o r m a c e o m é m n á s l e c h ů v j e j i c h 

h o d i n ě a m n ě p o u z e s d ě l i l i k d y a k a m m á m p ř i j í t . V t o m t o s e p o d l e m é h o n á z o r u v y s k y t l 

p r ° b l é m , p r o t o ž e u t ř í v y u č u j í c í c h j s e m m ě l a p o c i t , ž e v e d o u u k á z k o v o u h o d i n u v ý u k y 

a n § K c k é h o j a z y k a p r o s t u d e n t a n a s t á ž i a n e b o m ů j n á s l e c h v n í m a j í j a k o i n s p e k c i . V e d v o u 

P r ' P a d e c h m é v y s v ě t l e n í p o h o d i n ě p o m o h l o a v n á s l e d n é m n á s l e c h ů u ž s e j e d n a l o o b ě ž n o u 

^ d i n u . T e n t o p r o b l é m s p ř e d á v á n í m i n f o r m a c í u č i t e l ů m o h l e d n ě m é h o š e t ř e n í s e m i 
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nepodařil plně vyřešit. Ředitelé či pověřené zástupkyně při mém kontaktu nevěděli, koho 

pověří ze všech učitelů anglického jazyka, proto jsem nedostala přímý kontakt na vyučujícího. 

S povolením náslechu ve čtvrté třídě u vyučujícího nebyly žádné problémy. V osmých 

třídách jsem se setkala s dvěma výslovnými nesouhlasy vyučujících a pouze v jednom případě 

se souhlasným přijetím. Ostatní vyučující argumentovali proti mé přítomnosti špatnou kázní a 

prospěchem žáků osmých tříd. Po ujištění, že jsem se stím setkala i v jiných třídách, a 

opětovném slibu, že nikde neuvedu jejich jméno ani adresu školy, mě do hodin pustili. 

Informace žákům o mé přítomnosti v hodině sdělovali učitelé sami. Prezentovali mě jako 

studentku, která se přišla podívat na výuku. 

Jedna vyučující, metodička anglického jazyka pro danou základní školu a matka 

hyperaktivního dítěte, mi sdělila své zkušenosti z několikaleté výuky žáků s poruchami učení 
a hyperaktivitou. Její doporučení a poznatky uvádím k jednotlivým bodům výsledků výzkumu 

rozhovorů a náslechu, protože je považuji za velmi cenné. 

2. Shrnutí cílů a předpokladů výzkumu 
Cílem mé práce je popsat jaké metody, styly práce a pomůcky jsou používány při výuce žáků 
s SPU na ZŠ v praxi a také interpretovat zkušenosti vyučujících s výukou integrovaných žáků 
s SPU, s čím se nejvíce potýkají, co se jim osvědčuje, jaké jsou jejich zkušenosti s použitím a 
m°žností realizace legislativních předpisů. Níže uvedené předpoklady vycházejí z obecně 

známých poznatků shrnutých v odborné literatuře. 

1. předpoklad: Na základě dostupných zdrojů informací (předběžné 

výzkumy, sborníky, semináře, publikace a ostatní literatura) se domnívám, 

že výuka anglického jazyka pro integrované žáky se specifickými 

poruchami učení v praxi v mnoha případech neodpovídá ani legislativním 

předpisům ani doporučením. 

2. předpoklad: Na základě informací žáků, které doučuji, předpokládám, že 

nejefektivnější vyučovací metoda pro výuku žáků s SPU, multisenzorická 

metoda, se ve výuce na druhém stupni používá pouze částečně, a to 

převážně ve formě zápisu klíčových slov na tabuli nebo v užití kartiček 

k procvičení gramatiky a slovní zásoby. Ve výuce převažuje vyučující 

metoda, která zapojuje pouze jeden ze smyslů žáků. 
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3. Shrnutí parametrů výzkumu 

V následující kapitole shrnuji parametry zvoleného výzkumu, o kterých jsem se již částečně 

zmínila v obecném úvodu. 

3.1 Metody výzkumu 

Za základní nástroje svého zkoumání (pro sběr dat) jsem použila metody pozorování a 

standardizovaného rozhovoru s vyučujícím. 

3.1.1 Pozorování 

Pozorování jako vědecká metoda je cílevědomé, soustavné, plánovité sledování výchovných 

Procesů, které směřuje k odhalení podstatných souvislostí a vztahů sledované skutečnosti. 

Výhodou této metody je, že bezprostředně postihuje skutečnost v její přirozené podobě. 

Nevýhodou je možná subjektivita hodnocení. (Švarcová, 2005) 

Pozorování výuky jsem prováděla přímo v požadovaných třídách ZŠ. Každou třídu jsem 

Pozorovala dvě hodiny. Vzhledem k velkému množství pedagogických jevů jsem se zaměřila 

Pouze na ty jevy, které se týkají mých hypotéz. Své pozorování jsem zapisovala do předem 

Připravených archů (příloha Č.8), kde jsem měla vypsané činnosti a jevy, které jsem sledovala. 

To mi umožnilo zaznamenat a posléze porovnat styly, metody a pomůcky, které jsou 

Používány při výuce jednotlivými vyučujícími. Pozorování jsem prováděla, bylo-li to možné, 
2 Poslední lavice, aby má přítomnost nenarušovala výuku. 

3.1.2 Rozhovor 

Rozhovor je vedle pozorování další důležitou metodou pro sběr dat při šetření. Tato metoda 

ujišťuje pouze jeden aspekt jevů, a to z pohledu respondentů, tzn. co si lidé o těchto jevech 
myslí. Rozhovor rozlišujeme volný a standardizovaný. (Horický, 2005) 

Rozhovor s vyučujícím jsem dělala po druhé naslechnuté hodině podle předem 

Připravených osmi otázek (příloha Č.9). Otázky jsem vyučujícím reprodukovala a zapisovala 

jejich odpovědi. Rozhovor jsem volila po druhé hodině, protože mě vyučující již „znali" a 
m°hla j i m k o t á z c e uvést příklad, který jsem viděla při hodinách (například otázka zda 

Používají speciální metody). V průběhu náslechů vyplynula aktuálnost další otázky, týkající 
Se speciálně pedagogické péče a možnosti konzultace výuky žáky s SPU vyučujících s 

horníkem. Tuto otázku jsem k rozhovoru po pátém náslechu přiřadila a zpětně 
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zkontaktovala vyučující. Kromě toho mi někteří sdílní vyučující sdělili jiné své poznatky 

z praxe a umožnili mi tak si uvědomit ještě další jevy, které ovlivňují výuku. Bohužel ale 

převažovali vyučující, kteří nebyli ochotní či neměli čas pro delší hovor, proto jsem nemohla 

tyto jejich poznatky ověřit u všech vyučujících. 

Otázky rozhovoru byly zvolené tak, aby z odpovědí vyplynulo: 

1/ počet žáků s SPU ve třídě 

2/ znalost poruchy učení žáků a její projevy 

3/ používané speciální metody ve výuce žáků s SPU 

4/ používané způsoby klasifikace a hodnocení žáků s SPU 

5/ použití individuálních vzdělávacích plánů 

6/ osvědčené strategie pro výuku žáků s SPU 

7/ zdroje znalosti problematiky žák s SPU 

8/ speciální pedagog - je-li na škole a spolupráce s ním 

3.2 Popis výzkumného vzorku 

Vzhledem k časovým, organizačním a ekonomickým důvodům jsem si zvolila pouze 

vybranou skupinu, kterou tvořili žáci a jejich vyučující 4. a 8. třídy 10 základních škol 

^avního města Prahy v druhém pololetí školního roku 2004/2005. V každé třídě byl alespoň 

Jeden integrovaný žák s SPU. 

Vzhledem k druhému předpokladu o odlišném způsobu výuky na prvním a druhém stupni 

jsem zvolila po jedné třídě obou stupňů. Čtvrtou třídu jsem zvolila kvůli počáteční výuce 

cizího jazyka a na druhém stupni jsem zvolila třídu osmou. Tito žáci jsou ve vývojovém 
stuPni pubescence, mají jiný pohled na sami sebe, vyučující a spolužáky, jiné zájmy, a to vše 

by se mělo ve výuce projevit. Devátou třídu jsem nezvolila, protože výuka tam může být 

°vlivněna přechodem žáků na střední školu (např. žáci již nemusí být motivováni k výuce). 

školy byly voleny až na dvě náhodně tak, aby každá byla z jiné části Prahy. U dvou 

úměrně zvolených škol se jednalo o školu, kde vede výuku spolužačka z VŠ a do druhé 

chodil chlapec, kterého doučuji. U zbylých škol jsem si nejprve náhodně zvolila dvě školy v 
Seznamu pražských škol z každé části Prahy a poté jsem je telefonicky kontaktovala. Výzkum 

48 



Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
Katedra speciální pedagogiky 

jsem provedla v té škole, kde se mi podařilo zkontaktovat ředitele/ku, získat souhlas 

s náslechem a dohodnout si termín. 

Celkem jsem pozorovala výuku v deseti 4. a 8.třídách. Z celkových 70 žáků s poruchami 

učení jich 38 navštěvuje 4.třídu a 32 8.třídu. Z 16 vyučujících čtyři učí 4. i 8.třídu, zbylí 

pouze jednu třídu. 

4. Realizace výzkumu 

Přípravná fáze: 

• formulování cílů výzkumu 

• definovaní výzkumného vzorku 

• zhotovení formulářů pro náslech a otázek pro strukturovaný rozhovor s učiteli, rok 

2004 

• výběr škol, zkontaktování ředitelů vytipovaných škol a dohodnutí termínů pro náslech 

(sdělení účelu a cíle práce, jak to bude probíhat, slib anonymity a žádost o souhlas s 

náslechem), průběžně leden - květen 2005 

Vlastní výzkum: 

• návštěvy škol - pozorování a sběr informací (náslechy, rozhovor, zkušenosti 

učitelů,data) 

• únor - červen 2005 

Zpracování výstupů: 

• zpracování a uspořádání nasbíraných dat z rozhovorů a náslechů do tabulek 

• červenec - září 2005 

Vyhodnocení: 

• porovnání výstupů výzkumu s doporučeními odborníků a legislativou 

• stanovení závěrů 
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Formulování doporučení pro praxi: 

• zpracování podle rozhovoru a náslechů 

5. Výsledky metod výzkumu a předpokladů 

5.1 Výsledky pozorování 

Pro zpracování výsledků první části pozorování, týkající se metod a prostředků, jsem zvolila 

strukturu (příloha č.10), která vychází z doporučení pro výuku anglického jazyka uvedeného 

v teoretické části. Druhá část popisuje přístup učitele k žákům s SPU. Kromě zpracovaných 

výstupů z archu pro pozorování připojuji svůj subjektivní popis a případné komentáře učitelů. 

5.1.1 Metody a prostředky 

5.1.1.1 Komunikace vyučujících v hodinách 

Vedení hodiny v jazyce 
4. třída 8. třída 

českém 2/10 0/10 
anglickém 0/10 0/10 
česko-anglickém 8/10 10/10 

Pokud vyučující hovořili anglicky, ujišťovali se, zda jim žáci rozumí. Dva vyučující 

například nechali svá slova přeložit jedním žákem s SPU. Ostatní se spokojili pouze s kladnou 

odpovědí žáků bez kontroly porozumění. 

Ve čtvrté třídě vyučující doprovázeli své instrukce například ukazováním na obrázky či 

předměty, popřípadě pantomimickým předvedením. Angličtinu používali při frázích typu: 

„Good morning, children", „Open your textbook", ... a při instrukcích, které jsou používány 

v učebnicích - answer, look, say,... Instrukce poté nechali přeložit žáky nebo je sami 

přeložili. 

Jeden vyučující vedl výuku v angličtině a překládal do češtiny pouze to, co žáci nedokázali 

přeložit sami. Obě hodiny byly opakovači, neprobírala se nová gramatika. 
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5.1.1.2. Multisenzorický princip 

Použití her a kartiček se slovy Vysvětlení s použitím názorní ;ho matriálu 
4. třída 8. třída 

Celkem použilo 7/10 2/10 
Z toho demonstrace 2/10 1/10 
Z toho ilustrace 7/10 0/10 
Z toho pojmové mapy 2/10 1/10 

4. třída 8. třída 
Didaktické hry 5/10 6/10 
Kartičky se slovy 6/10 5/10 
Hry + kartičky 4/10 5/10 

Zápis klíčových slov na tabuli 
4. třída 8. třída 

6/10 7/10 

Při zápisu slovíček, která vyučující průběžně nemazal, neškrtal či je nepsal pod sebe, 

vznikal problém s nalezením aktuálního slova ve velkém množství slovíček. Použití 

didaktických her a různých aktivizujících činností v 8.třídách doprovázela v mnoha případech 

vzrůstající nekázeň žáků. Vyučující to řešili například samostatnou prací žáků. 

Kartičky se slovy byly v 8.třídách používány k procvičení tvarů nepravidelných sloves. Ve 

4. třídách se slova na kartičce přiřazovala k obrázku. 

Ve 4.třídách vyučující použili v 70% názorný materiál a výklad podpořili v 60% 

zastoupení zápisem klíčových slov na tabuli. V 8.třídách ve 20% použili názorný materiál a 

v 70% výuku doprovázeli zápisem na tabuli. 

Multisenzorický princip se v některých formách ve výuce použil v 60%. Na prvním stupni 

se ve výuce nejvíce používalo k podpoře vizualizace obrázků a zápisu na tabuli. Na druhém 

stupni se názorný materiál ve výuce používá minimálně. Převládalo použití didaktických her 

se zápisem klíčových slov na tabuli. V 8.třídách se aktivizující činnosti v podobě her 

používali podle kázně žáků. 

Tri vyučující zapsali vše podstatné na tabuli. Dva jsou absolventi kurzu O. Zelinkové a 

jeden bývalý metodik jazykové školy. Ostatní vyučující zapisovali pouze novou gramatiku a 

obtížná slova. 

Klíčová slova na tabuli byla často nečitelná ze dvou důvodů. Prvním je způsob zápisu 

vyučujících. Někteří například při nedostatku místa na tabuli písmo zmenšují nebo ho zapisují 

pod text či nad text již napsaný. Žáci pak měli například problém s orientací v zápise nebo 

nalezením klíčového slova. Ztráceli čas vyhledáváním a zápisem slovíček, nesledovali výuku. 

Druhým důvodem špatné čitelnosti tabule bylo její nedbalé smazání. 
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5.1.1.3 Orální kurz a postupný nácvik psaní 

Všichni vyučující začínali žáky učit audio-orální metodou. Kromě učebnicové řady Project 

začínají učebnice pro 4. třídy orálním kurzem. Podle Projectu se vyučovalo ve třech 

případech. Vyučující požívající tuto učebnici sdělili, že před 1.lekcí začínají orálním kurzem. 

Teprve po něm začínají pracovat s učebnici a pomalu zapojují písemnou podobu. 

5.1.1.4 Sekvenční a komulativní princip 

Ve dvou případech vyučující 4.třídy výuku začínali opakováním slovní zásoby z minulé 

lekce. Ostatní vyučující slovní zásobu a gramatiku průběžně opakovali v hodině. Například 

formou her nebo s použitím obrázků. V 8.třídě vyučující opakovali slovní zásobu a gramatiku 

například ústním zkoušením nebo doplňováním v pracovních sešitech. Ofocené materiály 

použili k procvičení dva vyučující. 

K částečnému procvičení slovní zásoby dochází vždy při přechodu na další díl učebnice, 

kde je opakování součástí první lekce. Jinak záleží na učiteli. 

Tři vyučující zmínili problematiku žáků s SPU se základy angličtiny a zapamatováním 

slovní zásoby. Žáci 8.ročníků například neznali osobní zájmena a neuměli utvořit otázku. 

Nedokázali rozlišit větu v přítomném a minulém čase, ale učili se tvořit věty v čase 

předpřítomném. V jednom případě vyučují přešla z konce 3.dílu učebnice zpět na začátek 

druhého dílu, protože žáci měli zásadní nedostatky v gramatice a slovní zásobě. 

5.1.1.5 Překlady a chyby 

Překlad do anglického jazyka se používal pouze u slovní zásoby a několika krátkých vět. U 

žáků s SPU se projevily mimo jiné problémy s vybavováním, nedostatečnou slovní zásobou a 

neznalostí či chybným použitím gramatiky. Nedostatečná slovní zásoba se projevila i 

v překladech do českého jazyka, který ve výuce převažuje. V 8.třídách se kromě překladu 

v učebnicích používali i různé nafocené materiály. 

Žákům s SPU vyučující poskytovali více času a pomáhali jim s překladem. Při samostatné 

písemné práci při chybě žáka se ujistili, zda žák rozumí zadání. Pak někteří vyučující žákovi 

například poradili na jiném příkladu nebo společně vypracovali první větu. Někteří žáci 

dostali možnost opravy před definitivním odevzdáním práce. 
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Žákům 4.tříd s SPU byl tolerován zejména fonetický zápis, přesmýkání písmen a jejich 

vynechání, zkrácení slov. V 8.třídách vyučující trvali na přesném zápise. Všichni žáci byli 

mírněji hodnoceni a klasifikováni. 

Velká chybovost žáků se projevila v jednom případě při použití testu, kde žáci popisovali 

obrázky. V tomto případě selhala většina žáků, protože vyučující použila jiný typ cvičení, než 

je v učebnicích. 

5.1.1.6 Diferenciace 

Všichni vyučující žákům poskytli více času v psaném projevu. Při zadání samostatné práce se 

vyučující žákům například individuálně věnovali, práci jim zjednodušili nebo zkrátili. 

5.1.1.7 Ústní zkoušení a testy 

Během průzkumu jsem viděla pouze dvě ústní zkoušení. V jednom případě kvůli 

opakovanému pozdnímu příchodu žáků v osmé třídě. V druhém případě vyučující zkouší po 

dohodě s rodiči žákyni pouze ústně. Její písemný projev je ovlivňován těžkou poruchou psaní. 

Při ústním zkoušení žákyni poskytuje dostatek času a pomáhá ji při vybavení slovní zásoby. 

Například nápovědou prvního písmena či odkazem na nějakou činnost, kterou dělali 

v minulosti. Problémem se ukázala nekázeň a posmívání žáků, které vyučující neřešila. 

Písemné testy jsem viděla psát několikrát. Například chlapce s kombinovaným postižením, 

který v testu spojoval české a anglická slovíčka stejného významu. Test měl k procvičení 

předem doma. Žák byl testován pouze tímto způsobem podle dohody s rodiči. Dalším 

příkladem je 4.třída, kde žáci s SPU slovní zásobu a fráze z testu dostávají k procvičení 

domů.. Tito žáci mají i možnost používat slovníky při testu. V 8.třídách žáci psali testy, které 

jsou součástí učebnic pro učitele. Pouze v jednom případě psali test jiný a jak bylo řečeno 

dříve, žáci byli neúspěšní. 

5.1.1.8 Učební styl 

Z mého průzkumu nelze vyvodit, zda vyučující pomáhají žákům nalézt vhodný učební styl. 

Během šetření ve výuce vyučující používali převážně metody vyhovující auditivním žákům. 

Písemnou formu vyhovující žákům upřednostňující písemnou podobu použili v menším 

množství. 
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5.1.1.9 Organizační formy práce 

Organizační formy výuky 
4. třída 8. třída 

Partnerská výuka 3/10 6/10 
Skupinová výuka 6/10 2/10 
Skup. + partnerská 3/10 3/10 
Nekooperativní výuka 4/10 4/10 

Při partnerské výuce používali vyučující dva způsoby práce. V prvním případě pracovní 

dvojici tvořil žák s lepší úrovní znalostí jazyka a slabší úrovní znalostí. Tuto formu označili 

vyučující za velmi účinnou. Její použití ale stěžují protesty rodičů lepších žáků. Nepřejí si, 

aby jejich děti pomáhaly slabším žákům. Proto tuto formu práce přes její efektivitu 

v aktivizaci žáků používají vyučující ve výuce méně. Druhé složení dvojice je nedirektivní. 

Tvoří ji dva sousedící žáci v lavici. Vyučující v tomto případě individuálně pracoval s 

dvojicemi žáků s SPU a slabšími znalostmi cizího jazyka. Například se ujistil o porozumění 

žáků zadání nebo pomohl se slovní zásobou a gramatikou. 

Skupinovou výuku jsem během svého výzkumu viděla také ve dvou formách. V prvním 

případě jednu skupinu tvořili žáci s SPU. S touto skupinou také pracoval vyučující. Například 

žákům znovu vysvětloval gramatické jevy a pomáhal se slovní zásobou, kontroloval jak žáci 

pracují. V druhém případě byly skupiny heterogenní. Nevýhodou pro žáky s SPU ve 4.třídě se 

ukázala v mnoha případech soutěživost žáků. Pak žáci s SPU například nesměli ve skupině 

pracovat - "jseš blbej, dej mi to...". Naopak někdy se žáci s SPU ve skupině „vezli", 

nepracovali vůbec. V některých třídách žáci odmítali pracovat koedukovaně a pak někde 

spolu ve skupině byli žáci s ADHD. Tito žáci svým chováním narušovali práci celé skupiny. 

Například vyprávěním vtipů nebo recesními komentáři k práci ostatních žáků atd. V 8.třídách 

žáci soutěživí nebyli, kontrolovali svůj projev. 

Někteří vyučující během hodiny použili obě formy výuky. Žáci pracovali ve skupině i 

v páru. 

Ke kooperativním činnostem mi vyučující U3 sdělil: 

„Kooperace je na 1.stupni mezi klukama a holkama velmi problematická. Žáci se stydí, 

nechtějí pracovat ve smíšených skupinách. Preferují soutěže a hry ve skupinách holek proti 

klukům. Na 2.stupni přibližně v ó.třídě se problém mění. Začínají dominovat ambice. Žáci, 

kteří si už uvědomují, že cizí jazyk je pro jejich budoucnost nezbytný, jsou ochotni se spojit 

do skupin s kýmkoli, kdo je v daném předmětu dobrý. Začínají vnímat důležitost úspěšnosti 

ve srovnání s pohlavím či kamarádstvím. Myslím si, že v jejich vědomí se vytváří pojem 

"úspěšný tým". Méně úspěšní žáci jsou rádi, že v jejich skupině není nikdo tak dominantní, 
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aby jim zabránil uplatnit své vlastní názory. Lépe pak mezi sebou ve skupině komunikují, 

nemají zábrany, že budou zesměšněni. Nevadí jim, že nejsou první, podstatnější pro ně je, že s 

někým pracovali, že dosáhli při soutěži nějakého výsledku, byli součástí něčeho důležitého. 

Problém je ten, že se zvyšujícím se věkem - přibližně koncem 7.ročníku - soutěživost 

ustupuje, do popředí se dostává vnímání vlastní "nejdůležitější osoby". Žáci se moc pozorují a 

záleží jim především na tom, jak vypadají před kolektivem, eventuálně před někým, kdo je 

pro ně momentálně nejdůležitějším objektem zájmu . 

Při tvoření soutěžní skupinky (3-max.5 dětí, víc nedoporučuji), je dobré děti s SPU 

rozdělit, nenechat je dohromady. Záleží na typu poruchy, z toho je třeba vycházet. Dysgrafik 

nemůže být ten, který za tým píše řešení, dyslektik mnohdy těžko řeší úlohy typu "přeházená 

písmenka", ale dysortografík může snadno najít řešení i obtížné úlohy, kterou sice neumí 

správně napsat, ale to udělá jiný člen týmu, který nemá SPU, ale nemá ani nápad. Je hlavně 

třeba děti znát a vědět, co od kterého z nich je možno očekávat. Mimochodem z toho je jasné, 

že časté změny pedagogů nejsou prospěšné nikomu. Čím déle učitel kolektiv zná, tím lépe s 

ním komunikuje a pracuje." 

Samostatné práci žáků s SPU se věnuji v II. části pozorování. 

Prostředí výuky 
4. třída 8. třída 

jazyková učebna 1/10 2/10 
běžná učebna 9/10 8/10 

Jazykové učebny byly vybaveny audio přehrávači, plakáty a pojmovými mapami. 

Vyučující se například nezdržovali zapojením přehrávačů a hledáním pomůcek pro výuku. 

V jedné učebně byla každá lavice vybavena sluchátky. To žákům umožňovalo bez rušení 

poslouchat audio nahrávku k učebnici. 

5.1.1.10 Didaktické hry 

Použití her ve výuce 
4. třída 8. třída 

Didaktické hrv 5/10 6/10 

Z toho interakční hry 5/10 4/10 

Z toho simulační hrv 0/10 2/10 
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Ve 4.třídách vyučující do výuky zařadili pouze interakční hry. V 90% hry sloužily pouze 

k procvičení slovní zásoby. Ve zbývajících procentech žáci například při hře procvičovali 

tvoření otázky a jiné gramatické jevy. 

V 8.třídách 90% interakčních her sloužilo k procvičení gramatických jevů. Hry na 

procvičení slovní zásoby se používaly pouze k procvičení složitých slov. 

Simulační hru jsem během výzkumu viděla v praxi pouze dvakrát v 8.třídě. Vyučující UI 

mi k využití simulačních her během výuky řekl: „Žáci se při těchto aktivitách rozjedou a je 

pak těžké s nimi pracovat." 

Popis her použitých ve výuce je v příloze č. 11. 

5.1.1.11 Pomůcky 

Pomůcky, se kterými jsem se setkala během svého výzkumu, jsem zpracovala podle 

následující struktury: 

1. Obrazový materiál 

2. Textový či kombinovaný materiál 

2.1 Učebnice cizího jazyka 

2.2 Pracovní sešity 

2.3 Slovníky 

2.4 Vlastní slovníčky žáků 

2.5 Vlastní sešity 

2.6 Ostatní textové materiály 

2.7 Vlastnoručně vyrobené pomůcky vyučujících 

3. Počítač a informační technologie 

3.1 Výukové a komunikační technologie 

3.2 Textové dokumenty 

4. Motivační a komunikační materiál 

1. Obrazový materiál 

Použitý obrazový materiál 
4. třída 8. třída 

Pojmové mapv 4/10 3/10 

Kartičky s o b r á z k y _ _ _ 6/10 2/10 

Nástěnky 2/10 2/10 

Okopírovaný materiál 0/10 5/10 
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Pojmové mapy byly dvojího druhu. Mapy znázorňující gramatický jev (např. skloňování 

slovesa „být") nebo rozvíjející slovní zásobu (barvy, zvířata, oblečení atd). Mapy rozvíjející 

slovní zásobu se používali pouze ve 4.třídách. Pojmové mapy si vyučující vyráběli sami nebo 

je kupovala škola či je dostaly zdarma k učebnicím. 

Kartičky s obrázky vyučující používali k procvičení slovní zásoby. Kartičky byly například 

součástí některých učebnicových řad nebo si je učitelé udělali sami podle potřeby (například 

vlastní kresba, okopírovaný obrázek, obrázky z časopisů a novin) 

Nástěnky byly pouze v jazykových učebnách. Jejich obsahem byly například projektové 

práce žáků ( např. ve 4.třídě My family, A monster). V 8.třídách na nástěnce byl projekt žáků 

k Velké Británii a myšlenkové mapy znázorňující gramatické jevy. 

Okopírovaný materiál použili během mého výzkumu pouze vyučující v 8.třídách. Učitelé 

žákům kopírovali různé články a cvičení. Například k rozšíření procvičení gramatiky, která 

dělala v cvičeních z učebnic žákům potíže. Jeden vyučující používal nakopírované materiály 

k písemným testům. 

2. Textový či kombinovaný materiál 

2.1 Učebnice cizího jazyka 

Tato diplomová práce si neklade za hlavní cíl porovnávat učebnice a detailně propracovat 

klady a zápory učebnic používaných na základních školách. Proto zde uvedu pouze rámcový 

popis učebnic a některé moje postřehy z výzkumu a z poznámek vyučujících. Tyto postřehy 

se budou týkat především učebnic Project 1 a Angličtina 1 pro 4.ročník ZŠ, protože při 

výzkumu se projevily nevýhody těchto učebnic pro výuku žáků s SPU ( a v mnoha případech 

nejen jich). U ostatním učebnic (Welcome, English for you, Chit Chat a Chatterbox), které 

obsahují velké množství obrázků, písniček a příběhů, kreslených postaviček podporujících 

komunikaci a umožňují vést výuku v kontextu zábavných textů, příběhů a her, jsem 

neshledala při šetření žádné problémy, které by vycházely z koncepce učebnic. Proto k nim 

připojuji pouze komentáře vyučujících, kteří mi je byli ochotni poskytnout. 

Všechny školy, které nezačínaly učebnicovou řadou Project, na tuto řadu v 5. nebo 

6.ročníku přechází. Během výzkumu jsem nevypozorovala u učebnic pro 8. ročníky žádné 

v e l k é problémy. Mnohem zásadnější rozdíly a větší problémy jsem zjistila u učebnic pro 

počáteční výuku anglického jazyka ve 4.ročníku. 
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Nyní k používaným učebnicím pro 4.ročník. Na mnou navštívených školách se používaly 

tyto učebnice: 

Používané učebnice ve 4.třídách 

Angličtina 1. pro 4.r. ZŠ 2x 
Chit Chat 2x 
Chatterbox 1x 
Welcome 1x 
English for you 1x 
Project 1 3x 

U jednotlivých učebnic uvedu jejich oficiální popis vydavatelů nebo distributorů, 

prezentovaný na internetu. U dvou zmíněných učebnic (Project 1 a Angličtina 1 pro 4.r. ZŠ), 

popíši jejich nedostatky, které jsem vypozorovala během výzkumu. 

Učebnicová řada Project 

Nakladatelství: Oxford University Press 

Jazyk: Angličtina 

Autor: T. Hutchinson 

Vazba, brožovaná 

Rok vydání: 1999 

Počet stran: 80 

Součásti učebnice: Učebnice pro žáky, Učebnice pro učitele, 

Pracovní sešit se slovníčkem pro žáky, Pracovní sešit s testy, 

Cvičebnice gramatiky, 2x poslechové CD, 

Popis: Nové, upravené vydání učebnice pro ZŠ. Nyní pět dílů, což dokonale vyhovuje výuce 

na ZŠ - 1. díl pro 5. třídu. Project Plus - opakovači učebnice s důrazem na rozvoj všech 

jazykových dovedností, zvláště pak čtení a mluvení. Ideální pro opakování učiva ZŠ (9. třída). 

Přehledné grafické uspořádání umožňuje dobrou orientaci v učebnici. Nově např. písničky 

nebo básničky, práce na projektu až na konci lekce, dostatek cvičení na upevnění mluvnice a 

slovní zásoby, reálie anglicky mluvících zemí, opakovači lekce. Pracovní sešit obsahuje 

oproti původnímu dvojnásobný počet cvičení, anglicko-český slovníček s výslovností, přehled 

mluvnice v českém jazyce a také anglicko-český seznam pokynů ke cvičením - pouze díl 1 a 

2. (rodiče mohou svým dětem pomoci s domácí přípravou). Opakovači testy jsou zařazeny 

Jednak v učebnici ale také v učitelské příručce a v samostatné Test BooJdet k Project 1,2 a 3. 
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Zkušenosti z praxe: Podle učebnice Project 1. se vyučovalo na třech základních školách. Na 

jedné ZŠ předcházel výuce ve 4.ročníku kroužek anglického jazyka, kam žáci chodili od 

1.třídy. Na zbylých dvou školách s výukou žáci začínali. Během výuky byla velká nekázeň 

žáků. Problém s udržením pozornosti měli všichni žáci. Oproti jiným učebnicím, podle 

kterých se vyučovalo ve 4.třídách, působila tato učebnice nepřehledně. Například text a 

cvičení jsou nahuštěné na sebe, obrázky nejsou motivující. Chybí písničky, básničky a hry, 

které jsou pro úspěšnou počáteční výuku nepostradatelné. Dále v těchto učebnicích chybí 

počáteční orální kurz. Řádky v pracovních sešitech, kam mají žáci psát, jsou úzké a krátké. 

Někteří žáci se během výzkumu například nevešli do jednoho řádku. Přesahovali řádek svým 

písmem na výšku i na šířku. 

V příloze č.12 a č. 13 přikládám ukázku práce žáka s SPU 4.třídy v učebnicové řadě 

Project 1. 

Z vlastní zkušenosti z doučování vím, že žáci s SPU mají problémy i v jiných oblastech: 

1/ Některé texty jsou psané v bublinách. Žákům s SPU to může stěžovat orientaci při 

čtení textu. 

2/ Učebnice má vazbu, která způsobuje její neustálé zavíraní. To stěžuje čtení a práci 

s cvičeními v učebnici. Žáky zavírání učebnice rozptyluje a odvádí tak pozornost od 

práce v učebnici. 

Zarážející je fakt, že v oficiálním popisu učebnice je 1 .díl učebnice určen až pro pátý ročník. 

Tato učebnice se ukázala za naprosto nevyhovující pro počáteční výuku žáků 4.tříd na ZŠ. 

Učebnice této řady se používala ve všech 8.třídách. Kromě jednoho případu se používal 3 

nebo 4. díl učebnice. Druhý díl učebnice používali ve třídě, kde vyučující zjistil velké 

nedostatky ve znalosti základní gramatiky, a proto se vrátil k 2.dílu. Učebnicemi žáky provází 

skupinka mladých studentů, kteří v každé lekci prožívají své lásky a příhody blízké věku žáků 

ZŠ. 
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Učebnicová řada Angličtina pro ... .ročník ZŠ 

Nakladatelství: SPN 

Jazyk: česko - anglický 

Autor: E. Lacinová, Š. Kadlecová 

Vazba: brožovaná 

Rok vydání: 

Počet stran: 188 

Součásti učebnice: Učebnice pro žáka, Učebnice pro učitele, 

Pracovní sešit I a II., lx CD 

Popis: První část šestidílné řady pro 4. - 9. ročník ZŠ. Ucelená, kompletní řada původních 

českých učebnic je určena pro základní výuku anglického jazyka. Pro každý ročník je určena 

jedna učebnice, pracovní sešit, audiokazeta a metodická příručka pro učitele. 

(Zdroj: http://spn.cz/katalog.php?viewsub=aj&viewcat=zs&nocache=36484195) 

Zkušenosti z praxe: Učebnice pro 4.ročník je psána česko - anglicky. Například gramatika a 

instrukce ke cvičením jsou psány česky. Tuto učebnici používali na dvou školách. Některá 

slovní zásoba a gramatika se mi zdála pro 4.ročník obtížná. Například v době mého výzkumu 

se žáci zrovna seznamovali s použitím slov often, always, ...." Žákům činilo velké problémy 

si zapamatovat, kam tato slova ve větě umístit ( pro srovnání se tento jev probírá v řadě 

Chaterbox až ve třetím díle). Dále žáci měli za úkol doplňovat slova do pracovního sešitu po 

dvojím poslechnutí textu. Všichni žáci to měli špatně, zápis slov měl fonetickou podobu. 

Vyučující v rámci výuky redukovala učivo, které sama považovala za místy velmi obtížné a 

pro první rok výuky zbytečné. Za výhodu této učebnice považuji vysvětlí gramatických jevů 

v češtině. Tuto učebnice také nepovažuji vhodnou pro žáky 4.tříd z výše uvedených důvodů. 

Vyučující Ul 1 mi ktéto učebnice sdělila: „S touto učebnicí jsem pracovala 3 roky a 

opravdu jsem si k ní nenašla vztah. Celkově mi přišla přehuštěná, pro začínající žáčky 

nepřitažlivá jak z pohledu volby témat a textů, tak hlavně z pohledu ilustrací. Hned na začátku 

je abeceda již se znaky výslovnosti, které děti ještě ani neznají, navíc bez jediného obrázku. 

1 Vyučující jsem pro přehlednost označila U1-U16, podle pořadí probíhajících rozhovorů. 
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Učebnice je členěna na jednotlivé měsíce, kdy každý měsíc představuje jednu lekci. A 

hned první lekce je o Anglii, tedy o něco, co dětem angličtinu moc nepřiblíží. Cvičení mi 

připadají nezajímavá, málo her a mluvních cvičení. Nejnudnější mi přijde vyprávění o dvou 

rodinách, které se táhne celou knihou. Děti potřebují nové výzvy a nová témata, jak si fixovat 

slovní zásobu a tvořit věty. Z mého pohledu je tato učebnice spíše na 2 roky než najeden, a to 

ten první." 

Jak bylo řečeno, další učebnice jsem během výzkumu neshledala problematické pro výuku 

žáků s SPU. 

Učebnicová řada Chit Chat 

Nakladatelství. Oxford University Press 

Jazyk: Anglický 

Autor: P. Shipton 

Vazba: brožovaná 

Rok vydání: 2002 

Počet stran: 71 

Součásti učebnice: Učebnice pro žáky, 2x učebnice pro učitele -

CZ a AJ, 2x Pracovní sešit pro žáky - CZ a AJ, 2x poslechové 

CD, Flashcards 

Popis: Dvoudílný motivující kurz pro žáky ze 3. nebo 4. tříd ZŠ, který rozvíjí všechny řečové 

dovednosti: mluvení a poslech, čtení i psaní. Jasná, přehledná mluvnice (žák vždy ví, co se 

učí). Výborné ilustrace - milí broučci, kamarádští Superstars a roztomilá dinosaurka. 

Chytlavé melodie písniček a říkadel. Informace o životě v anglicky mluvících zemích. 

Pravidelná opakování a testy. (Zdroj: http://www.jazykova-skola.cz/oxford.htm) 

Zkušenosti z praxe: Žádný vyučující mi neposkytl podrobnější popis této učebnice. 

Učebnicová řada Chatterbox 

Nakladatelství: Oxford University Press 

Jazyk: Anglický 

Autor: D. Strange 

Vazba: brožovaná 

Rok vydání: 1989 
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Počet stran: 64 

Součásti učebnice: Učebnice pro žáky, Učebnice pro učitele v češtině nebo angličtině, 

Pracovní sešit pro žáky, Poslechové CD, Slovníček, Soubor k aktivizaci činností 

Popis: Čtyřdílná učebnice pro žáky od 3./4. třídy. Každý díl obsahuje 15 lekcí najeden školní 

rok zábavnou formou skrze komiksová dobrodružství na pokračování, hry, soutěže, písničky, 

křížovky. Témata scének a dialogů čerpají z dětského světa, proto je učení zábavné. Obsahem 

je doplňující materiál - Resource Activity Pack - poskytuje učitelům řadu námětů, aktivit, her 

a cvičení pro třídu i jednotlivce. (Zdroj: http://www.jazykova-skola.cz/oxford.htm) 

Zkušenosti z praxe: Pedagog U5 popsal tyto nedostatky učebnice: „Učebnice nevede žáky k 

"myšlení v angličtině"- pracovní sešit obsahuje pouze cvičení na doplňování slov, nikoliv na 

vytváření vět. Na kazetách jsou nahrané zejména úvodní články. Chybí poslech, kdy by se žák 

musel soustředit na anglický projev a poté jej interpretovat, například formou doplňovačky." 

Učebnicová řada Welcome 

Nakladatelství: Express Publishing 

Jazyk: Anglický 

Autor: G. Elizabeth, E. Virginia 

Vazba: brožovaná 

Rok vydání: 

Počet stran: 109 

Součásti učebnice: Učebnice pro žáky, Učebnice pro žáky s CD, 

Učebnice pro učitele, Pracovní sešit, Anglicko-český slovník 

a gramatika k učebnici, Kniha abecedy, CD-ROM (4x), Class 

Audio CDs (3), Class Cassettes (4), DVD PAL, Picture Flashcards, Picture flashcards - set 1 a 

set 2, Žákovská kazeta (nebo CD) - abeceda, písničky a hry, Žákovská kazeta (nebo CD) -

dialogy a text, Video kazeta (2x) 

Popis: Celobarevná učebnice Welcome je moderní anglická učebnice, určená pro úplné 

začátečníky. Děti jsou zábavnou formou seznamovány se základy anglického jazyka - pomocí 

obrázků, písniček a příběhů kreslených postaviček podporuje komunikaci a dítě se učí cizí 

jazyk v kontextu zábavných textů, příběhů a her. Lekce jsou sestavené tak, aby malé 
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studenty příliš nezatěžovaly, ale velmi dynamickým a přirozeným způsobem jim postupně 

rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, psaní, mluvení i poslech. (Zdroj: 

http://www.infoa.cz/) 

Zkušenosti z praxe: K této učebnice žádný vyučující neposkytl podrobnější popis. 

Učebnicová řada New English for you 

Nakladatelství: Educi 

Jazyk: Anglický 

Autor: Z. Kociánová 

Vazba: šitá měkká vazba V4 (brožovaná) 

Rok vydání: 2001 

Počet stran: 88 

Součásti: Učebnice pro žáka, Učebnice pro učitele, Pracovní sešit, 

Poznámky pro učitele, lx CD 

Popis: celobarevná učebnice obsahuje 12 lekcí Orálního kurzu a 13 standardních lekcí. Je 

určena žákům - začátečníkům ve 4. ročníku ZŠ. Jednotlivé lekce jsou rozvrženy na čtyři 

strany. Každá lekce se zabývá novým tématem a rozvíjí nové gramatické jevy. Lekce jsou 

doplněny přehlednou gramatikou. Vybrané lekce obsahují reálie anglicky mluvících zemí. 

Každá lekce obsahuje písničku nebo básničku. Učebnice je doplněna anglicko-českým 

slovníkem seřazeným podle lekcí, dále anglicko-českým a česko-anglickým slovníkem všech 

probraných slovíček. Celá řada má dohromady 4.díly až do 7.třídy, pro další dva ročníky je 

dvoudílná řada English for you. (Zdroj: http://www.educi.cz/new_english_for_you_l.html) 

Zkušenosti z praxe: Pedagog U3 mi poskytl k učebnici tento komentář: „Tuto učebnici 

řadím k průměru. Učebnice začíná dvou stránkovou abecedou, která se mi moc líbí. Pak 

následují Oral courses - které mají skvělou myšlenku, avšak špatné provedení. 

Je zde celkem 12 těchto mluvních kurzů, kdy by žáci měli nachytat slovní zásobu. Každá 

strana v učebnici je rozdělena na půl a na každé půlce je jeden mluvní kurz, který představuje 

jednu „slovní rodinu". Stejným způsobem je to řešeno v pracovním sešitě - kde jsou obrázky 

z učebnice předtištěny černobíle. V učebnici pro učitele je doporučeno těmto kurzům věnovat 

okolo 20 hodin, což je neproveditelné. 

Hjstt; 

ENQLTSHI 
FOJUVTUL 

& V""A 

TF 
• ' l * 

^ -I 
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Za celé tři roky se mi ještě nepodařilo dojít na Vánoce k vánoční lekci. Podle mého názoru 

je buď učebnice dělaná pro žáky jazykových škol anebo tvůrci svou metodu nevyzkoušeli 

dostatečně. 

To, co se mi líbí, je volba témat a slovní zásoby, které jsou obojí pro děti přitažlivé. I 

cvičení v pracovním sešitě jsou dobrá, dají se obměňovat, doplňovat slovním cvičením atd. 

Učebnice pro učitele obsahuje jak vypracovaná cvičení k pracovnímu sešitu, tak i možné 

projekty a doplňovací cvičení k jednotlivým tématům." 

2.2 Pracovní sešity 

Pracovní sešity slouží k procvičování gramatiky a slovní zásoby probírané v učebnici. Jsou 

součástí každé učebnicové řady. Některé pracovní sešity obsahují na konci slovníček a shrnutí 

gramatiky. 

Osobně znám z doučování pouze pracovní sešity řady Project. Koncepce cvičení 

v pracovních sešitech řady Project se mi jeví jako jednostranná, nenutící žáky přemýšlet, 

kombinovat. Většina cvičení má stejný princip. Žákovi například stačí doplnit pár slov, která 

jsou navíc většinou obsažená v zadání. To žáka nenutí k překladu celých vět. 

2.3 Slovníky 

Samostatné slovníky v knižní podobě byly součástí vybavení každé školy. Pří výzkumu jsem 

viděla práci se slovníky pouze jednou. Žáci 8.třídy je používali při zpracování referátů na 

zadané téma. 

2.4 Vlastní slovníčky žáků 

Žáci 4.tříd si slovníčky psali sami. Pouze v jedné třídě je žáci s SPU dostávali nakopírované 

od vyučujícího. V 8.ročníku někteří žáci používali místo vlastnoručně psaného slovníčku 

například okopírované slovníčky z učebnic nebo nakopírované slovníčky od svých úhledně 

píšících spolužaček. 

2.5 Vlastní sešity 

Vlastní sešity žáků s SPU jsem neměla možnost si prohlédnout. Během přestávky se 

například žáci 4.ročníků přesouvali do jiné třídy nebo nebyli k zastižení ve svých lavicích. 

Dále jsem během přestávky vedla rozhovor s vyučujícím. Oslovení žáci 8.ročníků mi nedali 

souhlas k nahlédnutí do sešitů. 
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2.6 Ostatní textové materiály 

Během svého výzkumu jsem viděla žáky pracovat pouze s anglickým časopisem R&R. Tento 

časopis je určen pro výuku na ZŠ. Obsahem jsou články o anglicky mluvících zemích, různé 

hry, doplňovačky, písničky a testy, kde si žáci opakují a rozšiřují slovní zásobu a gramatiku. 

Časopis obsahuje zajímavé náměty, které vyučující mohou využít pro práci s celou třídou 

nebo samostatné práci žáků. Obtížnější slovíčka z textu jsou uvedena s výslovností a 

překladem. (Zdroj: http://www.magazine-rr.cz/) 

2.7 Vlastnoručně vyrobené pomůcky vyučujících 

4. třída 8. třída 
Kartičky se slovy 7/10 5/10 
Obálky se slovy a písmeny 3/10 0/10 
Puzzle 0/10 1/10 
Tabulka pro hru Bingo 2/10 2/10 
Tabulka pro hru Země, ... 0/10 1/10 
Křížovky a doplňovačky 1/10 1/10 

Kromě zmíněných kartiček s obrázkem k procvičení slovní zásoby, vyučující používali 

ještě další tři typy kartiček. 

1/ kartičky se slovní zásobou - tyto kartičky obsahovaly slova či obrázky. Kartičky byly 

například součástí některých učebnicových řad nebo si je učitelé udělali sami podle 

potřeby (například vlastní kresba, okopírovaný obrázek, obrázky z časopisů a novin) 

2/ kartičky 5 různými údaji: například věk, národnost, co kdo má rád, kde kdo byl atd. 

Kartičky obsahovali aktuální probíranou slovní zásobu či gramatiku. Úkolem žáků bylo 

zjistit, kdo ve třídě splňuje údaj uvedený na kartičce 

3/ kartičky s otázkami a odpověďmi - kartičky byly dvoubarevné. Jedny kartičky 

obsahovaly otázky, druhé odpovědi. Úkolem žáků bylo přiložit k sobě právně otázku a 

odpověď 

Obálky se slovy a písmeny používali vyučující při skupinové práci. Obálky obsahovaly 

rozstříhaná věty nebo slova, která žáci měli za úkol správně poskládat dohromady a vytvořit 

tak slova nebo věty. 

65 

http://www.magazine-rr.cz/


Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
Katedra speciální pedagogiky 

Puzzle tvořily rozstříhané pohledy, které měli z druhé strany, než je obrázek, napsaná 

slova. Součástí této pomůcky je ještě papír, kde jsou napsaná tytéž slova v druhé řeči, než je 

na puzzlích. Žáci přikládají na slova na papíře odpovídající slova na puzzlích. Po přiložení 

všech slov se žákům svrchu zobrazí obrázek. Práce s touto pomůckou je motivující pro žáky a 

zároveň umožňuje snadnou kontrolu učitelem. 

Křížovku a doplňovačku jsem viděla použít pouze jednou. Křížovku použila vyučující ve 

4.třídě k procvičení slovní zásoby. Doplňovačku použila vyučující 8.třídy k procvičení a 

kontrole znalosti žáků probírané gramatiky. 

Tabulky pro hru Bingo se lišily grafickým provedením a počtem políček - 36 a 25polí. 

Tabulka pro hru v češtině známé jako „Země, město" obsahovaly kolonky s názvy věc, 

zvíře, sloveso. Vyučující ji použila k procvičení slovní zásoby. 

3. Počítač a informační technologie 

3.1 Výukové a komunikační technologie 

Během svého výzkumu jsem neviděla práci žáků s výukovým programem. Vyučující U3 mi 

ale sdělila: „Někdy použiji k procvičení slovní zásoby a gramatiky v 8.třídě výukové CD 

„Angličtina pro školáky" od firmy Terasoft. Pro žáky je práce na počítačích vítaným 

zpestřením hodiny. Pro práci s žáky s dyslexií se mi osvědčuje část programu, kde žáci mají 

za úkol poskládat z jednotlivých písmen různá slova." 

Programy firmy Terasoft pokrývají svou náplní učebnicovou řadu Project a dvě řady 

Angličtiny pro jednotlivé ročníky druhého stupně od autorek Zahálkové a Lacinové. Vše na 

CD je kompletně ozvučeno a kvalitně namluveno rodilým mluvčím. Programy CD jsou 

zaměřené na procvičování slovní zásoby a hlavních gramatických jevů zábavnou formou. 

Slovní zásobu je možno nacvičovat dle jednotlivých lekcí nebo tematických okruhů. Každé 

slovíčko je pro snadné zapamatování doplněno ilustrativním obrázkem. CD umožňuje i 

nacvičení správného psaní slov. Obsahem CD jsou i pohádky, písničky a konverzace. 

Součástí nové řady je tzv. tiskový modul, který umožňuje vytisknout cvičení zaměřené na 

procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček. Zařazena je i možnost vytisknutí 

pracovního listu se správným řešením. Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a 

psanému textu. Pro žáky je připraveno 16 interaktivně zpracovaných kreslených témat z 

dětem blízkých oblastí (např. prázdniny, sporty, země, děti...), pro udržení zájmu dětí jsou 

zařazeny i básničky a pohádky. Zdroj: http://www.terasoft.cz/index2.htm) 
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iTSffff iol ict ihdf! 
Název: TS Angličtina pro školáky 3 

Popis: Tento díl je určen pro třetí rok výuky angličtiny, tedy zejména 

pro žáky 6. ročníků ZŠ. Své uplatnění však nalezne i při výuce na 

víceletých gymnáziích a ostatních SŠ. Program umožňuje nastavení 

podle používané učebnice. Slovní zásoba programu je na úrovni 

nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Angličtina pro 6. ročník základní 

školy - Zahálková, Angličtina pro 6. ročník základní školy - Lacinová, 

Project 3, Project English 2 - 1 . polovina). 

(Zdroj http://www.terasoft.cz/index2.htm) 

3.2 Textové dokumenty 

Využití textového programu jsem při výuce během výzkumu viděla pouze jednou. Vyučující 

8.třídy měl v počítačovém programu Excel připravenou práci k procvičení nepravidelných 

sloves. Cvičení vyučující promítl na tabuli, kam žáci doplňovali fixem správné řešení. 

go jít 
broke 

put 
be been 

4. Motivační a komunikační materiál 

Používané motivační a komunikační pomůcky 
4. třída 8. třída 

Míček 2/10 0/10 

Loutky 1/10 0/10 

Plastová písmena 1/10 0/10 

Míček vyučující používali k procvičování slovíček a frází na začátku nebo v průběhu 

hodiny. Práce probíhala tak, že učitel nebo žák hodil někomu míček a řekl česky či anglicky 

slovo. Žák, kterému byl míček hozen, po chycení míčku slovo či frázi přeložil. 

Loutky, které jsem viděla použít během výzkumu, představovali postavy z učebnice 

Welcome pro 4.ročník. Žáci s loutkami při hodině sehrávali scénku, kterou s nimi vyučující 

před tím několikrát přečetla v učebnici. Sada loutek byla součástí objednaných učebnic. 
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Plastová barevná písmena patřila také k učebnicové řadě Welcome. Vyučující 4.třídy je 

použila k procvičování slovní zásoby, kdy žáci měli například za úkol vymyslet slovo 

začínající na dané písmeno. Dále k opakování abecedy a jednotlivých barev písmen. 
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5.1.2 Způsob pomoci žákům s SPU 

V této části pozorování jsem se zaměřila na přístup pedagoga k žákům s SPU a ADHD. 

Zajímaly mě některé formy pomoci, které jsem uvedla v teoretické části své práce: 

1. Zvýšená časová dotace 

2. Pomoc při samostatné práci žáků 

3. Kontrola zápisu v sešitech 

4. Kontrola pomůcek na hodinu 

5. Způsoby udržení kázně a pozornosti 

6. Přístup k žákům s ADHD 

1. Zvýšená časová dotace 

Zvýšená časová dotace 
Poskytnutí více času v ústním projevu 8/16 
Poskytnutí více času v písemném projevu 16/16 

Při ústním projevu vyučující kromě zvýšené časové dotace pomohli i jinak. Například 

žákovi řekli první písmeno či slovo. Dále kladli pomocné otázky a povzbuzovali ho, 

nekomentovali špatnou odpověď. 

Zbylí vyučující nezohledňovali projevy poruchy učení při ústním projevu žáků. Například 

za žáky nechali odpovědět někoho jiného nebo si odpověděli sami. 

2. Pomoc při samostatné práci žáků 

Příklady pomoci při samostatné práci žáků 
Instruktáž s kontrolou porozumění 9/16 

Kontrola práce žáků 9/16 

Dopomoc 7/16 

Povzbuzení 4/16 

Pouze čtyři vyučující nechali žáky s SPU pracovat zcela samostatně. Tito žáci pak 

nevěděli, co mají dělat. Pokud samostatně pracovali, pak například vypracovali cvičení 
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špatně. Ve 4.třídě si pak žáci například místo samostatné práce velmi často hráli a povídali se 

sousedem. 

Ve třech případech vyučující učili pouze frontálně a žáky v posledních lavicích nekontrolovali 

vůbec. 

3. Kontrola zápisu v sešitech 

Kontrola učitelem 6/16 
Nekontrolován 10/16 
Připraven učitelem 1/16 

Jeden vyučující 4.třídy zápisy žákům s SPU dává nakopírované. Při zápisu učiva ostatními 

žáky z tabule se v okopírovaném zápisu pouze učí orientovat, popřípadě si dělají barevné 

zvýraznění. V ostatních případech žáci zápis opisují z tabule 

Všichni vyučující kontrolují zápis žáků zběžným pohledem pouze v prvních lavicích. 

Všechny žáky kontroluje necelá polovina. Hlubší kontrolu zápisu, například zda žák píše celý 

text, prováděli pouze dva vyučující. 

4. Kontrola pomůcek na hodinu 

Kontrola pomůcek na hodinu 
ano 2/16 
ne 1/16 
částečně 13/16 

Příprava žáků 4.třídy byla v mnoha případech nedostatečná. Někteří si pomůcky 

připravovali až s příchodem vyučujícího nebo v průběhu hodiny. Vyučující připravenost žáků 

kontrolovali pouze otázkou, mají-li všichni žáci všechny pomůcky. Proto někteří žáci 

například hledali v taškách učebnice a sešity až v průběhu hodiny. Ve dvou případech 

vyučující měli vytipované žáky, kterým s přípravou pomůcek pomáhali při příchodu do třídy. 

V 8.ročnících všeobecně až na výjimky, kdy vyučující měli perfektně zvládnutou třídu, 

byla všeobecným rysem laxnost žáků. Například pomůcky si žáci připravovali v průběhu 

hodiny a jejich zapomenutí hlásili vyučujícímu, až pokud byli vyvoláni. 

5. Způsoby udržení kázně a pozornosti 

Prostředky udržení kázně a pozornosti 
Kladení otázek 12/16 

Kontrola pochopení učiva 8/16 

Redukce věcí na lavici 2/16 
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V mnoha případech se vyučující například žáků pouze otázali zda rozumí zadání úkolu, ale 

nepřesvědčili se o tom doplňující otázkou. To se pak projevilo tím, že žáci nevěděli co mají 

dělat. Například čekali až k nim vyučující přijde a individuálně jim pomůže. 

Jak zde bylo řečeno, mnoho žáků mělo velké množství věcí jak na lavici, tak uvnitř lavice. 

To byl jeden z činitelů, který odváděl jejich pozornost od výuky. Žáci si například hráli 

s pomůckami nebo jedli svačinu. Pouze dva vyučující kontrolovali obsah věcí žáků jak 

v lavici, tak i uvnitř. 

Dalším faktorem výrazně ovlivňujícím kázeň byla učebnice. Konkrétně učebnice Project 

ve čtvrté třídě. Žáci s poruchou pozornosti a několik žáků s dyslexii mělo problém se 

v učebnici orientovat. Proto se například při práci s učebnicí bavili mezi sebou nebo si hráli. 

Někteří vyučující vedli výuku převážně od katedry. Proto mezi zadními lavicemi prošli 

maximálně jednou za hodinu. Záci 4.třídy si v posledních lavicích například hráli, koukali 

z okna nebo se bavili se sousedem. Záci 8.třídy si četli, kreslili nebo psali vzkazy. 

Pozornost a kázeň žáků závisela i na hodině, kdy výuka probíhala. Měla jsem možnost 

vidět výuku téže třídy při druhé a při páté hodině. Během páté vyučovací hodiny byl ve třídě 

velký neklid. Žáci se špatně soustředili a působili unaveně. Například žák s ADHD pátou 

hodinu pracoval jen chvíli, jinak chodil po třídě. 

6. Přístup k žákům s ADHD 

Výuka žáků s projevy ADHD 
Ipnnrar.ei ponecháni sami sobě 6/16 

100% zapojení do výukv 5/16 

Alespoň jeden žák s projevy ADHD se vyskytoval v každé 4.třídě. Tito žáci byli velmi 

neklidní. Například se houpali na židlích, hráli si s rukama a nohama, pomůckami na stole. 

Vnímali spolužáky a dění mimo třídu, povídali si s ostatními. Měli problém se orientovat při 

práci s učebnicí a samostatné práci, při vyvolání často nevěděli co mají dělat. 

V šesti případech byli hyperaktivní žáci posazeni v posledních lavicích. Vyučující jim za 

celou hodinu položil maximálně jednu otázku. Na lavici žáci měli nepořádek, v jednom 

případě dokonce plyšové hračky. Pokud se pracovalo s učebnicí, žáci nevěděli, co se dělá a 

vyučující jim to při vyvolání musel ukázat. 
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Pět vyučujících naopak mělo hyperaktivní žáky posazené v předních lavicích. O jejich 

činnosti měli neustálý přehled. Dva z nich učili od lavice žáka s ADHD. Pomáhali jim 

například při práci s učebnicí a pracovními sešity. Pokud žáci začínali být neklidní, vyučující 

na ně položili ruku či poklepali na lavici. 

Ve čtyřech případech vyučující při výuce obvinili žáky 4. třídy s LMD z jejich 

nepozornosti. Kladli jim za vinu jejich chování. V jednom případě vyučující žáka káral 

opakovaně. Ten přitom seděl se svým kamarádem v poslední lavici a pozornost učitele se 

k němu obrátila pouze pokud příliš narušoval výuku. 

5.1.3 Shrnutí výsledků pozorování 

5.1.3.1 Shrnutí metod a prostředků používaných vyučujícími 

Výuka angličtiny byla ve všech případech dvojjazyčná. Porozumění všech žáků anglickému 

jazyku vyučující kontrolovali alespoň otázkou o tom, zda všichni žáci rozumí. Tento způsob 

kontroly se ukázal jako nedostatečný. Jako nejúčinnější kontrola porozumění žáků s SPU se 

osvědčilo nechat jednoho žáka s SPU text přeložit nebo říci vlastními slovy co mají dělat. 

70% vyučujících ve 4.třídě použilo při vysvětlování učiva názorný materiál. Žáci, kterým 

vyučující vysvětloval učivo multisenzorickým principem, chápali učivo mnohem snadněji. 

V 8.třídách pouze 20% vyučujících použilo názorný materiál, ani v jednom případě nepoužili 

obrázek. Asi polovina vyučujících (4.třída 60%, S.třída 50%) používá k procvičení slovní 

zásoby a gramatiky různé kartičky. Stejný počet používá ve výuce hry (4.třída 50%, S třída 

60%). Hry a různé jiné aktivizující činnosti žáků 8.tříd způsobují často nekázeň. 

Zápisem klíčových slov na tabuli nepodporují svoji řeč všichni vyučující (4.třída 60%, 

8.třída 70%). Mnoho vyučujících provádí zápis na tabuli nečitelně nebo se v něm žáci špatně 

orientují. 

Ve všech případech se žáci s jazykem seznamovali nejprve orální metodou. Teprve po 

několika lekcích se postupně začali seznamovat s písemnou podobou jazyka. 

Potvrdilo se, že sekvenční princip není při výuce příliš respektován (Zelinková, 2006). 

Žáci mají velké mezery v gramatice a slovní zásobě, což dosvědčuje porušování i 

komulativního principu. 
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Překlad žáků byl nejvíce ovlivňován problémem žáků s vybavováním slovíček, 

nedostatečnou slovní zásobou a chybným použitím či neznalostí gramatiky. Dlouhé anglické 

texty se na školách nepřekládají. 

Při psaní poskytují všichni vyučující žákům s SPU více času. V ústním projevu tomu tak 

není. Někteří vyučující žákům s SPU samostatnou práci zlehčují (upravují délku textu či 

obtížnost provedení) a individuálně se jim věnují. 

Vyučující používají při výuce převážně metody, které podporují auditivní styl učení. 

V 60% vyučující zvolili jednu z forem kooperativního učení při výuce. 30% z učitelů 

použilo obě formy učení. Ve 4.třídě převládala skupinová forma (60% skupinová výuka, 30% 

partnerská výuka). Naopak v 8.třídě partnerská výuka ve dvojicích (20% skupinová výuka, 

60% partnerská výuka). 

Jazykové učebny až na výjimky na školách nejsou (2 z 10 škol) 

Na školách se používá 6 typů učebnic pro počáteční výuku anglického jazyka. Dva typy 

učebnice (Project 1 a Angličtina 1. pro 4.r.ZS) používané polovinou vyučujících jsou pro 

výuku žáků s SPU nevhodné. Zbylé učebnice (Welcome, English for you, Chit Chat a 

Chatterbox) jsou množstvím slovní zásoby, her, doplňovaček, písniček a obrázků, grafickým 

provedením pro výuku žáků vhodné. V 8.třídách se používají různé díly jedné učebnicové 

řady. Cvičení v pracovních sešitech nevedou žáky k myšlení, porozumění textu. 

Využití počítačové technologie se na školách používá minimálně. 

5.1.3.2 Shrnutí způsobů pomoci žákům s SPU 

Všichni vyučující poskytují žákům s SPU více času v písemném projevu. Při ústním 

projevu žáků s SPU jim dává pouze 50% vyučujících více času. Tito vyučující žákům s SPU 

pomáhají i povzbuzováním, motivací, kladením otázek a napovídáním prvních písmen či slov. 

Naopak některé z p ů s o b y jednání vyučujících s žákem s SPU při jeho ústním projevu byly pro 

žáka demotivující a někdy i stresující. 

56,25% vyučujících při zadání samostatné práce žákům se ujistí, zda žáci s SPU 

porozuměli zadání. Z výzkumu vyplynulo, že pokud tak vyučující nečiní, žáci pak v mnoha 

případech nepracují. Stejné procento vyučujících průběžně kontroluje práci žáků s SPU. 

Pouze 37,5% vyučujících kontroluje žákům zápis do jejich sešitu. Připravenost pomůcek a 

jejich případnou absenci kontroluje 81,25% vyučujících položením otázky na začátku hodinu. 
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To má za následek hledání pomůcek až v průběhu hodiny. Pouze 12,5% vyučujících si osobně 

zkontroluje pomůcky žáků s SPU a případně jim s jejich přípravou pomůže. 

Kladení otázek jako kontrolu pozornosti a její udržení u žáků s SPU používá při výuce 

75% vyučujících. 12,5% vyučujících žákům redukuje na začátku hodiny věci na lavici. U 

mnoho vyučujících, kteří tyto věci nekontrolovali, si pak žáci s těmito věcmi místo sledování 

výuky hráli. 

31,25% učitelů cíleně zapojuje žáky s ADHD do výuky a umí s nimi pracovat. Naopak 

37,5% vyučujících žáky s ADHD zapojuje do výuky minimálně nebo vůbec. Zde se potvrzují 

slova V.Přívratského (2005) o nepřipravenosti učitelů na problematiku výuky žáků s ADHD. 

Ve všech případech, kdy žáci s ADHD nebyli zapojeni do výuky zcela nebo minimálně, měla 

třída vyšší počet žáků a vyučující neuměl pracovat s žáky s ADHD. 
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5.2 Výsledky rozhovorů 

Na otázky odpovídali respondenti následovně: 

1. Kolik máte žáků s SPU ve třídě / skupině? 

4. třída 
celkem žáků z toho s SPU % 

15 4 26,67 
20 2 10,00 
11 4 36,36 
24 3 12,50 
18 7 38,89 
16 2 12,50 
15 4 26,67 
25 3 12,00 
19 5 26,32 
13 4 30,77 

8. třída 
celkem žáků z toho s SPU % 

15 5 33,33 
18 4 22,22 
10 3 30,00 
16 2 12,50 
12 1 8,33 
21 7 33,33 
23 2 8,70 
26 1 3,85 
20 2 10,00 
20 3 15,00 

Průměrně bylo ve 4.třídách 23,27% žáků s SPU a v 8.třídách 17,73% žáků. 

2. Víte jakou mají poruchu učení a jak se u nich projevuje? S čím mají problémy? 

Všichni vyučující znají poruchu učení žáků a její projevy - „Ano, žáci mají problémy 

s čtením a psaním". Tři vyučující uvedli příklady dalších projevů: problém s pozorností, 

pochopením, psaným projevem, vybavováním. Jako zdroj informace poruchy učení uváděli: 

Zpráva z poradny 3/16 
Soupis žáků s SPU ve sborovně 5/16 
Seznam od vedení i s tipy na práci 1/16 
Z učitelském notýsku 2/16 
Bez uvedení zdroje 5/16 

Na doplňující Otázku k podobě soupisu žáků S SPU WUČUÍÍCÍ chnHn* ... o vyucujici shodne uvedli seznam imen 
zaku s uvedenou poruchou. Například: Novák, 8.B - dyslexie, dysortografie. 

3. Vycházíte z toho a zohledňujete to při výuce? 

Všichni respondenti na tuto otázku odpověděli HaHnž r» 
„ , v „ w n . . . . . , kladné. Dvanactvyučujících z šestnácti 

uvedlo alespoň jeden přiklad zohledneni pro žáky s SPU 
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Zohlednění při výuce uvedené učiteli 

Tolerance 3x 
Individuální dopomoc 3x 
Úlevy 2x 
Jiný styl práce 2x 
Pouze„ano" 4x 
Při klasifikaci 3x 
Více času 4x 
Možnost chůze po třídě lx 
Při psaní v testech lx 

Do uvedené tabulky jsem nezařadila následující odpovědi vyučujících U10 a U15: 

U10: „Žáky v 8.třídě zohledňuji jen při psaní v testech, jinak je porucha zreedukována a jinde 

se neprojevuje". 

U15: „Jednu žákyni zohledňuji pouze částečně, protože jsem k tomu nucena rodiči, kteří se 

ohání zprávou. Zpráva je ale jen na oko, žák má hraniční IQ a rodiče to řeší „papíry na hlavu". 

4. Používáte speciální metody při výuce? 

ano 12/16 
není potřeba 1/16 
nevím 2/16 
zčásti 1/16 

Speciální metody uvedené učiteli 
kooperativní učení 3x 
kladení otázek 4x 
usměrňování pozornosti lx 
udržení kontaktu 2x 
individuální přístup 3x 
práce v párech 2x 
zápis na tabuli 2x 
obrázky 2x 
více času 4x 
kratší D.U. a texty ke čtení 2x 
důraz na slovní projev 2x 
neustálé opakování 3x 

Respondenti odpovídající „nevím" v mnou shlédnutých hodinách speciální metody použili. 

Při uvedení příkladů speciálních metod z jejich výuky uvedli další používané metody. 

K odpovědi „není potřeba" respondent uvedl: „Poskytuji individuální dopomoc všem žákům a 

nepovažuji to za speciální přístup pouze pro tyto žáky". Odpověď „zčásti" respondent 

vysvětlil velkým počtem žáků ve třídě a problematikou s kázní, věnuje-li se individuálně 

žákům s SPU (25 žáků ve třídě). 
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5. Jak klasifikujete a hodnotíte žáky s SPU? 

Všichni respondenti shodně uvedli mírnější klasifikaci a hodnocení. Jako příklady 

mírnějšího hodnocení a klasifikace vyučující uváděli: 

Příklady mírnější klasifikace a hodnocení 
tolerance chyb při psaní 6/16 
preference ústního zkoušení 1/16 
kratší texty k čtení a psaní 2/16 
možnost opravy 1/16 
možnost použít slovník a pomůcky 1/16 

K příkladům tolerance chyb při psaní vyučující 4.tříd uváděli přesmykání písmen nebo jejich 

vynechání, toleranci fonetického přepisu a nedopsaná či vynechaná slova. 

Preferenci ústního zkoušení uvedl pouze respondent U10 s tímto odůvodněním: „Žákyně má 

těžkou poruchu v oblasti dysortografie a dysgrafie, proto jí zkouším ústně". 

Dva vyučující uvedli bodové zvýhodnění žáků při známkovaní. S bodovým hodnocením 

jsou seznámeni všichni žáci a rodiče. 

6. Máte pro ně individuální výukový plán? 

Počet IVP pro žáky výzkumného vzorku na školách 
4. třída 8. třída 

Na jedné škole mají všichni integrovaní žáci 4. třídy vypracovaný IVP. Plán vypracovává 

vyučující ve spolupráci se speciálním pedagogem na začátku školního roku. V ostatních 

případech, kromě jednoho žáka s kombinovaným postižením, nemají žáci IVP pro výuku 

anglického jazyka. 

Z rozhovoru vyplynulo, že vyučující nevyužívají až na výjimku možnosti použití IVP. 
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7. Sjakými problémy se setkáváte? Jakou strategii jste si vytvořil? Co se vám osvědčilo? 

Zjištěné důsledky poruch při výuce Osvědčené strategie vyučujících 
špatný ústní projev lx poskytnutí více času 5x 
pomalé vybavování slovíček 2x tolerance písma lx 
špatná paměť 3x procvičování formou scének a her 3x 
fonetický zápis lx kontrola jejich práce 3x 
nepozornost 3x upřednostňování mluveného projevu 2x 
písemný projev lx co nejvíce her a názorných pomůcek lx 
nekázeň 2x práce ve skupinách 2x 
zapomínání věcí 2x práce v páru lx 
přehazování písmen lx písničky a básničky 2x 
zkracování slov lx kopírování materiálu lx 
problém se základy gramatiky lx práce s obrázky 4x 
hyperaktivita lx pomalejší tempo 2x 
žáci neví co mají dělat lx neustálé opakování 2x 

možnost opravy lx 
kratší úkoly a texty 2x 
psaní výslovnosti a významu slov do 
učebnic lx 
zápis klíčových slov na tabuli 2x 
kontrola zápisu zadání DÚ. lx 
důraz na orální formu 2x 
nepřetěžovat prací lx 
motivovat a chválit lx 
doplňování slov, nepsat celé cvičení lx 

Respondenti uváděli průměrně dvě strategie. Pouze vyučující U3 více rozvedl svou práci s 

žáky: „Žáky je nutné si posadit dopředu a neustále se přesvědčovat zda rozumí, zapojovat je 

do výuky. Neustále opakovat, velmi rychle zapomínají a mají problémy se zapamatováním. 

Nejít s nimi do konfliktu. Je-li žák příliš neklidný, nějak ho zaměstnat - například smazáním 

tabule, rozdáním materiálů, odnesení třídnice atd. Klíčová slova zapisovat na tabuli, co 

nejvíce vizualizovat. Tolerovat zapomínání pomůcek, netrestat to. Je nutné si určit a udržet 

s žáky hranici. Velmi důležitá je spolupráce s rodinou. Žákům je nutné dopřát úspěšnost! 

Nikdy se žáci nesmí nudit!" 
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8. Zajímáte se o problematiku SPU? Absolvovala jste nějaký kurz? 

Všichni respondenti se zajímají o poruchy učení. Jako zdroj informací respondenti uváděli: 

Zdroje informací o SPU 
Publikace 5/16 
Absolvování kurzu 2/16 
Přednášky na VS 3/16 
Kurz a publikace 5/16 
VS a publikace 1/16 

Z pozorování výuky těchto pedagogů vyplynulo, že pro ně nejlepším zdrojem informací o 

práci se žáky s SPU je speciální kurz o problematice SPU pro učitele. Absolventi těchto kurzů 

používali ve všech případech speciální metody při výuce žáků s SPU. U ostatních respondentů 

tomu tak vždy nebylo. 

9. Je na škole speciální pedagog? Jak probíhá spolupráce se speciálním pedagogem? 

Speciální pedagog 
Speciální pedagog ve škole 5/10 

Z toho spolupráce s učitelem 2/5 
Speciální pedagog v poradně 5/10 

Z toho spolupráce s učitelem 0/5 

V jedné škole speciální pedagog vypracovává s vyučujícími na začátku školního roku 

individuální vzdělávací plány pro všechny žáky s SPU na prvním stupni. V případě druhé 

spolupráce učitele se speciálním pedagogem na škole se jedná o konzultace. Ostatní speciální 

pedagogové pracují ve škole pouze s žáky. Jeden respondent na otázku „Jak tedy s 

těmito žáky pracujete?" odpověděl: „"práce s žáky s SPU - jak si kdo najde či pamatuje ze 

školy..." Na další otázku „Proč probíhá reedukace žáků s SPU pouze na druhém stupni?" 

odpověděl: „porucha na druhém stupni není. Asi nějak vymizí..." 

Spolupráce vyučujících s poradnami není ani v jednom případě. 

Z výsledků vyplývá, že není dostatečná spolupráce mezi speciálním pedagogem žáka a 

učitele, kteří s žákem pracují. 
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5.2.1 Shrnutí výsledků rozhovorů 

Všichni respondenti z řad vyučujících znají specifické poruchy učení svých žáků. Jako 

nejčastější zdroj specifické poruchy učení žáků sdělili jmenovitý seznam žáků s uvedenými 

názvy jednotlivých specifických poruch učení. 

Vyučující potvrdili, že čistě popisná terminologie poruchy učení jim nic neřekne bližšího 

ke konkrétnímu projevu specifické poruchy učení daného žáka a způsobu jak s žákem 

pracovat (Pokorná, 2001; Holečková, 2000). 

Všichni žáci s SPU jsou při výuce klasifikováni a hodnoceni mírněji. Žákům 4.tříd jsou 

tolerovány chyby v psaném projevu vyplývající z jejich poruchy. Fonetický zápis slova 

vyučující ve 4.třídě nepovažují za chybu. 

Individuální vzdělávací plány se na školách až na výjimky nepoužívají (1 škola z 10 pro 

všechny žáky, 1 žák s kombinovaným postižením na jiné škole). 

Potvrdilo se, že vyučující nejsou pro práci s žáky s SPU připraveni vysokoškolským 

studiem (Lednická, 2004). Jako nejčastější zdroj pro práci s žáky s SPU vyučující uváděli 

odborné publikace a kurzy. 

Speciálního pedagog je přítomen pouze v polovině škol. Z toho jeden plně spolupracuje 

s učitelem a s jedním má vyučující možnost konzultace. Spolupráce se speciálním pedagogem 

z poradny, kteří mají v péči žáky s SPU, není v žádném případě. 
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5.3 Posouzení 1. předpokladu 

1. předpoklad: Na základě dostupných zdrojů informací (předběžné výzkumy, sborníky, 

semináře, publikace a ostatní literatura) se domnívám, že výuka anglického jazyka pro 

integrované žáky se specifickými poruchami učení v praxi v mnoha případech 

neodpovídá ani legislativním předpisům ani doporučením. 

Všichni respondenti z řad vyučujících v rozhovoru uvedli, že při výuce žáků s SPU 

používají speciální metody a tyto žáky mírněji hodnotí a klasifikují. Každý vyučující se 

sebevzdělává v oblasti specifických poruch učení, proto zná kromě povinné znalosti zákonů i 

doporučení pro práci s žáky. Na základě těchto odpovědí lze konstatovat, že výuka žáků s 

SPU odpovídá platným legislativním předpisům a doporučením. 

Praxe ale ukazuje, že tomu tak ve všech případech není. Z mého pozorování dvou 

vyučovacích hodin vedených těmito respondenty výzkumu vyplynulo, že v mnoha případech 

někteří vyučující ve výuce porušují §16 zákona 561/2004 a mnohá další doporučení. 

Závěr: Předpoklad č. 1 byl potvrzen. 
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5.4 Posouzení 2. předpokladu 

2. předpoklad: Na základě informací žáků, které doučuji, předpokládám, že 

nejefektivnější vyučovací metoda pro výuku žáků s SPU, multisenzorická metoda, se 

ve výuce na druhém stupni používá pouze částečně, a to převážně ve formě zápisu 

klíčových slov na tabuli nebo v užití kartiček k procvičení gramatiky a slovní zásoby. 

Ve výuce převažuje vyučující metoda, která zapojuje pouze jeden ze smyslů žáků. 

V 8.třídách vyučující v 20% použili názorný materiál k vysvětlení gramatiky či slovní zásoby. 

V jednom případě pedagog použil pojmovou mapu a v druhém případě žák předváděl 

pantomimicky různé činnosti, na kterých učitel vysvětloval žákům gramatický jev - užití času 

průběhového a prostého. Pojmová mapa při šetření žákům pomohla zpřehlednit novou 

gramatiku a všichni žáci ji během prvního procvičování nového gramatického jevu používali. 

Používání žáka k demonstraci se v daném případě při šetření neosvědčilo, protože pozornost 

žáků byla poutána na žáka a ne na výuku vyučujícího. Oproti vyučujícím 4.tříd, kteří v 70% 

použili při výuce ilustrace, je ve výuce v 8.třídách nepoužili vyučující ani v jednom případě. 

V 70% výuku vyučující doprovázeli zápisem na tabuli, ale pouze necelá polovina z těchto 

vyučujících zapisovala vše podstatné na tabuli. Zbylí vyučující zapisovali pouze novou 

gramatiku a obtížná slova. 

50% pedagogů používá k procvičení slovní zásoby a gramatiky různé kartičky. Ve 

4.třídách je použilo 60% vyučujících k přiřazování k obrázkům. V 8.třídách pedagogové 

kartičky se slovy používali v kombinaci s různou didaktickou hrou či jinou aktivizující 

činností, a to nejčastěji k procvičení tvarů nepravidelných sloves. 

Multisenzorický princip se v některých formách 8.třídě ve výuce použil v 70%. Na prvním 

stupni se ve výuce nejvíce používalo k podpoře vizualizace obrázků a zápisu na tabuli. Na 

druhém stupni se názorný materiál ve výuce používá minimálně. Převládalo použití kartiček 

v kombinaci s didaktickými hrami a zápis klíčových slov na tabuli. 

Závěr: Předpoklad č.2 byl částečně potvrzen. 
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6. Aplikace poznatků v praxi 

Během šetření vyplynulo několik zásad úspěšné práce s žáky s SPU ve výuce: 

Žáci s SPU potřebují neustálou vizuální podporu. Vyučující by vše podstatné, co říká, měl 

zapisovat na tabuli. Tento zápis by měl psát čitelně a přehledně na čistě smazanou tabuli. 

Ve 4.třídách je nezbytné propojovat ve výuce mluvené, písemné a grafické znázornění 

slova. Pro počáteční výuku žáků s SPU není vhodné používat učebnici Project a Angličtinu 

pro 4.ročník ZŠ. 

Pedagogům, kteří se zúčastnili šetření se osvědčilo při ústním projevu žákům poskytovat 

více času k odpovědi, pomoci jim při problému s vybavováním slovní zásoby, například 

nápovědou prvního písmena či slova. Dále je nutné zabránit posměchu ostatních žáků při 

ústním zkoušení žáka s SPU. 

Při kontrole porozumění žáků zadání by se vyučující neměl spokojit s odpovědí „ano", ale 

zvolit jinou formu kontroly. Například nechat zadání zopakovat žáka s SPU nebo udělat 

společně první větu či část cvičení a pak nechat žáky pracovat samostatně a věnovat se 

individuálně žákům, kteří potřebují pomoci. 

Z výsledků šetření vyplývá, že vyučující by měl průběžně kontrolovat znalosti žáků 

základních gramatických jevů. Neustále s žáky opakovat slovní zásobu a gramatiku. 

Při kooperativní práci je vhodné rozdělit žáky s ADHD do různých pracovních skupin a 

kontrolovat, zda pracují ve skupině všichni žáci, i žáci s SPU. 

Během šetření se ukázalo, že je vhodné mít žáky s ADHD posazené v předních lavicích a 

na začátku hodiny zkontrolovat žákům s ADHD pomůcky a uklizenou pracovní desku s 

prázdnou lavicí. Neustále kontrolovat činnost těchto žáků a zapojovat je do výuky. 

Zaměstnávat je například smazáním tabule, odnesením třídnice, rozdáním pomůcek apod. 

Žáky s SPU a ADHD netrestat za projevy specifických poruch učení a hyperaktivity, ale 

naopak zařazovat takové činnosti, při kterých mohou být tito žáci úspěšní. 
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7. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem v teoretické části popsala definici SPU (příčiny, projevy, dílčí 

deficity), legislativu vztahující se k žákům s SPU a doporučované principy a metody pro 

výuku anglického jazyka žáků s SPU. V praktické části jsem se zaměřila na to, jak v praxi 

vypadá výuka žáků s SPU - metody a prostředky, pomůcky a hry. Výstupem této práce jsou 

principy práce s žáky s SPU, které se během výzkumu osvědčily. Tato doporučení považuji 

pro mě za největší přínos své diplomové práce. 

Jsem si vědoma toho, že výsledky výzkumu mohou být zkreslené, neboť výzkum se týkal 

pouze 10 škol kraje Hlavního města Prahy, což je 4,33% z celkového počtu 231 základních 

škol. 

Ze získaných informací výzkumu vyplynulo potvrzení obou předpokladů.. V prvním 

předpokladu se potvrdilo, že v mnoha případech v praxi výuka anglického jazyka pro 

integrované žáky se specifickými poruchami učení na ZŠ neodpovídá legislativním 

předpisům a doporučením. V druhém předpokladu se potvrdilo, že vyučující používají při 

výuce na 1. a 2.stupni jiné metody, styly práce a pomůcky. 

Z porovnání odpovědí respondentů v rozhovoru s pozorováním jejich praktické výuky 

vyplynulo, že pouhé samostudium nebo přednáška na VŠ jako zdroj informací o práci s žáky 

s SPU a ADHD je nedostačující. Nejlépe učili žáky s SPU a ADHD vyučující, kteří uvedli 

jako zdroj informací absolvování specializovaného kurzu. Jako možná řešení problému 

s nepřipraveností učitelů pro výuku žáků s SPU a ADHD vidím: 

1/ částečnou změnu koncepce VŠ přípravy učitelů, která by vyučující seznámila teoreticky 

a prakticky se specifiky výuky žáků s SPU a ADHD 

2/ legislativní opatření, které by nařizovalo ředitelům škol zajistit pro učitele účast na 

kurzech týkajících s SPU a ADHD, přičemž účast na těchto kurzech by byla povinná 

Jako další velký problém vyplynul během výzkumu vysoký počet žáků ve skupině na 

výuku c i z í h o jazyka. Ministerský předpis určuje dělení tříd na výuku cizího jazyka od 2 5 

žáků. Výzkum ale prokázal, že: 

1) toto opatření se v některých případech nedodržuje kvůli nedostatečným finančním 

prostředkům škol 

2/ hranice 25 žáků pro skupinu, kde jsou žáci s SPU a ADHD, je příliš vysoká, vyučující 

při větším počtu žáků ve skupině se nemohou dostatečně věnovat těmto žákům a musí 
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vynaložit více prostředků na udržení kázně. Jako nejoptimálněji skupina s žáky s SPU pro 

výuku cizího jazyka se jevila skupina s počtem do 15. žáků. 

Vzhledem k aktuální finanční situaci českého školství vidím řešení tohoto problému zatím 

jako nereálné. 

Tato práce mi umožnila pochopit v praxi styly práce ve výuce různých učitelů, a získat tak 

neocenitelné zkušenosti. Mohla jsem vidět úskalí a možnosti výuky žáků s SPU, seznámit se s 

pomůckami. Vzhledem k časové náročnosti spojené s hospitacemi v hodinách, v budoucnu už 

tuto možnost s velkou pravděpodobností mít nebudu. 
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VO U) 

v tom postižení 

Územi 
Postiženi žáci11 

mentálně sluchově zrakově vadami řeči tělesné s více vadami 
z toho 

hluchoslepi 
vývoj, poruchami 
učeni a chování 

celkem 
z toho 
dívky 

celkem z toho 
divky 

celkem 
z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
divky 

celkem 
z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
divky 

celkem 
z toho 
divky 

„ z toho 
celkem .. . 

dívky 
celkem 

z toho 
dívky 

Česká republika 51 587 14 647 1 557 225 | 556 268 416 169 644 192 | 1178 504 836 301 1 47 400 12988 
Praha 6045 1838 43 15 49 24 22 11 45 13 89 30 61 16 5 736 1729 

Hlavní město Praha 6045 1 838 43 15 49 24 22 11 45 13 89 30 61 16 5 736 1729 
Střední Cechy 9 412 2 686 74 37 49 25 51 16 129 46 92 51 105 37 8 912 2 474 

Středočeský kraj 9412 2 686 74 37 49 25 51 16 129 46 92 51 105 37 8 912 2474 
Jihozápad 4672 1 252 77 32 72 40 54 25 85 18 87 36 116 33 4181 1068 

Jihočeský kraj 2224 572 26 10 50 28 36 17 43 10 52 19 51 16 1966 472 
Plzeňský kraj 2 448 680 51 22 22 12 18 8 42 8 35 17 65 17 - 2 215 596 

Severozápad 5715 1656 73 27 77 31 50 22 60 14 123 45 69 23 1 5 263 1 494 
Karlovarský kraj 1054 298 14 6 24 6 12 7 2 - 32 15 13 5 - - 967 259 
Ústecký kraj 4 651 1358 59 21 53 25 38 15 58 14 91 30 56 18 1 4 296 1235 

Severovýchod 9451 2 698 76 28 77 40 89 37 128 43 211 92 177 66 - - 8 693 2 392 
Liberecký kraj 1335 371 32 11 41 20 24 14 24 9 87 38 34 9 - 1093 270 
Královéhradecký kraj 4 862 1466 25 8 17 10 39 12 70 24 59 25 81 27 - - 4 571 1 360 
Pardubický kraj 3 254 861 19 9 19 10 26 11 34 10 65 29 62 30 - - 3 029 762 

Jihovýchod 5719 1605 100 42 77 40 73 28 27 8 155 59 112 41 - 5175 1 387 
Vysočina 2574 695 46 20 18 9 32 13 17 7 50 21 50 21 - 2 361 604 
Jihomoravský kraj 3145 910 54 22 59 31 41 15 10 1 105 38 62 20 - - 2 814 783 

Střední Morava 4803 1293 74 29 75 27 54 19 108 29 160 74 88 37 - 4 249 1 078 
Olomoucký kraj 2802 730 52 19 43 17 22 9 18 5 65 31 47 19 - 2 555 630 
Zlínský kraj 2006 563 22 10 32 10 32 10 90 24 95 43 41 18 - 1694 448 

Moravskoslezsko 5765 1619 40 15 80 41 23 11 62 21 261 117 108 48 - 5191 1 366 
Moravskoslezský kraj 5 765 1 619 40 15 80 41 23 11 62 21 261 117 108 48 - 5191 1 366 

Komentáře: 

'> Uvádějí se všichni postiženi žáci individuálně integrováni v běžných třídách - bez ohledu na to, zda jejich integrace vyvolá zvýšené finanční náklady či nikoliv 
Zdroj: Škol (MŠMT) V 3-01 
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Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
Katedra speciální pedagogiky 

Příloha č.3 Hodnocení učebního stylu žáka 

Hodnocení učebního stylu žáka (PALS) 

1 = ne, 4 = ano 

1 2 3 4 
Sociální 
1. Jdeš po škole domů raději ve skupině než sám? 
2. Hraješ rád počítačové hry spolu s ostatními? 
3. Pracuješ ve třídě rád ve skupinách? 
4. Máš hodně přátel? 
5. Máš rád týmové hry? 
6. Jsi rád s mnoha lidmi najednou? 
7. Diskutuješ rád ve skupině o různých tématech? 
8. Děláš rád svou domácí přípravu do školy 

s kamarády/s ostatními? 
9. Trávíš rád víkend s ostatními lidmi? 
10. Považuješ se za vůdce? 
11. Sdílíš svou lavici rád s ostatními? 
Environmcntální 
1. Jc tvá lavice/pracovní místo upravené a čisté? 
2. Máš rád tiché a klidné prostředí? 
1. Rozčilujete tě při studiu zvuk? 
4. Máš kolem sebe rád hodně prostoru při práci? 
S Sedíš při čtení raději u stolu než na podlaze? 

Dáváš v místnosti přednost světlým barvám (bílá, 
žlutá) před tmavými (červená, tmavě modrá)? 

7 Učíš se raději v místnosti než venku? 
Fmncionální 
1 Měníš často svůj názor na věci? 
o Te ti často smutno? 

le pro tebe těžké rozhodovat se? 
4 ř í t í š se sebejistě? 

néíáš si hodně starosti? 
Považuješ sc za spolehlivého? 

7 Máš často bolesti hlavy? 
fjnkončuješ úkoly, které jsi začal? 
j^oinníváš se, že se umíš dobře soustředit? 

Koonitivm 
'MVíníd křížovky? 

O p^míátuicš si různé seznamy? 
f íH^šeród ctemm? 

— j M s ř á d obrázkové puzzle? 
—ý>ty5jše_učíš, pomáhá ti kreslení? 

- g — j ^ f ^ á š r á d barevné tužky? 
-j—ý^TíéneUépe při sledování videa či televize? 
~g j^TSXéxperimcnty? 
9 " Ú f f ^ T n e í í é p e tak, že věci sám vytváříš? 

- ^ p y ^ ^ f i n e í l é p e skrze zkušenosti? 
" Y P ^ í f ^ T n c i l é p c tak, ze navštěvuješ daná místa? 
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Mctakognit ivní 
1. Než začneš nějakou aktivitu, vytváříš si rád plán? 
2. Přemýšlíš obvykle nad tím, jak bys mohl zlepšit 

svůj výkon v aktivitě či úkolu, který jsi právě 
dokončil? 

3. Snažíš se obvykle vyvarovat rychlých rozhodnutí? 
4. Ptáš se obvykle většího množství lidí před tím, než 

si na něco vytvoříš úsudek? 
5. Je pro tebe jednoduché organizovat své myšlenky? 
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Pří loha č .4 Dotazn ík pro uči te le k pozorován í sty lu žáka 

Dotazník pro učitele k pozorování učebního stylu žáka (TOLS) 

1 = ne, 4 = ano 

1 2 3 4 
Sociální 
Interakce 
1. Vykoná žák svou práci nejlépe tehdy, je-li ve 
skupině? 
Komunikace 
2. Komunikuje žák s učiteli bez problémů? 
3. Vypráví žák rád příběhy s uvedením mnoha 
detailů? 
4. Dokáže žák dobře shrnout události? 
Environmentální 
Mobilita 
5. Je žák ve třídě neklidný a pobíhá často po 
místnosti? 
Čas dne 
6. Je žák nejpohotovější ráno? 
7 Je žák neipohotovější odpoledne? 
Emocionální 
Vytrvalost 
8. Věnuje se žák úkolu bez přestávky, dokud ho 
nevyřeší? 
9. Vyžaduje žák při plněni Úkolu pouze minimum 
instrukcí ze strany pedagoga? 
Zodpovědnost 
i n Přebírá žák zodpovědnost za sve ucem > 
11 Připisuje žák úspěchy či selhání sám sobě? 
1o Pracuje žák samostatně? 
F.moce 
, o n,wM wv ve třídě šťastně a spokojeně? 
Kognitivní i 
Upřednoslňovanajoma .— —_— 

P o d o b č Ins tn*-C1? 

—^^-^^^^^^^^^j^ij^g^jíéinstxukcím podaným ustm 

formou^ —:—; i— T š l l ^ í ž á k ^ ^ podaným 
vimrilní formou? — • — 
i f r S ^ žák 

(nemařte 1-4): — 
• žádá o vícemfonnaci . — — 

~ S ú ^ á č ^ S Ě m ^ • K|i*ni si \—t— 
• dělásijoznámky 

J , d j e d n o h o b o ^ ^ 
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19. Jsou žákovy reakce opožděné a reflektivní, 
spíše než rychlé a spontánní? 
Úkoly 
20. Existuje vztah mezi žákovým „problematickým 
chováním" a obtížnými úkoly? 
Metakognitivní 
Předvídání 
21. Plánuje žák a pracuje tak, aby dosáhl cílů, spíše 
než by nechával věci stát se tak, jak se stanou? 
22. Když si žák osvojuje nové znalosti a 
dovednosti, projevuje spíše entuziasmus než 
váhavost? 
Zpětná vazba 
23. Jak žák reaguje na různé druhy zpětné vazby (1 
= ne/negativní reakce, 4 = ano/pozitivní reakce): 

• neverbální (úsměv) 
• známka 
• ústní pochvala 
• detailní vysvčtlení 

Struktura 
24. Jsou žákovi osobní věci (lavice, oblečení, 
materiály) dobře uspořádány? 
25. Reaguje žák negativně a vzdorovitě, snaží-li se 
mu někdo vnutit organizační strukturu? 
26. Jsou-li žákovi pro splnění úkolu zadány 
specifické detailní pokyny, drží se jich při jeho 
vypracovávání? 
27. Bere žák při plnění nových úkolů v úvahu 
zkušenosti z minulosti? 
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Příloha Č.5 Ukázka písemného testu č.1 

EJ i Listen and read. 
l'*, 

E j 2 Now listen: Who is it? 

Ken! 

Revision 
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Příloha č.6 Ukázka písemného testu č.2 

11 Do you like swimming? PreMMsimpleinyes/noqucuions 
fe Do you like iwiinnung, Jennyř 

Yc», 1 do 
!)<>«• Nit k Uk« swunming? Ye». hc dor*. Very much 
And xlu( about Tng* Does lie like wiinimniť No. hc ducw'1 Hc d<>«*n't like watcr! 

Grammar lesson 
Present siniplc in ycs/no 
questions 
Do with 
I, jwi. we and they 

Doetwidi he.abeandit 

• j r 
L ll«7 

Ukr! Dw D» 
Ukj 

Sharlanmm 

Ihi piu lile futy diinks> 
VCT.IJ" 
llo«Chi|> lib- finydrtikť 
Vnsbťduc*. I)of> Triu Hc fiuy Jriiiti? 
No.br d.x-mX 

1 What do ihey do? 
Put in Do oř Do«. 
• £2 Nickandjennygctupearly? 
• Ti% like to? drinW 

tjje children walk 10 school? 
5i|p stons start 41 mne o'ckxk? 
|Trig go 10 jrhool? 
Irnnylike school? 
Nick Ukeachool? 

. ihey Itave lunch at st hool? 
) Icvutni finiih ai three ihirty 

everyday? 
8 Trig play games? 
9 Iř^O- the children watch telnrúion in 

the evenings? 
10 watchspace ftlnuon 

11 ď " JÍT^bic go to bed at nine o'clock? 
12 r̂ O .... Nickandjenny goto bed at 

nine oclock? 
IS 

they read comics in brd? 
diey go to sleep at nine thirty? 

rjT"* ,ť> ̂ rfP " nmc o'clock? 
OJLtCHie read comics? 

14 i ,th 
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Příloha č.7 Názorné pomůcky pro uchopení slovíček a gramatiky 

Pomůck :a Animací Aplikace 

1. Nastříhej si na slovíčko flf 0 
2. Množné číslo % 0 * 
3. Názorná slovíčka 0 * 
4. Stažené tvarv 0 
5. Přivlastňovací pád n 

i 0 * 
6. Sázej, sázej písmenka A. 

m ' ° ' V n i " ) 0 
7. She - he - it • 

he 0 * 
8 Neboj se a piš / a n ď 0 
9 Na kusv a na kouskv r m 

Na kuay 0 
10. Anglické časv 0 
11 Přítomný čas 0 - * -
12 Přítomný čas prostý 0 0 
...a další pomůcky připravujeme. 
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Příloha č.8 Pozorovací arch 

Pozorování 
Datum: 
Celkem počet žáků: 

ZS na Praze: 
Počet žáků s SPU: 

Třída: 

Umístění žáků: 

řada: u oken / uprostřed / u dveří / 
poslední / 

lavice: první / u katedry / druhá / třetí / čtvrtá / 

Metody a prostředky 
Výukové metody: 

komplexsní výukové metody: frontální výuka / skupinová / partnerská / individuální přístup / 
samostatná práce 

vysvětlování - systematické a logické / s použitím názorného materiálu / srozumitelné a 
výstižné / zjišťování zda žáci rozumí / opakování / zápis klíčových vět na tabuli / udržení 
kontaktu s žáky 

práce s textem - učebnice / pracovní sešity / ofocené materiály / počítač / tabule 

rozhovor - řízený rozhovor / debata / aktivní naslouchání žákům / povzbuzování a pomocné 
otázky / nápomoc při zpřesňování odpovědí / 

názornost: demonstrace / práce s obrazem - ilustrace / pojmové mapy / fólie / počítač / jiné 

instruktáž: v češtině / v angličtině / česky i anglicky / kontrola zda žáci rozumí / dostatečná / 
částečná / není / 

výMfor podporovaná počítačem: ano / ne / program výukový / testovací / multimediální 

didaktické hry. kvizy / soutěže / hraní rolí / simulační hry / interakční hry 

Názorné pomůcky: 

tabule: zápis na tabuli ano / ne / zápis učitelem / zápis žáky / přehledný zápis / tiskace / psace 
/ přeplňenost informacemi / nepřeplněnost inf. / použití barevných kříd - jen nadpis / 
zvýraznění / není 

jiné: 

Učebnice: 

název: 

anglická / česko-anglická / pracovní sešit / názorné pomůcky součástí 
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Vztah k žákům s SPU 

Individuální přístup: ano / ne / částečně 

Udržení kázně, pozornosti: kladení otázek / kontrola porozumění / redukce věcí a pomůcek 
na lavici/ korekce způsobu sezení / 

Respekt zvláštností SPU: poskytnutí více času / tolerance problémů vycházejících ze SPU 

Kontrola pracovních pomůcek a pořádku na pracovním stole: ano / ne 

Samostatná práce žáků: instruktáž s kontrolou porozumění / kontrola práce / dopomoc / 
povzbuzení 

Zápis žáků: kontrolován učitelem / nekontrolován / připraven učitelem 

Poznámky: 

Otázky k vyučujícímu: 
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Příloha č.9 Arch pro rozhovor 

Základní škola na Praze: Rozhovor Vy 

1. Kolik máte žáků s SPU ve třídě / skupině? 

2. Víte jakou mají poruchu učení a jak se u nich projevuje? S čím mají problémy? 

3. Vycházíte z toho a zohledňujete to při výuce? 

4. Používáte speciální metody při výuce? 

5. Jak klasifikujete a hodnotíte žáky s SPU? 

6. Máte pro ně individuální výukový plán? 

7. S jakými problémy se setkáváte? Jakou strategii jste si vytvořil? Co se vám osvědčilo? 

8. Zajímáte se o problematiku SPU? Absolvovala jste nějaký kurz? 

9. Je na škole speciální pedagog? Jak probíhá spolupráce se speciálním pedagogem? 
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Příloha č.10 Zvolená struktura náslechu 

1. Komunikace vyučujících v hodinách 

2. Multisenzorický princip 

3. Orální kurz, postupný nácvik psaní 

4. Sekvenční a komulativní princip 

5. Překlady a chyby 

6. Diferenciace 

7. Ústní zkoušení a testy 

8. Učební styl 

9. Organizační formy práce 

10. Didaktické hry 

11. Pomůcky 

11.1 Obrazový materiál 

11.2 Textový či kombinovaný materiál 

11.2.1 Učebnice cizího jazyka 

11.2.2 Pracovní sešity 

11.2.3 Slovníky 

11.2.4 Vlastní slovníčky žáků 

11.2.5 Vlastní sešity 

11.2.6 Ostatní textové materiály 

11.2.7 Vlastnoručně vyrobené pomůcky vyučujících 

11.3 Počítač a informační technologie 

11.3.1 Výukové a komunikační technologie 

11.3.2 Textové dokumenty 

11.4 Motivační a komunikační materiál 
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Příloha č.11 Didaktické hry 

1/Interakční hry 

Dny v týdnu 

Každý žák dostal část slova dne v týdnu na kartičce. Jeho úkolem bylo vyhledat spolužáka, 
který má kartičku se zbytkem slova. g g g g 

Bingo 

Každý žák dostal předem připravenou tabu,ku s 25 S 20 poliéky. Do každého políčka vepsal 

jedno nepravidelné sloveso dle vlastního uvážení. Poté vyuéující vytahoval náhodné 

jednotlivá slovesa s balíéku kartiéek. Pokud hylo taženo sloveso, které mél žák zapsané, bylo 

jeho úkolem říci všechny tvary slovesa. 

Slovní fotbal 

Vyučující řekl slovo a žáci potom vymýšleli slova W r̂á i , , , , 
y y e n s , o v a - k t e r a začínala na poslední písmeno tohoto 

slova. 

Tichá pošta 

žáci stáli v Zástupu a učitel řek, poslednímu žákovi vétu Ten ji poSeptal žákovi před sebou 

až se véta tímto způsobem dostala k prvnímu v zástupu. Ten řek. vétu nahlas a zároveň j i 
přeložil do češtiny. 

Barvy 

žáci mé,i za ákol vytvořit skupinky podle jejich nejoblíbeněji,ch barev a říci krátkou vétou 
proč se jim libí tato barva, /blue as a sky, as a water,.../ 

Fizz Buzz 

Hra byla určená k procvičování číslic Žáci měli za úkol ř,v; a,v . 
m e i l z a u k o 1 n c i č e l n o u řadu do 100 a místo 

násobku pěti nkat „fizz" a místo násobků sedmi „buzz". 

Měsíce 
žáci měli za úkol seřadit se do řady podle měsíce ve kterém se narodili. 
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Najdi někoho, kdo... 

Žáci dostali kartičky s úkolem, např. „Najdi někoho kdo byl tento týden v kině, kdo má 

rád,..." Jejich úkolem bylo vytvořit otázku a položit ji svým spolužákům. 

Příběh 

Na tabuli byl napsán začátek příběhu a úkolem žáků bylo jej doplnit několika větami. Např.: 

„A lorry driver is at home. On Monday he ..." 

2/Simulační hry 

Pantomima 

Jeden žák předváděl nějakou činnost a ostatní popisovali co dělá. Např.: „He is painting, He is 

walking, He is reading, ..." 

Nácvik orientace 

Několik žáků dostalo papír s nápisem označující nějakou budovu ve městě (banka, obchod, 

kino, ...) a potom se rozestavili libovolně po třídě. Zbylí žáci se rozdělili do dvojic. Jeden 

z dvojice si stoupl k nějakému žákovi, představující budovu, a druhý z dvojice stál u tabule a 

popisoval mu cestu, jak se má jít kjiné budově, kterou mu určil učitel. 
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Příloha č.12 Ukázka písemného testu z učebnicové řady Project 

.•^uestloriš with have/has got 
Pattern 

! Have V°u 

' we 
tliey 

Has 
he 
she 
it 

a ticket for the show? 
goc | a penfrlend In Brazlt? 

a badge? 

Short answers 

i 
you 
we 
thay 
he " 
she 
It 

Yes, 

have. 

has. 

Comment 

a To maka a question with have got or has got, we 
put have or has In front of the subjeci. 

Example 

You have got a book. - síaternent. 
Have you got a book? - question. 

b With short answers we use have oř has, but NOT 
got. 

Example 

Have you got a pen? 
Yes. I have. (NOT Yes. I have got.) 

Comparison 

Translate Into your language. 

Have they got a oei? Yes, they have. 

Have you got a camera? Yes, I have. 

, 

PRACTICE 

a Maka these Into questlons, 

Example 

^-She has got a book. 

o. borrti. 

1 Ben has got a badge. 

^ . •y^^.djytá}'. ? 
2 Mlckey and Millie have got a dog. 

? 
3 Mandy has got a photo. 

ČT.Ts^bújrt^'. ? 
4 Jane and Tony have got two cats. 

' T V ^ dý^T' ! ? 
5 We have got English today. 

AÁfak, f 
6 Mrs HUf has got a garden 

•> 
7 Thls house has got six bedrooms, 

Ď Cheryl tes got a casseíte recorder, 

9 We have got two tickets for the shov/. 

? 
10 He ha^got a poster of Superman. 

- - . MHúr./ť^^-:-.. -- ? 
b Answer these questions with short answers. 

E x a m p l e 

Has he got a pen? Yes, 

1 Has she got a book? Y e a U .. 

2 Have they got liio tickets? Yes 

0 Has it got a bathroom? Yes . Q j ^ V 

4 Has he got a car? Yes. ,-flji— J U r 

5 Have we got the records? .. 

6 Have you got a fiat? Yes, I lU. -?- 3 

(£)Have Jane and Tony got a big house? 

8 Has Mllíe got a dog? Yes, OCrt-

9 Have you got a pet? Yes, I 

10 Has Ben gol a ticket? Yes. / f t X . . . 
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Ukázka vypracovaného cvičení v Pracovním sešitě 

z učebnicové řady Project 1 

</> in, on, under 

Where are the things? 

1.9 Plurals 1.10,1.11 

Label the pictures. 
1 

q) —r^—pjpp- three pens 

í< 
I h ů L i C-Kw:-- - . 

1 

1 Theapple is on the table. 

2 The dog is T y M a J ^ / ^ 

3 The bag is . . M J L £ . . i i £ Í M 

IH i r w - i 

k 
4 The umbrella Tk.£ -AUty Í.S..1 folMAty-

Thebook T i l htehiS o (v 6/ / S MA 

The picture JMI . <ÍA/M>A* M A.N.M 

7 The box . . I M I f i J f c </.£ 

Tí 
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