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NÁZEV: 

 

Možnosti rozvoje dílčích funkcí v první třídě základní školy 

 

ABSTRAKT 

  

Diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje dílčích funkcí u žáků v první třídě základní 

školy. Teoretická část vymezuje základní pojmy a definice v oblasti problematiky 

specifických poruch učení, zabývá se možnostmi diagnostiky specifických poruch učení. 

Práce dále popisuje klíčové dílčí funkce ve vztahu k osvojování školních dovedností a 

seznamuje s teorií deficitů dílčích funkcí, jako jednou z možností příčin obtíží v osvojování 

dovedností číst a psát.   

Praktická část analyzuje výsledky, diagnostiky vybraných dílčích funkcí u vybraného 

vzorku dětí před a po realizaci cvičení zaměřených na jejich rozvoj v rámci výuky v prvním 

ročníku ZŠ. 
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Possibilities of partial functions development in the first class of elementary school 

 

 

ABSTRAKT 

 

The diploma thesis deals with pupils´ possibilities of partial functions development in the 

first class of elementary school. The theoretical part defines the basic terms and it introduces 

the definitions in the field of specific dysfunctions of learning. It also deals with a possible 

diagnostics of the specific dysfunctions. The thesis describes crucial partial functions in the 

relation to school skills acquirement and it presents the partial function theory as one of the 

causes in difficulties in reading and writing acquirement. 

The practical part analyses the results of the diagnostics which was realized in the first 

grade at elementary school. This diagnostics was aimed to chosen partial functions and the 

results were taken before and after the exercises aimed to partial functions development. 
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ÚVOD 

 

Když jsem navštěvovala základní školu (1991-2000) měla jsem ve třídě několik 

spolužáků, kteří měli problémy s učením a někteří z nich měli dokonce diagnostikovanou 

jednu ze specifických poruch učení. Na naší škole však těmto dětem nikdo nevěnoval zvláštní 

pozornost. Spolužáci měli úlevy pouze při psaní velkých diktátů v českém jazyce. Úleva 

spočívala v tom, že mohli vynechat nejdelší a nesložitější věty z diktátu. To však znamenalo, 

že nemohli mít nikdy lepší známku než trojku. Nikdo v té době nevěnoval pozornost 

skutečnosti, že i v ostatních předmětech mají žáci problémy a to ne díky lenosti, nebo díky 

tomu, že by byli hloupí, ale že vše způsobuje specifická porucha učení.   

V dnešní době už je naštěstí problematice specifických poruch učení věnována větší 

pozornost. Je pravda, že žijeme v době pokroku, počítačů, komunikace převážně přes internet, 

jedna důležitá věc se však stále nemění. Tou je potřeba naučit se číst a psát. Dovednost číst a 

psát by měl získat každý člověk bez rozdílu náboženství, národnosti, barvy kůže. Čtení a 

psaní je jedním ze základních pilířů gramotnosti všech lidí. Umět číst a psát to je otevřená 

cesta pro další vzdělání, cesta pro šíření vzdělanosti a kultury, cesta pro vybudování si 

uspokojivého postavení ve společnosti, cesta pro získání informací, práce, založení rodiny, 

cesta ke spokojenému životu.  

Dětí trpících specifickými poruchami stále přibývá. Pro ně je naučit se část a psát 

obtížnější, než pro ostatní jedince. Bez ohledu na inteligenci bývají děti se specifickými 

poruchami učení neúspěšné a mívají potíže i s přípravou na jejich budoucí povolání. Školy se 

proto snaží těmto žákům věnovat stále více pozornosti. Tímto tématem se zabývá také celá 

řada českých i zahraničních odborníků a autorů nejrůznějších publikací. V posledních letech 

vyšlo mnoho publikací, ve kterých najdeme rady a cvičení jak specifickým poruchám učení 

přecházet ještě dříve, než dítě nastoupí do systému základního vzdělání. Dostupné jsou i 

cvičení pro reedukaci těchto poruch, objevily se různé testy na diagnostiku specifických 

poruch učení.  

Hlavní důvod, proč jsem si vybrala ke zpracování diplomové práce právě toto téma je 

skutečnost, že i já sama pravděpodobně trpím jednou ze specifických poruch učení. Nikdy mi 

však tato porucha nebyla diagnostikována. Z uvedeného důvodu jsem se o této problematice 

chtěla dovědět více a chtěla jsem zjistit, jak jsou na tom dnešní děti, které právě vstupují do 

vzdělávacího systému a zda cvičení doporučená jako jedna z možností jak předcházet těmto 

poruchám opravdu plní svojí funkci.   
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Má diplomová práce je rozdělena na tři základní části. Na část teoretickou, praktickou 

a přílohy. V teoretické části se zabývám tématem, co to vlastně specifické poruchy učení jsou, 

jakým způsobem můžeme tyto poruchy diagnostikovat, jaké dílčí složky ve vývoji dítěte jsou 

důležité pro rozvoj čtení a psaní a jaké testy můžeme použít při diagnostice specifických 

poruch učení.  

Výzkum v praktické části se skládal z několika částí. Nejdříve došlo v průběhu měsíce 

června k diagnostice sluchového, zrakového vnímání a pravolevé orientace u dětí v 

předškolním věku a to celkem ve 4 mateřských školách. Poté jsem navrhla cvičení, která 

rozvíjejí tyto složky a v září je předala třídním učitelkám prvních tříd, kam sledované děti 

nastoupily. Paní učitelka je dva měsíce pravidelně s dětmi vypracovávala. Začátkem listopadu 

jsem děti opět diagnostikovala stejnými testy, abych zjistila, zda dětem mnou navržená 

cvičení opravdu pomohla lépe zvládnout osvojování čtení a psaní. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1  Specifické poruchy učení 
 

„Předpona dys- znamená rozpor, deformaci. Například dysfunkce je špatná, 

deformovaná funkce. Z hlediska vývoje znamená dysfunkce funkci neúplně vyvinutou, zatímco 

afunkce je ztráta funkce, která je již vyvinutá. V uvedených pojmech znamená předpona dys- 

nedostatečný, nesprávný vývoj dovedností. Druhá část názvu je přejata z řeckého označení té 

dovedností, která je postižena“ (Zelinková, 1994, s. 11).  

 

 „Mezi dys- poruchy není zahrnuto pomalé osvojování dovedností číst, psát a počítat u dětí 

vývojově nezralých nebo s inteligencí v pásmu mentální retardace. Jako poruchu také nelze 

označovat výskyt pouze jednoho z projevů poruch učení např. záměny krátkých a dlouhých 

samohlásek“ (Zelinková, 1994, s. 12). 

 

 

1.1 Historie poznání specifických poruch učení 

  

Obtíže se čtením byly první formou specifických poruch učení, které kdy byly popsány. 

V roce 1878 popsal německý lékař dr. Kussmaul muže, který nebyl schopný naučit se číst. 

Popsaný muž měl normální inteligenci a také získal adekvátní vzdělání. Dr. Kussmaul nazval 

tento problém termínem čtecí slepota. O devět let později jiný německý lékař označil uvedené 

obtíže pojmem „dyslexie“ (z řečtiny pro: „potíže se slovy“). 

První britská zpráva o specifických potížích s učením se také týkala dospělého s poruchou 

čtení. Skotský oční chirurg dr. James Hinshelwood tuto zprávu publikoval v roce 1895 a 

nazval uvedený případ „slovní slepotou“. Jeho článek podnítil první popis specifických 

poruch učení u dítěte a to o rok později. Dr. Pringle Morgan popsal čtrnáctiletého chlapce, 

který trpěl specifickými poruchami čtení. Chlapcův učitel napsal, že chlapec by byl 

nejchytřejším žákem školy, kdyby vyučování bylo kompletně orální. 

Během první čtvrtiny dvacátého století se zájem stále soustředil na poruchy čtení. V roce 

1925 americký neurolog Dr. Samuel T. Orton uvedl první teorii vzniku specifických poruch 

čtení. Dr Samuel T. Orton kladl velký důraz na vývoj dominance jedné strany mozku. 
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Společně se svou asistentkou Annou Gillinghamovou vyvinul značný počet učebních metod, 

z nichž se některé dodnes používají. 

Jiné formy specifických poruch učení byly také popsány během tohoto období, ale nebyly 

přesněji odlišeny až do roku 1939. V tomto roce Dr. Alfred Strauss a Dr. Heinz Werner 

publikovali popis dítěte se širokým stupněm poruch učení. Zdůrazňovali variaci těchto 

problémů a důležitost nahlížet na každé dítě individuálně k odhalení jeho zvláštních 

vyučovacích potřeb. Právě jejich práce se stala hybnou silou k ustavení klinických a 

vyučovacích služeb pro děti se specifickými potížemi s učivem, nejdřív v USA, později i 

v dalších státech světa. 

V roce 1977 došlo v souvislosti s problematikou SPU k přelomové události, neboť v tu 

dobu byl v USA schválen zákon (Public Law) 94-142, který zajišťoval práva amerických dětí 

se specifickými poruchami učení na vhodné hodnocení a nakládání s jejich problémem. 

V roce 1981 byl schválen zákon (Education Act) ve Velké Británii. Tento zákon zajistil dětem  

s poruchami učení právo na vhodné hodnocení a přiměřenou podporu podle jejich speciálních 

potřeb (Selikowitz, 1998). 

 

Specifickým poruchám učení je v dnešní době věnována mnohem větší pozornost než 

v minulosti. Školní docházka ve všech vyspělých zemích je povinná a ukončit základní 

vzdělání je základní předpoklad dalšího uplatnění každého jedince. Následné získání vyšší 

odborné kvalifikace je jedním z předpokladů, díky nimž může jedinec uspět na vysoce 

konkurenčním trhu práce a zajistit si vhodné podmínky pro spokojený život.     

 

 

1.2  Obecná charakteristika specifických poruch učení 

 

V odborné literatuře se můžeme setkat s termíny: specifické vývojové poruchy učení nebo 

chování, specifické poruchy učení, vývojové poruchy učení. V této práci bude použit termín 

specifické poruchy učení.    

     „Specifické poruchy učení – jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, 

které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je 

mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto 

poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového 

systému. I když se porucha učení může vyskytnout souběžně s jinými formami postižení (jako 
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např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emoční poruchy) nebo souběžně s jinými 

vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní 

činitelé), není přímým následkem takových potíží nebo nepříznivých vlivů“ (Matějček, 1993, 

s. 24). 

Z uvedené definice vyplývá, že se jedná o postižení celoživotní, ale při včasném zjištění 

těchto poruch a při kvalitní nápravné (reedukační) péči, může dojít ke zmírnění nebo i 

k odstraní těchto obtíží.   

Podle názvu by bylo možné předpokládat, že specifické poruchy učení postihují pouze 

oblast školských dovedností. Není tomu tak. Neúspěchy ve výuce, pocit méněcennosti a celý 

řetěz dalších obtíží, které poruchy učení provázejí, jsou mnohdy ve svých důsledcích mnohem 

horší než porucha sama (Zelinková, 1994). 

Na základě obecné definice specifických poruch učení Popelková (1998) definuje 

specifické poruchy čtení (dyslexie), psaní (dysgrafie), pravopisu (dysortografie), počítání 

(dyskalkulie), kreslení (dyspinxie), hudebnosti (dysmúzie), schopnosti vykonávat složité 

úkony (dyspraxie). Současně si uvědomuje typické projevy ve vzdělávání a skutečnost, že se 

jednotlivé obtíže různě kombinují a v různé míře negativně ovlivňují vzdělávání žáků 

(studentů) ve všech školních předmětech.    

 

 

1.2.1.  Dyslexie - porucha osvojování čtenářských dovedností 

 

Definici dyslexii stvořil v roce 1994 Výzkumný výbor Ortonovy dyslektické společnosti za 

účasti pracovníků, odborných poradců a celé řady dalších institucí. Český překlad Aleše 

Klégra zní takto: 

    „Dyslexie je jednou z více výrazných poruch učení. Jde o specifickou řečovou poruchu 

konstitučního původu, která se vyznačuje potížemi při dekódování jednotlivých slov, 

odrážejícími obvykle nedostatečnou schopnost fonologického zpracování. Tyto potíže při 

dekódování jednotlivých slov se často objevují neočekávaně vzhledem k věku a dalším 

kognitivním a akademickým schopnostem. Nejsou výsledkem generalizované vývojové 

poruchy nebo smyslového poškození. Dyslexie se projevuje obtížemi různého druhu s různými 

formami jazyka a vede k potížím se čtením a často zahrnuje i nápadné problémy při 

osvojování dovedností psát a dodržovat pravopisnou formu“ (Matějček, 1996,  s. 18). 

Zkráceně je to specifická porucha čtení, které se projevuje neschopností naučit se číst, 

přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a žije 
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v prostředí, které mu dává dostatek potřebných podnětů k rozvoji. Znamená potíže se slovy, 

poruchu v práci se slovy. Dítě má problémy rozpoznat a zapamatovat si jednotlivá písmenka, 

zvláště pak ta, která jsou si tvarově podobná (d-b, t-j, s-z). Problémy mohou nastat i v 

oblasti rozlišování hlásek, které jsou si zvukově podobné (a-e-o, b-p, k-g), nebo obrácení 

písmen (b-d, W-M). Porucha může postihnout rychlost čtení, správnost čtení, porozumění 

čtenému textu (Matějček, 1996).  

 

Bartoňová (2004) uvádí dyslexii jako nejznámějším ze všech poruch učení. O této poruše 

se začalo hovořit nejdříve (od poloviny 19. století), a to proto, že nejnápadněji ovlivňovala 

školní úspěšnost dítěte. Tehdy se této poruše říkalo slovní slepota. Rozhodující význam pro 

výzkum, diagnostiku i nápravu specifických poruch čtení měl však až americký dětský 

psychiatr Samuel Torrey Orton (1879–1948). Jeho jméno dodnes nese největší a 

nejvýznamnější organizace zabývající se dyslexií, tj. Ortonova dyslektická společnost se 

sídlem v USA. 

Podle Bartoňové (2004) je dyslexie stav celoživotní. Je nutné se zamýšlet nad různými 

definicemi, znát jejich podstatu, ale důležitější je, aby tyto definice odpovídaly praxi a 

jednotliví odborníci na jejich základě volili ten nejsprávnější přístup k dítěti, jedinci, volili ty 

správné kroky intervence a podpory.  

 

Další definice, které uvádí Zelinková (2003) 

Klasická definice přijata Světovou neurologickou federací 1968 v USA 

„Specifická vývojová dyslexie je porucha projevující se neschopností naučiti se čísti, přestože 

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

příležitost“(Zelinková, 2003, str. 16). 

 

Definice Ortonovy dyslektické společnosti, nyní Mezinárodní dyslektické společnosti, z roku 

1994. 

„Dyslexie je specifická porucha řeči konstitučního původu charakteristická obtížemi 

v dekódování izolovaných slov často odrážející nízkou úroveň fonologických procesů“ 

(Zelinková, 2003, str. 16). 

 

Novější definice Ortonovy dyslektické společnosti z roku 1995. 

„Dyslexie je neurologicky podmíněná, často dědičně ovlivněná porucha, která postihuje 

osvojování jazyka a jazykové procesy. Projevuje se v různých stupních závažnosti při 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Samuel_Torrey_Orton&action=edit
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osvojování receptivního a expresivního jazyka včetně fonologických procesů, při osvojování 

čtení a psaní, někdy též v aritmetice“ (Zelinková, 2003, str. 17). 

 

Definice Britské dyslektické asociace z roku 1997. 

„Dyslexie je komplex neurologických podmínek konstitučního původu. Symptomy mohou 

postihovat mnoho oblastí učení a funkcí a mohou být popsány jako specifické obtíže ve čtení a 

psaní. Postižena může být jedna nebo více z těchto oblastí. Porucha zahrnuje též obtíže 

v numeraci, psaní not, motorické funkce a organizační dovednosti. Ačkoli se vztahuje 

především na ovládání psaného jazyka, může být do určité míry narušena též mluvená řeč“ 

(Zelinková, 2003, str. 17). 

 

1.2.2.  Dysgrafie - porucha psaní 

 

Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu. Postihuje zejména celkovou úpravu 

písemného projevu, osvojování jednotlivých písmen, napodobení tvaru písmen, spojení hlásky 

s písmenem a řazení písmen. Dysgrafie je také charakterizována záměnou tvarově podobných 

písmen, písmo dysgrafika je neuspořádané, těžkopádné a neobratné. Objevuje se tendence 

směšovat psací a tiskací písmeno. Žáci postižení touto poruchou  se dlouho nemohou naučit 

dodržení liniatury, výšky písma. Píší pomalu, velice namáhavě, obsah napsaného v časové 

tísni nekoordinuje se skutečnými jazykovými schopnostmi jedince. Často u nich zjišťujeme, 

že chybně drží psacího náčiní. Samotný proces psaní vyžaduje velkou koncentraci žákovy 

pozornosti. Žák není schopen se soustředit na obsahovou a gramatickou stránku projevu. 

Dysgrafie je způsobena především deficitem jemné a hrubé motoriky, deficitem pohybové 

koordinace. Deficit zasahuje zrakovou a pohybovou paměť, pozornost i prostorovou orientaci. 

Dysgrafické děti trpí poruchou koordinací systémů, které zajišťují převod sluchového nebo 

zrakového vjemu do grafické podoby, tzn. spojení foném – grafem při psaní podle diktátu 

nebo spojení mezi tiskacím a psacím písmem (Bartoňová, 2005). 

 

1.2.3.  Dysortografie - porucha pravopisu 

 

Specifická porucha pravopisu znemožňuje dítěti správné zapsání všech písmen ve 

správném pořadí včetně délek, měkkosti. Tato porucha často souvisí s dyslexií a dysgrafií. Její 

obraz se během vývoje dítěte mění. V počátcích školní docházky, 1-3. ročníku, se vyskytuje 

velké množství tzv. dysortografických chyb (vynechávky, záměny písmen, inverze, 
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zkomoleniny, nesprávně umístěné nebo vynechané vyznačení délek samohlásek, chyby 

v měkčení). Postupně a hlavně díky kvalitní péči dělá dítě těchto chyb mnohem méně. Na 

správné napsání textu ale dítě potřebuje více času, než ostatní žáci. V časově limitovaných 

úkolech (diktáty, písemné prověrky v jakémkoli předmětu) se dysortografické chyby znovu 

objevují, přibývají chyby pravopisné i v jevech, které si dítě osvojilo a umí je ústně bez obtíží  

a správně zdůvodnit  (Pipeková a kol., 1998). 

 

1.2.4.  Dyskalkulie - porucha matematických schopností 

 

Jde o poruchu matematických schopností, která postihuje manipulaci s čísly, matematické 

představy, číselné operace a geometrii. 

Zelinková (2003) uvádí, že dítě s dyskalkulií má obtíže při osvojování matematických 

pojmů, chápání a provádění matematických operací. Často si osvojuje početní spoje pouze na 

základě paměti. Nastane-li situace, že paměť selže, dopouští se „neobvyklých chyb“ (2:4 = 8). 

Neúměrně dlouho počítání pomocí prstů (např. ve 4. ročníku při počítání do deseti). Jindy je 

porušena matematická logika a dítě nechápe základní postupy. V případě grafomotorické 

poruchy nezvládá rýsování v geometrii.  

 

Definice dyskalkulie, zformuloval J. Košč (Zelinková, 2003, str. 17).  

„Vývojová dyskalkulie je vývojová strukturální porucha matematických schopností, která má 

svůj původ v genově nebo perinatálními noxami podmíněném narušení těch partií mozku, 

které jsou přímým na anatomicko-fyziologickým substrátem věku přiměřeného vyzrávání 

matematických funkcí, které ale nemají za následek současně i poruchy všeobecných 

mentálních schopností“  

 

 J. Novák (podle Košče) rozlišuje následující typy dyskalkulií Zelinková (2003): 

 Praktognostická dyskalkulie – jedná se o poruchu matematické manipulace 

s konkrétními předměty nebo nakreslenými symboly. Matematickou manipulací se rozumí 

tvoření skupin či řady předmětů, porovnávání počtu předmětů. Dítě nedospívá k pojmu číslo.  

V oblasti geometrie žák nemůže seřadit předměty různé délky podle velikostí nebo 

diferencovat geometrické figury. Projevuje se zde porucha prostorového faktoru 

matematických schopností, dítě selhává např. při obkreslování figur, při kreslení a psaní, 

pokud se jedná o rozmístění figur v prostoru.  
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 Verbální dyskalkulie – Dítě má obtíže při označování počtu předmětů a množství, 

operačních znaků, matematických úkonů. Do této kategorie spadají i neschopnosti zvládat 

vyjmenovávání řady číslovek od nejvyšších k nejnižší či naopak, jmenování řady sudých či 

lichých čísel. Dítě nedokáže správně chápat a představit si vyslovené číslo nebo slovně 

označit počet ukazovaných předmětů. 

 Lexická dyskalkulie – Jedná se o schopnost číst matematické symboly (číslice, čísla, 

operační symboly). Při nejtěžší formě lexické dyskalkulie není dítě schopno přečíst izolované 

číslice a operační znaky. Při lehčí formě pak není schopno přečíst vícemístné číslo s nulami 

uprostřed, vícemístné číslo napsané svisle. Často dítě zaměňuje tvarově podobná čísla 3-8, 6-

9, 12-21, římská číslice IV.-VI., čtení pouze číslic 2, 3, 8 místo čísla 238. Příčinou bývá 

porucha v oblasti zrakové percepce nebo porucha orientace v prostoru, zvláště pravolevé 

orientace. (Košč užívá i název numerická dyslexie).  

 Grafická dyskalkulie – Představuje neschopnost psát matematické znaky. (Není 

totožná s poruchami motoriky). Jedinec není schopen psát číslice formou diktátu čí přepisu, 

v lehčích případech má obtíže při psaní pokud jde o vícemístná čísla. Dítě píše číslice 

v opačném pořadí, zapomíná psát nuly, píše nepřiměřeně velké číslice. Písemný projev tohoto 

žáka je neúhledný. Při psaní čísel pod sebe není žák schopen umísťovat jednotky pod 

jednotky, desítky pod desítky apod. (Košč nazývá numerickou dysgrafií). V oblasti geometrie 

se objevují problémy hlavně při rýsování jednotlivých obrazců. Porušena bývá pravolevá a 

prostorová orientace.   

 Operační dyskalkulie – Projevuje se narušenou schopností provádět matematické 

operace jako je sčítání, odčítání, násobení, dělení, popř. další. Často se objevují záměny 

operací (sčítání-odčítání), při počítání delších řad čísel dochází k záměnám desítek a jednotek, 

při sčítání, záměny čitatele a jmenovatele. Patří sem i příznaky, které souvisejí 

s nedostatečným osvojením násobilky, kdy si dítě pomáhá sečítáním čísel nebo počítáním na 

prstech. Tento typ poruchy se týká spíše vyšších ročníků, kde by již měly být jednotlivé 

operace dostatečně zafixovány. 

Dítě s tímto typem poruchy se uchyluje k písemnému počítání v situacích, kdy lze snadno 

počítat zpaměti. Obtíže se projevují i při řešení kombinovaných úloh, kde je třeba udržet 

v paměti jednotlivé výsledky. 

 Ideognostická dyskalkulie – Jedná se o poruchu oblasti pojmové činnosti, poruchu 

gnostickou. Týká se především chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi. Za nejtěžší 

poruchu je považována neschopnost počítat po jedné od daného čísla z hlavy. Nejlehčí stupeň 

se projevuje v neschopnosti chápat vztahy v matematické řadě a potom v nich pokračovat 



16 

 

(např. 5, 10, 15 …). Jedinec s tímto typem poruchy nechápe číslo jako pojem. Umí napsat a 

přečíst např. číslo 9, ale neuvědomuje si, že 9 je totéž jako 10-1, či 3x3, polovina z 18 apod. 

Obtíže se projevují ve slovních úlohách, kdy dítě není schopno převézt z praxe vycházející 

úkol do systému čísel a řešit jej.  

 

1.2.5.  Dyspinxie - porucha kreslení 

 

„Specifická porucha kreslení, která je charakterizována nízkou úrovní kresby. Dítě zachází 

s tužkou neobratně, tvrdě, nedokáže převést svou představu z trojrozměrného prostoru na 

dvojrozměrný papír, má potíže s pochopením perspektivy“ (Bartoňová, 2004, s. 12). 

Je zcela pochopitelné, že u dítěte, které se nemůže naučit psát sotva můžeme očekávat, že 

bude výborně kreslit (výjimky jsou asi jen velmi vzácné). Vidíme tedy velmi často tutéž 

neobratnost v zacházení tužkou při kreslení jako při psaní. Křečovité, tvrdé tahy a trvalá 

nejistota. Dítě nedokáže přenést svoji představu utvořenou v trojrozměrném prostoru na 

plochu dvojrozměrného papíru (např. dítě má nakreslit dům, zahradu a děti, jak si hrají u 

domu – a vyjde mu z toho podivná chudá, schematická směs nedokonalých tvarů). Nedovede 

však ani kresebně napodobit určité sestavy čar nebo ploch, které by muselo napřed 

analyzovat, a pak teprve reprodukovat. Celý kresebný projev dítěte je často nápadně 

primitivní, ba někdy přímo bizarní a ukazuje velmi dobře, do jaké míry je jeho názorová 

orientace porušena (Matějček, 1993). 

 

1.2.6.  Dysmúzie - porucha hudebních schopností 

 

Bartoňová (2004) uvádí, že jde o specifickou poruchu postihující schopnost vnímání a 

reprodukce hudby. Projevuje se například obtížemi v rozlišování tónů, dítě si nepamatuje 

melodii, nerozlišuje a není schopno reprodukovat rytmus. Potíže se čtením a zápisem not 

spíše souvisí s problémy dyslektickými, respektive dysgrafickými. 

Dysmúzie patří mezi relativně časté specifické poruchy učení, na rozdíl od jiných 

specifických poruch učení nemá tak nepříznivé společenské důsledky. Jedná se o vadu 

hudební schopnosti, jejímž opakem je absolutní hudební sluch. Může se jednat o poruchu ve 

složce receptivní (postižený nedokáže rozpoznat tóny, melodie, hudební nástroje apod.) či 

expresivní (postižený špatně reprodukuje tóny, melodie a písně, nedokáže správně zacházet se 

smyčcem, neobratně používá prstoklad). Vyloučena není ani kombinace obou těchto složek. 

Tato porucha se vyskytuje velmi často izolovaně (není doprovázena výskytem jiných SPU). 
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Mezi charakteristické projevy této specifické poruchy učení, podle kterých ji lze relativně 

snadno identifikovat, patří narušení smyslu pro rytmus a tóny, neschopnost hudbu 

reprodukovat či vnímat její emocionální stránku, snížení celkového zájmu o hudbu, špatná 

manipulace i s jednoduchými hudebními nástroji.  

 

1.2.7.  Dyspraxie 

 

„Specifická porucha obratnosti, schopnosti vykonávat složité úkony. Může se projevit při 

běžných denních činnostech, ale i při vyučování. Děti pracují velice pomalu, nejsou příliš 

zručné, chodí neupravené, jejich výrobky nejsou příliš vzhledné. Obtíže se mohou projevit při 

psaní, kreslení, tělesné, výtvarné výchově, pracovním vyučování. Porucha se může projevit, 

také při mluvení, protože dyspraxie může způsobit artikulační neobratnost“ (Pipeková a kol., 

1998, s. 102-103). 

Zelinková (2003) uvádí, že dyspraxie je porucha, která postihuje osvojování, plánování a 

provádění volních pohybů. V zahraniční literatuře je pro tuto poruchu užívána řada jiných 

označení, jako např. vývojová verbální dyspraxie, vývojová artikulační dyspraxie, cerebrální 

deficit, minimální mozková dysfunkce, vývojové poruchy koordinace, senzomotorická 

dysfunkce a další.  

O dyspraxii jako specifické poruše učení se začíná hovořit teprve v posledních letech, 

přestože se s dětmi, které touto poruchou trpí, setkávají učitelky MŠ i rodiče již odedávna, ale 

projevům jejich chování často nerozumějí. Považují toto chování za nedbalost dítěte, za 

nešikovnost a především nekázeň. Děti postižené touto poruchou mají obtíže naučit se jíst 

lžičkou, jasně a srozumitelně hovořit, samostatně se oblékat, zapínat si knoflíky, jezdit na 

koloběžce nebo tříkolce apod. Obtíže v koordinaci pohybů a neobratnosti u nich přetrvávají až 

do dospělosti. 

Dyspraxie se v některých případech projeví již po narození dítěte. Jindy probíhá pohybový 

vývoj v mezích normy až do 1. roku věku dítěte, ale potom se však jeho vývoj zpomaluje, 

nácvik pohybových dovedností mu trvá neúměrně dlouho, a někdy se dokonce začíná vyhýbat 

pohybu (Zelinková, 2008). 
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1.3  Charakteristika specifických poruch učení podle WHO 

(WHO – World Health Organization – Světová zdravotnická organizace) 

 

Pro úplnost je třeba ještě uvést pojmy 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí z roku 

1992, a to proto, že týmová spolupráce, která je v některých případech nutná, předpokládá 

používání či alespoň znalost základních pojmů obou oborů.  

 

F 80-F 89 Poruchy psychického vývoje 

F 81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností 

F 81.0 Specifické poruchy čtení  

F81.1 Specifická porucha psaní 

F 81.2 Specifická porucha počítání 

F 81.3 Smíšená porucha školních dovedností 

F 81.8 Jiné vývojové poruchy školních dovedností 

F 81.9 Vývojové poruchy školních dovedností nespecifikované (Zelinková, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

2.  Diagnostika SPU 

 

Diagnostika je východiskem výchovně-vzdělávacího procesu a především reedukace. 

Cílem diagnostiky je stanovení úrovně vědomostí a dovedností, poznávacích procesů, 

sociálních vztahů, osobnostních charakteristik a dalších faktorů, které se podílejí na úspěchu 

či neúspěchu dítěte ve vzdělávání i v běžném životě. 

Diagnostiku můžeme provádět na specializovaném pracovišti, nebo v běžné či 

specializované třídě. Tyto dvě diagnostiky se od sebe liší. V podmínkách třídy je sledování 

žáka dlouhodobé a je ovlivněno atmosférou školy, třídy i osobností učitele. Zahrnuje i 

srovnání se žáky téže třídy či školy, stupeň zvládnutí požadavků daných osnovami. 

Specializované pracoviště je prostředím, kde lze po navázání individuálního kontaktu 

utvořit takové podmínky, v nichž dítě podá optimální výkon. K diagnostice se zde používají 

speciální testy, které umožňují porovnat žáka s populací daného věku. 

Diagnostické závěry obou pracovišť jsou cenné za předpokladu, vzájemného využití 

získaných poznatků ve prospěch dítěte (Zelinková, 2003). 

Dále Zelinková (2003) uvádí, že diagnózu opravňující ke vzdělávání žáka formou 

individuální integrace může stanovit pouze pedagogicko-psychologická poradna nebo 

speciálněpedagogické centrum. Závěry z vyšetření formulované jinými institucemi mohou být 

podkladem pro zařazení dítěte do systému speciální péče jedině po schválení výše uvedeným 

pracovištěm, které je školským zákonem pověřeno ke stanovení speciálních vzdělávacích 

potřeb žáků. S dítětem se dále pracuje. Je mu poskytnuta speciální péče, pracuje podle 

individuálního vzdělávacího programu, školský systém mu umožňuje pracovat v souladu 

s právními normami. Podrobné znění Směrnice k integraci (č. j. 13 710/201-24) a 

Metodického pokynu pro vzdělávání žáků s SPU (č. j. 13 711/2001-24) lze nalézt na 

internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).   

Kdy je možné diagnostikovat specifické poruchy učení? To je jedna z otázek, které se 

často objevuje v souvislosti se specifickými poruchami učení. Je totiž zřejmé, že doba, kdy je 

porucha zachycena, má velký význam pro další rozvoj dítěte. Platí tedy, že čím dříve možnou 

poruchu diagnostikujeme, tím dříve můžeme realizovat různá opatření jako např. speciálně 

pedagogickou péči o dítě, zařazení dítěte do specializované třídy, nápravy na odborném 

pracovišti, odklad školní docházky atd.  

Je naprosto zřejmé, že diagnostika specifických poruch učení může být provedena až 

tehdy, když se dítě učí číst, psát, počítat, tedy až v době školní docházky. Pokud k diagnostice 

dochází již v prvních měsících po nástupu povinné školní docházky, může její výsledky 

http://www.msmt.cz/
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ovlivnit i skutečnost, že u dítěte dochází k pomalejší adaptaci na nové prostředí (zvláště pak u 

dětí, které nenavštěvovaly mateřskou školu).  

Všeobecně je doporučováno včasnější zachycení těchto poruch. Bylo zjištěno, že již u dětí 

předškolního věku je možné zaznamenat určité projevy, které můžeme považovat za rizikové 

faktory z hlediska možného rozvoje specifických poruch učení.  Jde o včasnější zachycení 

dílčích deficitů v oblasti percepční a motorické.  

 

 

2.1.  Zjišťování specifických poruch učení v 1. ročníku základní školy 

 

Jak uvádí Zelinková (2003) první ročník je klíčovým obdobím pro rozvoj osobnosti dítěte i 

pro formování jeho vztahu ke škole a ke vzdělání jako celku. V dnešní době je příznivým 

zjištěním, že většina učitelů je seznámena s pojmem poruchy učení, zvláště pak s projevy 

dyslexie.  

Povinností každého učitele je hledat postupy, kterými si žák může nejlépe osvojit učivo, a 

přemýšlet, jak přispět k dozrávání funkce, která není dostatečně vyvinuta. Nestačí usoudit, na 

základě pouhého neúspěchu ve čtení, že jde o specifickou poruchu čtení (dyslexii). 

Pozorování dítěte musí být zaměřeno na celou jeho osobnost, na jeho vztahy ke spolužákům i 

učiteli, na vztah ke školní práci. Důležité je i to, jak se dítě adaptovalo na školu. K odbornému 

vyšetření posíláme dítě až po neúspěchu individuálního působení a projevují-li se závažnější 

obtíže ve více oblastech. 

 

V 1. ročníku poruchy učení nejčastěji signalizují tyto projevy:  

Čtení 

a) Výkony žáka ve čtení jsou horší než výkony v jiných oblastech (např. matematika, 

všeobecná informovanost). Nápadný může být zájem o jiné činnosti, které se od čtení 

výrazně liší. 

b) Vázne spojení hláska-písmeno. Žák má problém zapamatovat si nová písmena, 

zaměňuje je. 

c) Žák si domýšlí text nebo ho odříkává zpaměti. Při změně textu zcela selhává. 

d) Obtížně skládá písmena do slabik, nápadně pomalu slabikuje. 

e) Není schopen sledovat čtení spolužáků jednak proto, že sám nečte, ale i proto, že 

neudrží pozornost u jedné činnosti, má problémy s vedením očních pohybů po řádce. 
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f) Projevuje se tzv. dvojí čtení. Dítě si potichu předříkává písmena a teprve potom 

vysloví slovo nahlas. Takový návyk u většiny dětí vymizí. U dyslektiků přetrvá do 

vyšších ročníků a pokud je automatizován je výraznou překážkou přechodu 

k plynulému čtení. 

g) Dítěti uniká obsah přečteného textu. Žák neví, co četl, nechápe napsané pokyny, ani 

jsou-li snadné (Zelinková, 2003). 

 

Psaní 

a) Držení psacího náčiní je křečovité nebo nesprávné. 

b) Dítě tlačí na psací náčiní, není schopno provádět plynulé tahy. 

c) Obtížně si pamatuje a napodobuje tvary písmen. 

d) Písmo je neupravené, kostrbaté, tvary písmen jsou téměř nečitelné. 

e) Písmena jsou nestejně velká. Přepisování je neúčinné. Mnohdy se stává, že 

přepisovaný úkol je horší než úkol původní. 

f) V diktovaných slabikách či slovech dítě píše pouze některá písmena, většinou ta, která 

jsou zvukově výrazná, nebo ta, která si pamatuje (Zelinková, 2003). 

 

Matematika 

a) Dítě nemá utvořené předčíselné představy. Neumí použít pojmy větší-menší, delší-

kratší, více-méně atd. 

b) Neumí třídit předměty podle daného znaku (např. trojúhelníky a čtverce), řadit prvky 

podle velikosti. 

c) Obtížně se orientuje v prostoru (nahoře-dole, vpředu-vzadu, vpravo-vlevo, první-

poslední) 

d) Nezvládá spojení: počet prvků-číslic 

e) Stále počítá předměty po jedné. 

f) Nepamatuje si číslice, má obtíže při čtení číslic. 

g) Není schopno psát číslice při diktátu, zapomíná je (Zelinková, 2003). 

 

Další obtíže 

Následující potíže se projevují spolu s poruchami učení. Jedná se o širší spektrum 

specifických poruch učení. Většinou však jsou jednou z celého řetězce příčin specifických 

poruch učení.   
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a) Dítě se obtížně soustředí, ve vyučování vyrušuje, je neklidné, u každé činnosti vydrží 

jen krátkou dobu. 

b) Sluchové vnímání dítěte je na velmi nízké úrovni. Žák není schopen rozložit slovo na 

hlásky a z daných hlásek slovo složit. Mohou se objevovat i případy, kdy žák nepozná 

první a poslední hlásku ve slově, nerozdělí slovo do slabiky, nepozná, zda slova lišící 

se jednou hláskou jsou stejná, či ne (míč-meč, koš-kos). 

c) V oblasti zrakového vnímání obtížně rozlišuje shody a rozdíly na obrázcích, nepřesně 

vnímá detaily. 

Pozor! Záměny písmen b-d jsou vývojovým jevem a objevují se téměř u všech 

začínajících čtenářů, stejně jako záměny m-n, a-e a další. Nelze tuto chybu považovat 

za typický projev dyslexie. Je však pravda, že uvedená písmena zaměňují dyslektici 

mnohem déle a ve zvýšené míře. 

d) Řeč může být nápadná malou slovní zásobou, dítě se obtížně vyjadřuje a jazykový cit 

je nedostatečně rozvinutý (např. dva auta, dědeček přišla). Děti obtížně vyslovují 

slova jako je lokomotiva, nejbezpečnější, sešity, cvičky, hodiny, ačkoliv izolované 

hlásky normálně vysloví. 

e) Obtíže při vnímání a reprodukci rytmu. Projevují se neschopností vytleskávat či 

vyťukávat rytmus, pohybovat se v daném rytmu (pochod, klus, cvičení), udržovat 

rytmus při zpěvu. 

f) Poruchy orientace v prostoru se projevují při určování pozic první, poslední, vpředu, 

vzadu nejen při matematice, ale např. i při tělesné výchově a v dalších činnostech. 

g) Poruchy orientace v pojmech vpravo-vlevo se projevují při určování pravé a levé 

strany nejen na sobě, ale i v prostoru. Tyto pojmy by děti měly zvládnout v 1. ročníku. 

Jestliže ne, je třeba dovednost cvičit. Menší obtíže se mohou objevovat až do osmi let. 

h) Průvodním jevem specifických poruch učení může být i zdánlivě nepochopitelné 

chování. Dominuje v něm snaha prosadit se v jiné činnosti než v té, kde je porucha. 

Projevuje se zvýšenou aktivitou v jiných předmětech, ale i nevhodným 

upozorňováním na sebe sama (např. šaškování, žalování). Pro dítě může být 

charakteristická i snaha vyhnout se neúspěchu, která se projevuje stálým napětím a 

strachem, apatií, nezájmem o dění ve třídě, či dokonce lhaním, útěkem do nemoci, 

podvody (Zelinková, 2003).  

 

Výše uvedené obtíže se mohou projevovat ve větší či menší míře a i v nejrůznějších 

kombinacích. Čím závažnější jsou obtíže, tím větší je pravděpodobnost, že jde o poruchu 
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učení, jejíž odstranění vyžaduje speciální vyšetření a nápravné postupy používané na 

odborném pracovišti.  

 Ne všechny počáteční neúspěchy ve čtení a psaní jsou projevem dyslexie, dysgrafie či 

dyskalkulie. Vysoké procento dětí, u nichž je v některých oblastech republiky 

diagnostikována porucha, naznačuje, že příčinou obtíží zřejmě nebude ve všech případech 

specifická porucha čtení. Příčinou může být jen nedostatečně osvojená metodika vyučování 

počátečnímu čtení, nerespektování individuálního vývoje dětí, spěch a další. (Zelinková, 

2003).        

 

 

2.2.  Diagnostika na odborném pracovišti 

 

Mezi odborné pracoviště u nás řadíme školská poradenská zařízení. Jsou jimi pedagogicko-

psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC). Tato specializovaná 

pracoviště poskytují bezplatně standardní poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich 

zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Služby jsou poskytovány na žádost 

žáka, jeho zákonného zástupce, na žádost škol nebo jiných školských zařízení. Tato 

specializovaná pracoviště také spolupracují s dalšími odbornými pracovišti. Jednotlivé typy 

poradenských zařízení a náplň jejich činností vymezuje Školský zákon č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhláška  

č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. Celé znění Školského zákona č. 561/2004 a Vyhlášky č. 72/2005 najdete na 

internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).   

 

Ukázka z rozpisu standardní činnosti pedagogicko-psychologických poraden, které se 

týkají tématu této diplomové práce. Činnosti jsou vybrány z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních    

  

Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika: 

1) Zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální psychologická 

a speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti. 
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2) Individuální psychologická  speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol a 

žáků středních škol s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení, a žáků 

neprospívajících. 

3) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad: 

a) pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo 

pro specializovanou péči v rozsahu integrace, 

b) pro návrhy na zařazení a přeřazení žáků se specifickými poruchami 

učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijní skupin s upravenými 

vzdělávacími programy pro tyto žáky. 

 

Psychologická a speciálně pedagogická intervence: 

1) Základní individuální a skupinová reedukace žáků se specifickými poruchami učení, 

jejich problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči. 

2) Poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech 

problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka). 

3) Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí 

předškolního věku a žáků základních škol (popřípadě i žáků středních škol), kterým je 

poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny. 

4) Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti a 

žáky, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční 

péče poradny (tzv. intervence ve škole pro žáky). 

 

Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace 

apod.: 

1) Příprava podkladů 

a) pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování do základních a 

středních škol, 

b) pro zařazení žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, 

oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto 

žáky. 

2) Poskytování odborných konzultací pedagogických pracovníkům v oblasti péče o děti 

předškolního věku, žáky základních škol a žáky středních škol, jejichž školní 

vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost. 
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3) Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu 

s předpisy o ochraně osobních údajů. 

4) Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními 

činnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.   

 

Ukázka z rozpisu standardní činnosti speciálně pedagogických center, které se 

týkají tématu této diplomové práce. Činnosti jsou vybrány z vyhlášky č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.   

  

1) Komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická). 

2) Tvorba plánu péče o žáka (strategie komplexní podpory žáka, pedagogicko-

psychologické vedení apod.) 

3) Přímá práce s žákem (individuální a skupinová). 

4) Včasná intervence 

5) Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení. 

6) Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálního 

vzdělávacího plánu). 

7) Zapůjčení odborné literatury. 

8) Zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb žáků. 

9) Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a středisky 

výchovné péče. 

10)  Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími  

potřebami. 

11)  Zpracování návrhů individuálních vzdělávacích plánů. 

12)  Tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků.  

 

Komplexní diagnóza na odborném pracovišti se provádí za spolupráce psychologa, 

speciálního pedagoga, sociální pracovnice, popř. dalších specialistů jako jsou například 

odborní lékaři. 
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Diagnostika na odborném pracovišti se opírá o: 

 nepřímé zdroje diagnostických informací, 

 přímé zdroje diagnostických informací.  

 

2.2.1  Nepřímé zdroje informací 

  

Nepřímé zdroje informací nejsou svým významem považovány za druhotné ve srovnání 

s informacemi získanými pomocí diagnostických technik. Nejsou v pravém slova smyslu ani 

nepřímé. Nepřímé zdroje informací jsou závislé na osobním přístupu toho, kdo diagnózu 

stanovuje, na jeho dovednosti vést rozhovor a na schopnosti  správně analyzovat obsah 

rozhovoru.  

Za nepřímé zdroje informací považujeme rozhovor s rodiči, rozhovor s učitelem a  

v neposlední řadě i s dítětem samotným. 

 

Rozhovor s rodiči 

Základním předpokladem profesionálního vedení rozhovoru s rodičem je vědomí, v jak 

obtížné situaci se nachází ten, který má neúspěšné dítě. Proto je na odborníkovi, aby se 

aktivně snažil o vytvoření vztahu, ve kterém získá důvěru rodičů. 

Často se stává, že rodiče se snaží své dítě hájit. To je pro další práci dobré znamení. Je to 

znamení toho, že jim na dítěti hodně záleží, že jsou pro ně zaujati, a proto budou ochotni, 

pokud k nim nalezneme cestu a oni získají naši důvěru, pro dítě hodně udělat a pracovat 

s ním. 

Nejzákladnější technikou, kterou můžeme budovat vztah důvěry s rodiči dítěte, je pozorné 

naslouchání tomu, co rodič říká. Informace, které rodiče podávají jsou velice důležité. Často 

rodiče se svým dítětem vyzkoušeli různé techniky, snažili se dítěti podle svých možností práci 

usnadnit. Důležitými informacemi jsou i ostatní zkušenosti rodičů z celkového 

psychomotorického vývoje dítěte. Například s čím mělo v dětství obtíže, nebo na co bylo 

naopak šikovné. Zda chodilo ráno do školky, jak se učilo básničky a říkanky, zda si hrálo na 

písku s ostatními dětmi. V čem dítě rodičům působí radost a z čeho mají obavy.  

Pozorné naslouchání rodičům neznamená, že druhá strana je pasivní. Samozřejmě do 

rozhovoru vstupuje, ale důležité je to, co říká rodič (Pokorná, 1997).  
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Rozhovor s učitelem 

Rozhovor s učitelem dítěte může poskytnout také řadu důležitých informací. Školní úspěch 

dítěte totiž závisí na možnostech a nadání dítěte, ale i na pedagogických schopnostech učitele. 

Na jedné straně tu stojí dítě, které je ve výuce limitováno svými schopnostmi a jejich 

rozvojem, svým intelektem a svými osobnostními charakteristikami, které se projevují 

v motivaci a postoje k učení. Na straně druhé je tu učitel se svými pedagogickými 

schopnostmi, znalostmi metodickými a samozřejmě i s celou svou osobností, se svou motivací 

k práci a osobním nasazením. Tyto dva předpoklady se nedají nikdy přesně odlišit. Učitel 

musí po celý život, ať si to uvědomuje nebo ne, řešit ve své profesi dilema, zda příčinou 

neúspěchu dítěte je první, nebo druhý předpoklad.  

Pro stanovení příčin školního neúspěchu jsou učitelovy postřehy o práci dítěte 

nedocenitelnými informacemi. Učitelé jsou často vynalézaví a snaží se pomoci dětem sami. 

Na poradenské pracovníky se obracejí až tehdy, když vyčerpali své metodické možnosti. Ty 

jsou zdrojem poučení pro psychologa. Učitel kromě toho umí popsat, jak dítě reaguje na svůj 

nezdar, čím se dá motivovat k práci atd.  

Předpokladem kvalitní spolupráce učitele a odborníka je vztah vzájemné úcty. Žádná 

strana se nesmí cítit ohrožena ve svých kompetencích. Jen tehdy se může rozvíjet vztah 

důvěry (Pokorná, 1997).   

 

    Rozhovor s dítětem 

Informace, které nám může dítě poskytnout jsou často podceňovány. Samozřejmě nám dítě 

nepřinese odborné teoretické informace, ale i tak se jedná o informace důležité pro 

diagnostiku a nápravu specifických poruch učení. Jen dítě nám totiž může říci, jakým směrem 

se ubíralo, když řešilo určitý problém, nebo proč udělalo určitou chybu. Při rozhovoru 

s dítětem a hlavně při dotazování na chyby může dojít k objasnění příčin jeho chyb. Často 

může jít jen o špatné pochopení informace, či zafixování určité pomůcky (Pokorná, 1997). 

 

2.2.2.  Přímé zdroje informací 

 

Diagnózu specifických poruch učení můžeme stanovit analýzou školních výkonů dítěte ve 

čtení, psaní a počítání. Významnou pomocí jsou i speciální zkoušky a testy, které hodnotí 

výkony dítěte v jednotlivých percepčních oblastech.  
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Hodnocení výkonu  ve čtení 

Z diagnostického hlediska můžeme hodnotit rychlost čtení, porozumění čtenému textu, 

analyzovat chyby, které dítě při čtení dělá, a sledovat, jak se dítě při práci chová.  

 

Vyšetření rychlosti čtení 

V pedagogicko-psychologických poradnách se používají k posouzení rychlosti čtení 

normované texty, vypracované Matějčkem a kol. (1987). Normy umožňují zjistit úroveň čtení 

dítěte vzhledem k tomu, jaký výkon ve čtení se vyžaduje v určitém postupném ročníku. Pokud 

dítě dosahuje v rychlosti čtení průměru, který se očekává u dětí jeho postupného ročníku, je 

jeho výkon ohodnocen čtecím kvocientem, který se rovná 100 bodů. Nižší čtecí kvocient 

označuje míru deficitu ve čtení, vyšší kvocient nad průměrnou úroveň schopnosti číst 

(Pokorná, 2011). 

Čtecí kvocient se stanovuje z výkonu dítěte ve čtení, kterého dosáhne za první minutu 

čtení. To znamená, že se sečtou správně přečtená slova textu za tuto dobu. Dítě však 

pokračuje ve čtení po dobu tří minut a výkon v každé minutě se zaznamenává. Má to svůj 

význam, protože mohou nastat tři možnosti. Dítě přečte i v dalších minutách stejný počet 

slov, pak můžeme mluvit o tom, že dosáhlo určitého stupně rychlosti čtení. 

V druhém případě výkon dítěte v dalších minutách klesá, což znamená, že čtení je pro dítě 

náročná činnost a že se při ní brzo unaví. Můžeme se s tím setkat hlavně u dětí, které chtějí 

podat výkon, a proto na začátku napnou všechny svoje síly, které se však rychle vyčerpají.  

Poslední možností je situace obrácená. Dítě, třeba proto, že chce podat dobrý výkon, se 

dostane do stresové situace, která je nakonec sráží. Dítě se přeříkává, chybuje, chyby 

opravuje, a tím za stanovenou dobu přečte relativně málo slov. V dalších minutách se však 

zklidní, začne číst plynuleji a chybuje méně (Pokorná, 2010). 

 

Porozumění čtenému textu 

Dalším úkolem při posuzování čtenářských výkonů dítěte je zjistit, do jaké míry si dítě 

uvědomuje obsah textu, který čte. Dokud dítě nestačí vnímat obsah čteného textu, je pro něj 

čtení pouze námahou, která mu nepřináší žádné uspokojení. 

Čteme proto, abychom se něco dozvěděli, ne abychom luštili stále dokola podobné 

symbolické tvary a dávali jim nějaké názvy. Proto je pochopitelné, že děti, které dlouho 

setrvávají pouze na formálním nácviku čtení, nejsou nadšenými čtenáři. Teprve tehdy, když 

se pozornost dítěte může odpoutat od rozlišování jednotlivých písmen a jejich sluchové 

podoby, když se formální stránka čtení zautomatizuje, může se dítě věnovat i obsahu čteného 
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textu. Tehdy začíná dítě číst s přednesem. I tady si však musíme dát pozor na to, zda dítě 

přednes pouze nepředstírá. Děti s dyslexií ve vyšších třídách již vědí, jak má čtení vypadat a 

jsou schopny melodii věty napodobit. Ne vždycky však jsou úspěšné, což může nepozornému 

posluchači uniknout.  

Dosud není vypracován český text, který by byl zaměřen na přesnost porozumění obsahu 

čteného materiálu a jenž by současně respektoval věk čtenáře nebo postupný ročník, který 

navštěvuje. Pracovníci krajské pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě-Porubě se již 

mnoho let zabývají rozvojem diagnostiky i metodických návodů k nápravě specifických 

poruch učení. Tito pracovníci vypracovávají zkoušky čtení s porozuměním. Tyto texty však 

zatím nejsou dostatečně rozšířeny a vyzkoušeny (Pokorná, 2010). 

V americké literatuře se uvádí řada diagnostických testů ke zjišťování úrovně čtení. Mercer 

a Mercer (1993) jich popisují celkem jedenáct. Nejrozšířenější je Woodcockův test (Woodcock 

Reading Mastery Tests – Revised z roku 1987), který je určen pro děti v mateřských školách 

stejně jako pro studenty bakalářského studia. I u dětí mateřských škol se zjišťuje za prvé 

schopnost zrakově sluchového učení: určitý grafický symbol je asociován se slovem. Dítě 

nejprve musí opakovat slova, která se k symbolům vztahují. Pak předčítá věty, které jsou ze 

symbolů sestaveny. V dalším subtestu se například zjišťuje identifikace velkých i malých 

písmen abecedy psaných různými typy písma – kurziva, rukopis apod. 

 

Žákům a studentům jsou předkládány čtyři subtesty, kde se na různě obtížném materiálu 

zjišťuje: 

1. identifikace slov – je předkládána řada slov a úkolem žáků je slova přečíst a správně 

    vyslovit každé slovo do pěti vteřin; 

2. slovní atak – namísto slov s významem jsou předkládána nesmyslná slova a slabiky, které 

    musí dítě přečíst nahlas; 

3.  porozumění slovům: a) anonyma: dítě dostává slova, která přečte a nahradí je slovem 

    opačného významu, b) synonyma: dítě čte slova a nahrazuje je slovem stejného nebo 

    podobného významu, c) analogie: dítě čte řadu tří slov, která reprezentují nedokončenou 

    analogii (např. matka – velká, dítě - _____), kterou doplňuje; 

4. porozumění části textu – dítě čte potichu text, ve kterém chybí slova, které má dítě dopsat 

   (Pokorná 2011) 
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Chyby při čtení a jejich analýza 

Pokorná (2010) uvádí, že abychom porozuměli obtížím, které dítě při čtení provázejí, 

musíme podrobně sledovat chyby, jichž se při čtení dopouští. Zjistíme, že některé se opakují, 

jiné můžeme charakterizovat jako náhodné. Těch se dítě dopouští z únavy nebo 

z nedostatečného soustředění. Jedná se například o vynechávání písmen či částí slov, 

domýšlení textu, nejistota, těžkopádnost při čtení, záměna zvukově podobných hlásek, 

záměna měkkých a tvrdých slabik, nerozlišení sykavek atd.  

 

Chování dítěte při čtení 

Z chování dítěte při čtení také lze vypozorovat důležité informace. Jednou z indicií je 

například to, zda je dítě při čtení uvolněné, nebo v tenzi, což se projevuje nejen v držení těla, 

ale i v nepravidelném dýchání. Může dojít až mocným vzdechům, které jsou zcela 

mimovolné. Náročnost čtení se může projevovat i neklidem v chování dítěte, například 

neúmyslným potrháváním ramen, šoupáním nohou a podobně.  

Všímat bychom si měli i chování dítěte, kterým si usnadňuje vlastní čtení. Důležité je i to, 

zda si dítě zakrývá prstem přečtená písmena, táhne prstem dopředu, jako by si zrakem 

připravovalo další písmeno, nebo ukazuje na písmeno, které čte. To všechno souvisí se 

strategií dítěte při čtení. Dítě samo prostřednictvím svých čtecích návyků může napomoci 

diagnostikovat své obtíže a ukázat i cestu, kterou by se měla ubírat náprava (Pokorná, 2010).  

 

Hodnocení písemných prací 

Pokorná (2010) uvádí, že písemné práce jsou cenným diagnostickým zdrojem informací 

 o specifických poruchách učení. Můžeme říci, že písemný projev dítěte s dysgrafií svými 

mnohotvárnými a mnohočetnými chybami, které nemůžeme vysvětlit neznalostí 

gramatických pravidel, prokazuje, že specifické poruchy učení existují. Dokonce na nich 

můžeme doložit, že existují jako jev mezinárodní, nezávislý na charakteru jazyka.  

 

Analýza chyb v písemném projevu dítěte  

Měli bychom sledovat, podobně jako u čtení, následující problémy: 

1) Dítě komolí slova – např. nerozlišuje souhláskové shluky, přehazuje písmena, obrací 

pořadí písmen (zprava doleva), vynechává části slova nebo jednotlivá písmena. Dochází 

k opakované záměně některých písmen (např. h a k, p a b). 

2) Dítě nedodržuje diakritická znaménka – vynechává čárky, háčky, tečky, nebo je umístí na 

nesprávném místě.  
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3) Dítě nerozlišuje měkké slabiky di, ti, ni od tvrdých dy, ty, ny. Některé děti měkká a tvrdá 

i, y v těchto slabikách používají náhodně, jiné zásadně všude píší měkké i nebo tvrdé y (druhý 

případ bývá měně častý).  

V pedagogicko-psychologických poradnách dostávají děti diktáty, které obsahují věty 

speciálně vybrané pro tyto případy. Jsou to věty, které vědomě nejsou gramaticky obtížné, 

aby se děti mohly soustředit pouze na sluchovou a zrakovou analýzu řeči, popřípadě na 

sluchově zrakovou schopnost intermodality. Věty jsou sestaveny tak, aby bylo možné 

v relativně krátkém diktátu postihnout všechny obtíže, které jsou naznačeny v předcházejících 

třech odstavcích. Celá řada těchto vět je uvedena v Matějčkově monografii Dyslexie – 

specifické poruchy učení (1993).  

4) V matematických sešitech lze sledovat, zda dítě nepíše některé číslice zrcadlově, 

nezaměňuje číslice, nebo jejich pořadí při psaní dvoj- i vícemístných čísel. Důležité je, jak 

dítě dodržuje sloupce čísel při písemném sčítání a odčítání, zda je schopno sledovat a správně 

zapisovat jednotky, desítky atd. Při písemném násobení a dělení, je důležité zda správně a bez 

obtíží umisťuje desetinnou čárku.  

5) Dítě nedodržuje gramatická pravidla při psaní. Jsou to chyby, které nemůžeme zařadit mezi 

specifické obtíže, které byly popsány v předcházejících odstavcích. I tady se však vyplatí 

sledovat charakter jednotlivých chyb. Pokud se chyby opakují, dítě zřejmě nepochopilo 

gramatický jev.  

Analýza chyb je časově velmi náročná činnost. Je však důležitá, pokud budeme s dítětem 

pokračovat ve výuce, aniž by pochopilo a zvládlo jednodušší jevy. Při dalším úsilí ve 

vzdělávání dojde k nárůstu nejistoty, zda zadaný úkol dítě dobře pochopilo a splnilo. Tato 

nejistota se později může proměnit v bezradnost, bezmoc a přesvědčení, že se určitému 

podmětu nemůže naučit (Pokorná, 2010). 

 

Sluchové rozlišování řeči 

První etapou při vyšetření dítěte se specifickými poruchami učení je zjištění chyb při čtení 

a psaní a jejich rozbor. V další fázi je důležité zjistit příčiny těchto chyb a obtíží, abychom 

mohli nakonec stanovit i strategie nápravy. 

 

Obtíže ve sluchové percepci řeči mohou být příčinou obtíží ve třech oblastech:  

 ve sluchové analýze a syntéze řeči 

  ve sluchové diferenciaci měkkých a tvrdých slabik po souhláskách d, t, n  

 v délce samohlásek. 
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Sluchová analýza a syntéza řeči 

První oblastí sluchové percepce řeči je tedy schopnost diferencovat slova na jednotlivé 

hlásky a z jednotlivých hlásek skládat slovo, které je pak samostatným zvukovým celkem. 

Rozkládání slova na hlásky, neboli sluchová analýza řeči, je nutná k tomu, aby se dítě naučilo 

psát. Zpočátku si dítě diktuje po písmenech, později už po slabikách. Teprve když je sluchová 

analýza řeči zcela zautomatizovaná, může si při psaní diktovat celá slova nebo větné celky. 

Skládání hlásek do slov, sluchová syntéza řeči, je předpokladem pro nácvik čtení. Nejprve se 

dítě učí skládat slabiky, poté následuje skládání slov ze slabik. Při plynulém čtení postřehuje 

celé slovo.  

Nedostatečně rozvinutá sluchová analýza a syntéza řeči se projevuje komolením slov při 

psaní a čtení. Především dochází ke komolení delších slov a slov, u kterých převládají 

souhlásky nad samohláskami. Například silně frekventované slovo čtvrtek se skládá pouze 

z jedné samohlásky a šesti souhlásek. Podobně slova čtvrtka, mrštný, skvrna, vrstva, 

stvrzenka, roztržka se skládají převážně ze souhlásek.  

Abychom mohli stanovit, jak dalece je rozvinuta sluchová analýza a syntéza řeči, musíme 

postupovat systematicky od nejjednodušších celků, což je otevřená slabika (souhláska a 

samohláska: na), dále přes zavřenou slabiku (souhláska, samohláska, souhláska: míč), slovo 

utvořené dvěma otevřenými slabikami, slovo složené ze slabiky otevřené a zavřené, z tří 

otevřených slabik, ze dvou otevřených a jedné zavřené slabiky. Další postup je vázán na 

výběru slov, u kterých se objevují dvě a více souhlásek vedle sebe. Nejprve se objevují na 

začátku slova, pak na konci a naposledy uprostřed slova, protože tak stoupá i náročnost na 

sluchovou diferenciaci. V pedagogicko-psychologických poradnách se používá u dětí 

předškolního věku Zkouška sluchového rozlišování – Matějčkem adaptovaný test Wepmana, u 

školních dětí Matějčkova zkouška sluchové analýzy a syntézy (Pokorná, 2010). 

 

Rozlišování měkkých slabik di, ti, ni a tvrdých dy, ty, ny 

Nezřídka se stává, že do pedagogicko-psychologické poradny přijde dítě, které chodí do 

třetí nebo čtvrté třídy, a doposud si nepamatuje měkké a tvrdé  souhlásky. Nejčastěji se zjistí, 

že dítě sluchem nerozlišuje takzvané měkčení hlásek. Nerozlišuje mezi di, ti, ni a dy, ty, ny. 

Tyto dvojice měkkých a tvrdých slabik se objevují jen v málo jazycích, kromě češtiny je zná 

všechny jen slovenština, albánština, maďarština a ruština. Proto i cizinci, kteří se učí češtině, 

se často prozradí ve výslovnosti nedokonalými rozdíly mezi těmito dvojicemi hlásek.  

Děti, které sluchově nerozlišují měkké a tvrdé souhlásky, se dostávají do problémů 

s českou gramatikou vůbec. Od této chvíle, protože nepochopily nejjednodušší pravidlo psaní 
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tvrdého y a měkkého i, jsou nejisté i v ostatních pravidlech, kde mají i a y rozlišovat. Všichni 

učitelé prvních a druhých tříd by si měli tuto skutečnost uvědmit. Pomohlo by jim to předejít 

mnoha nedorozuměním a obtížím, které se před tyto děti do budoucna stavějí (Pokorná, 

2010). 

 

Rozlišování délky samohlásek 

Rodiče i učitelé často považují děti, které zapomínají na čárky a někdy i háčky při psaní a 

nedokážou si po sobě tyto chyby opravit, za nepozorné. Nedovedou si představit, že by něco 

takového děti nemohly slyšet, kdyby jen trochu dávaly pozor. Když se pak dozví, že je 

skutečně možné, že sluchová diskriminace řeči jejich dítě není v tomto smyslu dostatečně 

rozvinuta, že není schopno přesně rozlišovat délku samohlásky, žádají vysvětlení, proč si 

nedá pozor alespoň na ostatní diakritická znaménka (Pokorná, 2010).  

 

V této souvislosti uvádí autorka Věra Pokorná (2011) ve své knize Teorie a náprava 

vývojových poruch učení a chování str. 217 příklad ze své praxe, kdy se setkala s chlapcem ze 

čtvrté třídy, který měl tyto problémy:  

„Když chlapec psal věty, které jsem mu diktovala, byl velice ukázněný, soustředil se na 

práci a pozorně vyslechl větu, dříve než ji začal psát. Přesto se v jeho diktátu objevily čárky, 

kde neměly být, a podařilo se mu napsat slovo ještě jako jest'é. Společně jsme se tomu 

zasmáli. Pro mě to však bylo velké poučení. Chlapec věděl, že správné psaní diakritických 

znamének je pro něho obtížné. Proto se v diktátu na ně zaměřil. Ve snaze neudělat chybu a při 

své nejistotě sluchového rozlišování délky samohlásek selhal právě tam, kde chtěl dokázat, že 

si dává pozor“.    

 

Podobně jako v tomto případě, kdy se nejistota v psaní čárek přenesla na všechna 

diakritická znaménka, můžeme sledovat u mnoha dětí, jak se nejistota v rozlišování tvrdých a 

měkkých slabik po d, t a  n přenese na nejistotu ve všech pravidlech, která určují správné 

psaní měkkého i a tvrdého y. Z toho důvodu je velmi důležité co nejdříve odhalit specifické 

obtíže dětí, aby se postupně nevršily další výukové nedostatky. Učitelé by měli být schopni co 

nejdříve analyzovat chyby, kterých se děti ve škole dopouštějí, popřípadě by jim měli umět 

předcházet.  
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Zraková percepce tvarů 

Jde především o horizontální a vertikální inverze psaní číslic, záměnu písmen, číslic a 

nedostatečné rozlišování geometrických figur. Dítě zaměňuje jednotlivá písmena, číslice, 

tvary a má obtíže s jejich znázorňováním.  

Pracovníci pedagogicko-psychologických poraden používají k vyšetření zrakové percepce 

tvarů normované testy. V předškolním věku a v první třídě se nejčastěji používá Edfeldtova 

reverzní zkouška. Pro stejný věk, s použitím i pro další třídy prvního stupně základní školy je 

možné využít Vývojový test zrakového vnímání M. Frostigové. Normy tohoto testu jsou 

standardizovány pro děti od čtyř do osmi let, některé subtesty do devátého roku. Pokud 

předpokládáme nedostatečný rozvoj těchto funkcí, můžeme test použít i ve vyšším věku 

dítěte. V zahraničí se v poradenství používá ke stanovení úrovně zrakového vnímání i 

Tvarový test Binderové (Pokorná, 2010).   

 

Edfeldův test 

Užívá se při vyšetřování dětí před nástupem povinné školní docházky (je známá i zkrácená 

verze, sestavená Schürerem a Schürerovou). Jde o test, který hodnotí rozvoj a úroveň zrakové 

percepce symbolů. Děti určují, zda párové obrázky jsou identické, či nikoli. Edfeldt (1955) se 

výzkumně zabýval rozvojem vnímání rozdílů mezi symbolickými tvary a jejich polohou u 

dětí předškolního věku a školáků v nižších třídách.  

Test se skládá z 84 figur, z nichž některé jsou kongruentní, jiné jsou rozdílné tvarem, nebo 

stejné tvarem, ale horizontálně nebo vertikálně vůči sobě obrácené (obr. 1). Dítě po zácviku 

má vyhledávat dvojice figur, které nejsou kongruentní žádným způsobem, a ty přeškrtnout 

(Pokorná, 2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1  Příklad párových symbolických figur z Edfeldova testu. 
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Vývojový test zrakového vnímání M. Frostigové. 

Marianny Frostigová se narodila ve Vídni, ale působila především v Los Angeles. V Los 

Angeles založila Schoul of Educational Therapy pro děti s obtížemi v učení. V roce 1963 

vydala test vizuální percepce, který se dnes běžně používá ve Spojených státech i v Evropě. 

V mnoha evropských zemích je její test součástí předškolního vyšetření a při diagnostice 

specifických poruch učení se stal nezbytností.  

Frostigová popsala jednotlivé stupně vývoje zrakového vnímání, kdy každý nižší stupeň je 

předpokladem k rozvinutí nové kvality stupně vyššího. 

 

Prvním, součastně i základním stupněm je vizuomotorická funkce, jež představuje 

koordinaci oka a těla, oka a ruky, oka a nohy ve vzájemném propojení. Jako příklad nám 

může posloužit obrázek č. 2. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Vizuomotorická koordinace ruky a oka podle Frostigové 

 

Druhým stupněm vizuální percepce je vnímání figury a pozadí jako vnímání a 

znovupoznávání určitého tvaru na komplexním pozadí (obr. 3). 

 

 

 

 

 

Obr. 3  Vnímání figury a pozadí podle Frostigové 
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Dalším stupněm vývoje zrakového vnímání je konstantní vnímání tvaru, což znamená 

rozpoznání daného tvaru nezávisle na jeho velikosti, poloze nebo barvě. Opět si to můžeme 

přiblížit na příkladě (obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4  Konstantnost vnímání podle Frostigové 

 

Čtvrtým stupněm je zrakové vnímání polohy předmětu v prostoru. Vnímání vzdálenosti 

jednotlivých předmětů ve vztahu k pozorovateli. Příklady na obrázku č. 5 se liší vertikální a 

horizontální inverzí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5  Vnímání polohy předmětu v prostoru podle Frostigové 
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Posledním stupněm rozvoje zrakového vnímání podle Frostigové je vnímání polohy dvou 

nebo více předmětů v prostoru vůči sobě navzájem, které diagnostikuje a nacvičuje na 

různých seskupeních bodů, jež má dítě podle návodu spojovat. Nejjednodušší a o něco 

složitější příklad představuje obrázek č. 6. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Obr. 6  Vnímání prostorových vztahů podle Frostigové. 

 

K nácviku všech těchto schopností připravila Frostigová velké množství materiálu. I u nás 

se některé její předlohy používají, i když často zcela nesystematicky a bez uvedení jména 

autorky (Pokorná, 2010).  

 

Lateralita 

Běžně je známé, že především při pohybech náročnějších na přesnost (krájení chleba, 

stříhání nůžkami, řezání pilou apod.) dáváme přednost jedné ruce a druhá předmět přidržuje. 

Přesto víme, že obě ruce máme zdravé a že dělení činností je v pořádku. Méně rozšířená je 

informace o tom, že všechny párové orgány, tedy i nohy, uši a oči, snad i orgány s vnitřní 

sekrecí podléhají pravidlu lateralizace. To znamená, že upřednostňujeme jeden orgán z páru. 

O tom orgánu říkáme, že je dominantní. Dominance orgánů není vyjádřením toho, zda je 

jeden orgán výkonnější (například lepší ostrost vidění nebo sluchu), ale je vyjádřením funkční 

koordinace obou orgánů v závislosti na koordinaci mozkových hemisfér. Pro nácvik psaní je 

důležitá souhra ruky a oka. Proto nás zajímá především vztah mezi lateralitou oka a ruky. 

Úkoly, které dítěti specialisté při vyšetřování laterality ukládají, jsou dostatečně známé. 

Popisují je Matějček (1974,s. 99n., 1993, s. 259n.), Zelinková (1994, s. 41) a Tymichová (bez 
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udání data, s. 9n., 1985, s. 20n.). Důležitá je nejen znalost jednotlivých úkolů, ale též 

interpretace jejich provedení. 

Všechny zkoušky, které dítě provádí, jsou navrženy tak, aby je mohlo provést každou 

rukou zvlášť nebo za spolupráce obou rukou. Na závěr vyšetření se stanovuje kvocient 

dextrolaterality, pravorukosti (DQ), který vyjadřuje, jak často dítě použilo pravou ruku při 

provádění úkolů. Na základě kvocientu dextrolaterality se pak uvažuje o vyhraněnosti 

laterality.  

Výsledkem vyšetření laterality oka je zjištění, zda je u dítěte dominantní oko pravé, levé 

nebo jestli dominance oka není vyjádřena. Předpokládá se, že pro nácvik čtení a psaní je 

výhodou, když dominance ruky i oka je stejně lateralizována. To znamená, že pravoruké dítě 

upřednostňuje pravé oko a levoruké zase oko levé. Proto by se dalo předpokládat, že třetí 

možnost, takzvaná zkřížená lateralita, kdy vedoucí oko je pravé a dominantní ruka levá, nebo 

obráceně, by mohla být považována za příčinu specifických poruch učení. Dosud se však 

souvislost mezi poruchami učení a zkříženou lateralitou vědecky nepotvrdila (Pokorná, 2010). 

 

Vnímání prostorové orientace 

Orientace v prostoru je závislá především na percepci zrakové, sluchové a kinestetické. 

Proto již při vyšetření zrakové percepce se sleduje i schopnost orientace v ploše. Vyšetření je 

proto nutno doplnit o informace z oblasti kinestezie.  

 

Vyšetření kinestetického vnímání 

V vyšetření kinestetického vnímání se v pedagogicko-psychologických poradnách používá 

Žlabův test Orientace vpravo-vlevo z jeho Souboru specifických zkoušek (Žlab, 1990). Ve 

druhé a třetí části tohoto testu jsou úkoly, které mají zjistit úroveň kinestezie u dítěte. 

 

Základní série obsahuje následující úkoly: 

zvedni pravou ruku, 

levou ruku dej na pravé ucho, 

pravou ruku na pravé oko, 

postav se na levou nohu, 

poškrábej se levou rukou na pravém stehně, 

dej pravou patu na levé koleno. 
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Dítě, které navštěvuje třetí a vyšší třídu, dostává další úkoly. Na terapeutovi, který stojí proti 

němu má ukázat: 

svou pravou rukou jeho pravou ruku, 

svou levou rukou jeho pravé oko, 

přisunout svou levou nohu k jeho levé noze, 

ukázat svou pravou rukou jeho levé ucho. 

 

Je to zkouška informativní a rozšířená. B. Sindelarová doporučuje zadávat dítěti nejprve 

úkoly, kdy dítě dělá stejné pohyby oběma rukama, poté doporučuje úkoly prováděné pravou 

rukou, kdy se dítě dotýká části těla na pravé straně. Následovat by měly úkoly prováděné 

levou rukou na levé straně a nakonec pohyby, které kříží střední linii těla. Dítě dostává 

zároveň dvě instrukce. Pořadí instrukcí má dítě také dodržovat. G. Spiel postupuje podobně, 

s výjimkou, že při opakování úkolu se mění pozice terapeuta vůči dítěti .  

Během celého vyšetření se doporučuje dělat si poznámky o motorické dovednosti, 

obratnosti a šikovnosti dítěte, která souvisí s kinestetickým vnímáním. Při jednotlivých 

vyšetřeních se soustředíme na určité schopnosti a dovednosti, ale stále musíme mít na mysli 

komplexnost vnímání a chování dítěte. 
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Vyšetření představy prostorové orientace   

K vyšetření představy prostoru se užívá první část již zmiňované Žlabovy zkoušky. Dítě 

dostane předlohu čtyř čtverců. U prvního má určit jeho pravý horní roh, u druhého levý dolní, 

u třetího levý horní a u posledního pravý dolní roh.  

Při vyšetření dětí osmiletých a starších je možné použít také test Reyovy komplexní figury 

(obr. 7). Běžně se používá v zahraničí. U nás je součástí Koučovy baterie určené k vyšetření 

matematických schopností.  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7  Reyova-Osterriethova komplexní figura: a) malý obdélník vlevo uvnitř velkého obdélníku se má svými 

dvěma vrcholy dotýkat obou úhlopříček velkého obdélníku, b) dolní strana rámečku se nemá dotýkat figury, c) 

na dolní straně velkého obdélníku, z jeho vnější strany není čtverec, ale obdélník, jeho kratší strana je menší než 

kratší strana malého obdélníku uvnitř figury. 

 

Úkolem dítěte je obkreslit figuru na čistý nelinkovaný papír. Pak se mu předloha i jeho 

kresba odstraní a dítě má nakreslit figuru zpaměti. Feuerstein dítěti vysvětlí vztahy mezi 

jednotlivými čarami, které vytvářejí samostatné celky. Tak naučí dítě strategii řešení úkolu. 

Poté hodnotí rozdíl mezi první a třetí kresbou (Pokorná, 2010). 

 

Vnímání časové posloupnosti 

Vnímání časové posloupnosti můžeme u dítěte sledovat opět různým způsobem. Nečastěji 

v oblasti vizuální, akustické nebo v řetězci chování. 
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Oblast vizuální 

Dítěti předkládáme řadu čísel, kterou má doplnit, Například: 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2  ………………… 

Dítě musí samo přijít na pravidlo, podle kterého se čísla opakují. 

 

Oblast auditivní 

Nejčastěji se dítěti předkládá řada krátkých a dlouhých slabik. Dítě vyzveme, aby sekvenci 

opakovalo, dokud mu neřekneme „dost“. Zkusíme na příkladě: ta, tá, ta. 

 

Když dítě úkol pochopilo, předříkáváme: 

tá, ta, ta 

ta, ta, ta, tá 

ta, tá, ta, ta 

tá, ta, ta, ta, tá 

 

Každou sekvenci by dítě mělo pětkrát správně opakovat. Po pátém opakování dítě 

zastavíme a předříkáme další sekvenci. Pokud se stane, že je dítě neúspěšné, zkusíme kratší 

sekvence. Důležité je, abychom při neúspěchu dítě od spolupráce neodradili, a tím mu 

neztížili případnou nápravu (Pokorná, 2011) . 

 

Paměť 

Orientačně můžeme použít Wechslerovův subtest Opakování čísel. Pro žáky pátého až 

osmého postupného ročníku byly vypracovány dva testy kolektivem pracovníků nejmenované 

pedagogicko-psychologické poradny. Jeden z testů je postaven na memorování numerické 

řady (MEN) – sleduje se naučení řadě čísel, vizualizace a znovuvybavení. Druhý 

diagnostikuje zapamatování a reprodukci textu (M-E-Hi-R). 

U mladších dětí nemáme žádnou normovanou pomůcku. Je možné použít některé subtesty 

Sindelarové (1996), které se orientují na vizuální a auditivní paměť sledovanou na 

smysluplném i symbolickém materiálu. 

Během vyšetření ostatních funkcí máme mnoho příležitostí pozorovat i schopnosti paměti 

(Pokorná, 2010). 
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2.2.3  Standardizované diagnostické testy 

 

Test rizika 

Poruch čtení a psaní pro rané školáky 

 

Tento standardizovaný diagnostický materiál od autorek Daniely Švancarové a Anny 

Kucharské složí k včasnému záchytu dětí, které by mohly mít při osvojování čtení a psaní 

problémy a mohou se tak u nich projevit problémy na bázi dyslexie a dysgrafie. Jedná se o 

soubor pracovních listů, otázek a úkolů s manuálem, který zjišťuje sluchové, zrakové, 

grafomotorické, artikulační a jiné schopnosti. Test rizika také nabízí trénink oslabených 

oblastí. Tento test zařazujeme mezi metodiky tzv. depistáže. Je tomu tak z toho důvodu, že 

tento materiál si neklade za cíl detailně vyšetřit dané oblasti, ale snaží se spíše poukázat na 

možné problémy v jednotlivých předpokladech pro čtení a psaní. Tuto oblast ale také 

považujeme za velmi důležitou. Pokud se nám povede včasně vyhledat a začít pracovat s děti, 

které by mohly mít problémy se čtením a psaním, můžeme výrazně přispět k minimalizaci 

jejich problémů. Učitel se tak již od začátku 1. třídy může dítěti cílevědoměji věnovat a 

zaměřovat se na jeho specifické potřeby. Test je určen pro děti těsně před nástupem školní 

docházky a žákům 1. ročníku základní školy. Zadává se individuálně a použít ho mohou nejen 

poradenští pracovníci, ale i učitelé a speciální pedagogové. 

Pomocí depistáží screeningových, záchytových metod jak je také můžeme nazvat, se 

vyhledávají rizikové děti se kterými bychom pak měli dále pracovat. Test pracuje na principu 

srovnávání výkonu jednotlivce v testu s výkonem skupiny, která sloužila k vytvoření norem. 

Část dětí bude spadat do tzv. pásma ohrožení, to jsou děti u nichž se projevují jisté odchylky 

v dosažené úrovni předpokladů pro čtení a psaní oproti běžné populaci. Těmto dětem je pak 

věnována větší pozornost a pečlivě se sleduje jejich vývoj. Pro tyto děti jsou také určena 

některá cvičení na předcházení specifickým poruchám učení. U závažných odchylek ve 

výkonu a to i přes individuální péči se doporučuje vyšetření dítěte v pedagogicko-

psychologické poradně.  

Snímání testu může probíhat přímo ve škole, nebo v pedagogicko-psychologických 

poradnách či speciálně-pedagogických centrech. Snímání provádí pracovník, který je k tomu 

způsobilý tzn. pracovník poradny, zaškolený učitel základní nebo mateřské školy, školní 

speciální pedagog nebo školní psycholog. Test se může zadávat dětem buď na konci 

docházky do mateřské školy, nebo těsně po nástupu do 1. třídy základní školy. Pokud je test 

zadán před nástupem do základní školy může tak sloužit jako materiál rozhodující, zda je 
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vhodné, aby dítě do školy nastoupilo, nebo zda je lepší dát dítěti odklad školní docházky. 

Pokud je test užit po nástupu do 1. třídy základní školy je vhodné testovat dítě na začátku září, 

nejpozději však během prvního pololetí. Nízké výsledky z tohoto testu nás pak upozorňují na 

potřebu individuálního přístupu k těmto dětem.  

Informace vzešlé z testu by měly sloužit především rodičům dětí, kteří se pak odpovědně 

rozhodnou o zařazení dítěte do školní docházky, nebo o navázání spolupráce s pedagogicko-

psychologickou poradnou, ale i pro učitele, kteří tak zvolí správný přístup ve výuce 

(Švancarová, Kucharská, 2001).  

 

Popis testu 

Test obsahuje 56 položek ve 13 subtestech. Ty obsahují 2 až 8 úkolů. Součástí testu je také 

obrazový materiál, k jeho zadání je nezbytné použití bzučáku. Test zadáváme individuálně a 

to podle schopností dítěte. Časová náročnost testu se pohybuje mezi 20 až 30 minutami.  

Velká část testu je zaměřena na sluchovou oblast. Zjišťuje sluchovou analýzu, schopnost 

rozlišení nejen první hlásky ve slově, na začátku, ale i na konci slova. Dítě také diferencuje 

délky a měkčení hlásek u dvojic nesmyslných slov. 

 Dále test hodnotí zrakovou oblast a to spolupráci zraku, sluchu i motoriky. Zaměřuje se na 

pochopení a interpretaci rytmu a to pomocí bzučáku. Test se také zaměřuje na schopnost 

diferencovat zrcadlově podobné tvary a na zrakovou paměť 

Další oblastí, které test věnuje pozornost je artikulační obratnost, úroveň jemné motoriky, 

schopnost učení a poslední oblastí je schopnost tvoření rýmu (Švancarová, Kucharská, 2001).  

 

Diagnostika specifických poruch učení v českém jazyce 

Josef Novák 

 

„Testová baterie Diagnostika specifických poruch učení v českém jazyce (dále jen test 

Diagnostika SPU) je koncipován jako strukturální, vícedimenzionální test zaměřený na 

parciální posuzování struktury a částečně i úrovně jazykových schopností dětí, které mají 

zřetelné obtíže s nabýváním a užíváním základních čtenářských, písařských a pravopisných 

dovedností“ (Novák, 2002, s. 6).  

Významným rysem testu je strukturace diagnostikovaných oblastí (okruhů) podle jejich 

obsahu a komplexity. Se zřetelem k obsahu to je auditivní a vizuální percepce, jemná 

motorika, lateralita, čtenářské, písařské a pravopisné dovednost, audiomotorická a 

vizuomotorická koordinace a zraková paměť. Podle komplexity diagnostikovaných oblastí, se 
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jedná o percepčně kognitivní schopnosti a o komplexní aktivity jako je čtení, porozumění 

čtenému textu, psaní a uplatňování pravopisných dovedností. 

Diferenciálně diagnostické nálezy poskytují informace jednak o míře vyspělosti 

parciálních funkcí centrální nervové soustavy, ale také o jejich vyvážené nebo naopak 

nevyvážené struktuře. Na poruchy a narušení specifických řečových funkcí – jimž jsou právě 

výše zmiňované rozvíjející se základní školní dovednosti – je prostřednictvím těchto 

diferencovaných nálezů v testu nahlíženo jako na specifické poruchy učení multifaktorově a 

vícedimenzionárně podmíněné.  

Takové pojetí umožňuje při diagnostické syntéze nálezů jejich interpretaci, adekvátní 

odlišení nápadných těžkostí s rozvojem čtení, psaní či pravopisu podmíněných převážně vlivy 

endogenními nebo exogenními. 

Testová baterie Diagnostika SPU v českém jazyce se skládá ze standardizovaných testů a 

ze standardizovaných zkoušek. Svým pojetím test umožňuje při interpretaci nálezů uplatnit 

jak hlediska kvantitativní, tak hlediska kvalitativní. Test nenahrazuje didaktické testy školních 

jazykových vědomostí a dovedností, ale ani subtesty obecně verbálních schopností ve 

struktuře testů všeobecných rozumových schopností ani jiné speciální testy jazykových 

schopností a dovedností.  

Z uvedené charakteristiky testu Diagnostika SPU je zřejmé jeho uplatnění v rámci 

komplexního šetření při obtížích dětí ve čtení, psaní a pravopisu. Diagnostický přínos je ještě 

více zvýrazněn, použíje-li se test (a to opět jen v opodstatněných případech) v návaznosti na 

psychologická vyšetření nejlépe strukturálními testy všeobecných rozumových schopností a 

dominantních osobnostních rysů dítěte. Popsaný test rozhodně není určen k vyhledávání 

jazykového nadání dětí. 

V roce 2002 vyšlo nové přepracované vydání tohoto testu. Toto vydání nahrazuje vydání 

první, z roku 1664 (Novák, 2002).    

 

Popis testu 

Test je koncipován jako strukturální za účelem poskytovat diferencované nálezy v řadě 

oblastí, které rozhodující měrou podmiňují rozvoj čtenářských, písařských a pravopisných 

dovedností dětí, a navíc posuzují i míru individuální vyspělosti dílčích jazykových 

předpokladů. Podle míry složitosti diagnostikovaných oblastí lze jednotlivé testy a zkoušky 

rozčlenit. 

a) Komplexní: Zkouška čtení, Zkouška písemného projevu (písma) a pravopisu, tj Opis 

textu, Přepis textu, Diktát, Expresivní řeč, Zkouška laterality. 
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b) Percepčně motorická: Test Rey-Osterriethovy komplexní figury, Reprodukce rytmu, 

Zkouška jemné motoriky, Zkouška směrové a stranové orientace (PLO) 

c) Percepční: Vizuální diferenciace, Auditivní diferenciace, Auditivní analýza, 

Auditivní syntéza, Percepce rytmu (Novák, 2002). 
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3.  Teorie dílčích funkcí a deficitu dílčích funkcí 
 

  

Pojem „vývojové poruchy“ – podobně jako pojem „poruchy chování“ – nemá v psychologii 

dětí a mladistvých zcela přesný a jednoznačný obsah, a proto jej jen těžko definovat. 

V diagnostice je tento pojem prakticky nepoužitelný právě pro svou šíři. V nápravě, v terapii 

a ve speciální pedagogice je nepoužitelný pro svůj negativní obsah. 

Psychologie a speciální pedagogika trpěla dlouho touto negativní orientací, která vycházela 

z funkčních deficitů. V českém prostředí se v tomto smyslu v začátcích rozvoje oboru pro 

celou oblast speciální pedagogiky prosadil název defektologie. Byl to název převzatý ze 

sovětské terminologie. Jeho nevýhodou bylo, že vedl k teoretickému i praktickému zaměření 

na defekt, a nikoli na rozvoj jednotlivých funkcí postiženého člověka. V německy hovořícím 

prostředí se podobně mluvilo, a dosud ještě často mluví, o léčebné pedagogice 

(Heilpädagogik). 

 Tento základní přístup není jen teorií, ale působí především v praxi. Jde o postoj 

každého speciálního pedagoga a každého klinického pedagogického psychologa a v budoucnu 

zřejmě i každého učitele. Je zřejmé, že integrace postižených dětí se bude stále více 

rozšiřovat. 

 Pro jednotlivé poruchy se vytvářejí nové odborné názvy, které sice budí dojem 

vědeckosti, ale mnoho neřeší. Často je nutné tuto popisnou diagnostiku v praxi dále definovat, 

nebo naopak rozšiřovat, protože sama o sobě přesně nevystihuje obraz jednotlivého případu. 

Proto Graichen navrhuje, aby všechny tyto poruchy byly zpracovány v rámci jednotlivého 

teoretického konceptu, pro který zvolil název „deficity dílčích funkcí“ 

(Teilleistungsswächen). „Jde o koncept funkčního systému s dynamickou lokalizací, ve kterém 

probíhá činnost celého mozku při realizaci veškerých psychických funkcí“ (Graichen 1979, 

str. 48). Vychází z prací Vygotského a Lutriji a přejímá Lurijův koncept „funkčního 

systému“. Funkční systém je výrazem toho, že se jednotlivé funkce na různé úrovni – od 

dýchání, lokomoce a vnímání až po intelektuální funkce – projevující činnosti, které mohou 

být prováděny rozličnými způsoby, ale jsou určeny souhrnnými úkoly organismu jako celku, 

danými jako proces adaptace. 

 Na základě tohoto neuropsychologického konceptu funkčního systému definuje 

Graichen (1973, s. 112) pojem „deficity dílčích funkcí“ (zprvu o nich mluvil jako o poruchách 

dílčích funkcí) „jako snížení výkonu jednotlivých faktorů nebo prvků v rámci většího 

funkčního systému, který je nezbytný ke zvládnutí určitých komplexních procesů adaptace“ 

(Pokorná, 2010). 



47 

 

 Termín deficity dílčích funkcí (Teilleistungsschwächen, nebo dříve 

Teilleistungsstörungen) se v německé odborné literatuře poměrně rychle rozšířil. Zpočátku 

však bylo nutné jeho obsah opakovaně specifikovat. V české odborné literatuře je tento termín 

ještě málo známý (Pokorná, 2010). 

         

Definice deficitu dílčích funkcí  

Německý psychiatr R. Lempp z Tübinfen charakterizuje deficity dílčích funkcí  

jako: „zmenšení výkonu jednotlivých faktorů nebo jejich částí uprostřed většího funkčního 

systému, který je potřebný k zvládnutí určitého komplexního úkolu adaptace“ (Pokorná 2010, 

str. 96). 

 B. Sindelarová charakterizuje deficity dílčích funkcí jako: „základní schopnosti, které 

umožňují diferenciaci a rozvoj vyšších psychických funkcí, jako jsou řeč a myšlení. V dalším 

vývoji jsou předpokladem, o který se opírá dovednost čtení, psaní, počítání a i přiměřeného 

chování. Deficity dílčích funkcí tedy vyjadřují oslabení základních schopností, které pak 

vedou k obtížím v učení a chování“ (Sindelarová, 1996, s. 8). 

 

Podle Sindelarové (2003) mezi deficity dílčích funkcí patří 

a) Diferenciace figury a pozadí (jde o schopnost zaměření svoji pozornosti na určitou 

        věc). 

b) Optická a akustická diferenciace (schopnost rozlišovat věci, které jsou si podobné, ale 

        nejsou totožné a také schopnost analýzy). 

c) Funkce intermodální kódování (schopnost spojení viděného a slyšeného) 

d) Paměť (krátkodobá i dlouhodobá pro viděné i slyšené). 

e) Funkce seriality (schopnost vnímání a chápání následností, která později umožní 

       správné pořadí písmen, číslic.   

f) Vnímání schématu těla a orientace v prostoru (jde o rozvoj motoriky, prostorových 

        představ a vztahů mezi věcmi).  
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3.1.  Sluchová percepce, vnímání a reprodukce rytmu 

 

Sluchová percepce 

 

a) Vývoj sluchového vnímání a jeho vliv na úroveň čtení a psaní 

Sluchové vnímání se vyvíjí již v prenatálním období života. Od pátého měsíce plod vnímá 

zvukové podněty z vnějšího i vnitřního prostředí modifikované amniovou tekutinou. Od 

šestého měsíce dítě již reaguje na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. 

Později se liší reakce dítěte na zvukové podněty, které jsou pro něj příjemné a které 

nepříjemné. Od třetího týdne vyvíjí aktivitu směřující k lepšímu vnímání hlasu. Vývoj 

sluchového vnímání směřuje ke stále větší ostrosti a diferenciaci. Je předpokladem nejprve 

globálního vnímání řeči, později rozlišování jejích elementů, tj. slov, slabik a hlásek.  

 U dětí s poruchami učení se sluchové vnímání často vyvíjí opožděně. Vzhledem 

k převážně fonetickému pravopisu českého jazyka se poruchy sluchového vnímání negativně 

odrážejí ve výuce čtení i psaní. Způsobují obtíže při rozlišování hlásek a jejich skládání ve 

slovo. To vede k záměnám, vynechávání či přesmykování písmen.  

 Reedukace sluchového vnímání s cílem odstranit deficit ve vývoji je nedílnou součástí 

procesu reedukace specifických poruch učení vůbec. Zvláště pak při reedukace dyslexie 

(Zelinková, 2003). 

 

       b)  Reedukace sluchového vnímání 

V průběhu reedukace se zaměřujeme na jednotlivé oblasti, které spolu výrazně souvisejí 

(např. sluchová analýza a syntéza neexistují bez sluchové paměti). Toto dělení do oblastí je 

nutné vzhledem k jemnější diagnostice i cílenější reedukaci. Například žák bez obtíží zvládá 

sluchovou analýzu a syntézu slov, ale neurčí, zda jsou dvě slova stejná, popř. kterou hláskou 

se slova liší (koník – kolík).  

  Vzhledem ke specifikaci činností mozkových hemisfér jsou cvičení zaměřena na 

rozvíjení pravo- i levohemisférových funkcí. Pravá hemisféra přednostně zpracovává přírodní 

zvuky, rytmus a izolované hlásky, které jsou bez spojení s písmenem vnímány jako zvuky 

přírodní. Levá hemisféra zpracovává přednostně řeč a melodii (Zelinková, 2003). 

  

Cvičení na reedukaci sluchového vnímání jsou zaměřena na tyto oblasti: 

 nácvik naslouchání – užívá se např. poznávat předměty podle zvuku, určování délky 

zvuku a jeho intenzity, poznávání písní podle melodie apod.  
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 cvičení sluchové paměti – užívá se např. zapamatování hlásek, slov, slabik, číslic, 

rozvíjení vět, zapamatování melodie apod. 

 cvičení sluchové diferenciace (tj. sluchové rozlišování) – užívá se např. rozlišování 

slabik, slov (určovat zda jsou stejné nebo ne), určování slabik, kterými se dvě slova od 

sebe liší, tvoření slov, ve kterých se bude lišit jen jedna hláska apod.  

 cvičení sluchové analýzy a syntézy (tj. rozklad a skládání) – užívá se např. tvoření vět 

z daných slov, určování pořadí a počtu slov ve větě, dělení slov na slabiky, určování 

stejných slabik ve slovech, tvoření slov začínajících na danou slabiku, slovní fotbal 

apod. (Zelinková, 2003). 

 

Vnímání a reprodukce rytmu 

 

Vnímání a reprodukce rytmu souvisejí se sluchovou percepcí a jsou také ovlivněny 

kinestetickým vnímáním (vnímání vlastního pohybu) a úrovní motoriky. Ovlivněn je 

i písemný projev, neboť nepřesné vnímání délky sekvencí a jejich uspořádání v čase ovlivňuje 

zvládání kvantity samohlásek.  

 Zdeněk Žlab (1960) zjistil, že děti, které mají obtíže při vnímání a reprodukci rytmu, 

jsou velmi často neúspěšné i v diktátech. Dopouštějí se specifických dysortografických chyb, 

objevují se specifické poruchy výslovnosti, selhávají ve zkouškách pravolevé a prostorové 

orientace, ve zkouškách sluchové analýzy, syntézy a diferenciace. 

 Jestliže dítě není schopno vytleskávat slyšený rytmus nebo se pohybovat např. v rytmu 

úderů bubínku, může být příčin několik: 

 

 Dítě rytmus neslyší. 

 Dítě rytmus vnímá správně, nedostatky jsou v pohybovém vyjádření 

 Dítě není schopno udržet daný rytmus při opakování, zrychluje či zpomaluje. Proto by 

cvičení měla být zaměřená na různé dovednosti, které obtíže pravděpodobně způsobují 

(Zelinková, 2003).  
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3.2.  Zraková percepce 

 

Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní 

Zrakové vnímání se rozvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později 

obrysy předmětů. Dále se vnímání zpřesňuje směrem k větší diferenciaci tvarů. Tato funkce je 

jedním z důležitých činitelů při nácviku čtení a psaní. 

 U většiny dětí předškolního věku dosahuje zrakové vnímání před nástupem do školy 

dostatečné úrovně pro nácvik čtení a psaní. 

 Pro předškolní věk je charakteristické vnímání globální, méně se uplatňující vnímání 

analytické, zaměřené na detaily a jejich porovnávání. U dětí, které měly později obtíže ve 

čtení, se projevily již v předškolním věku nedostatky v rozlišování tvarů, které se liší podle 

osy v rovině horizontální či vertikální. 

 Rozvíjení zrakového vnímání je součástí přípravy na výuku čtení a u dětí s poruchami 

učení také součástí reedukačních cvičení. Při cvičení je důležité zapojení co nejvíce smyslů a 

funkcí, které ve vývoji opožděné zrakové vnímání podporují. Dítě komentuje, co právě 

provádí, protože vernalizace činnosti napomáhá lepšímu zvládnutí úkolu i zapamatování. 

 Z uvedeného je zřejmé, že nedostatečně rozvinuté zrakové vnímání může být jednou 

z příčin obtíží při osvojování čtení a psaní. Dítě nepřesně rozlišuje detaily, kterými se písmena 

od sebe liší (např. m-n při čtení, r-z při psaní), objevují se potíže ve vedení očních pohybů. 

Pokud nedostatky ve vývoji zrakové percepce jsou izolované, bez dalších obtíží, dítě je může 

kompenzovat a obtíže ve čtení a psaní se nemusejí objevit (Zelinková, 2003). 

  

Zelinková (2003) dělí oblast zrakového vnímání do osmi oblastí, které je nutné s dítětem 

procvičovat: 

 rozlišování barev a tvarů – cvičení např. na poznávání barev, třídění předmětů podle 

barev a tvarů, spojovaná zrakového vjemu s pojmenováváním a s charakteristickým 

podmětem (žlutá jako sluníčko) apod. 

 zraková diferenciace – cvičení např. hledání rozdílů, hledání shodných obrázků, 

dokreslování obrázků nebo písmen apod.  

 zraková analýza a syntéza – cvičení např. skládání rozstřihaných obrázků, 

dokreslování obrázků nebo písmen, skládání dřevěných kostek s obrázky, skládání 

slov z rozstřihaných částí apod. 

 zraková paměť – cvičení např. pexeso, sledování předmětů, které poději zakryjeme a 

dítě je pojmenuje a určí jejich polohu apod. 
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 rozlišování figura – pozadí – cvičení např. analýza předmětů na pozadí, analýza 

písmen na pozadí, určení dvou písmen nebo předmětů nakreslených přes sebe apod. 

 rozlišování reverzních figur – hledání stejných tvarů jako je vzor, vybarvování 

stejných tvarů určenou barvou apod. 

 cvičení očních pohybů – cvičení např. na pojmenovávání předmětů zleva doprava, 

pokládání předmětů podle určeného pořadí, čtení prvních písmen slova apod.  

 postřehování, zvětšování rozsahu fixací – cvičení např. na rychlé postřehování písmen, 

předmětů, slov, slabik, postřehování dvou slov, které se liší hláskou apod. 

 

 

3.3.  Orientace v prostoru, pravolevá orientace 

 

Orientace v prostoru 

 

 Prostor je definován třemi osami – horizontální, vertikální a předozadní. Správná 

orientace v prostoru vyžaduje nejen jeho vnímání, které je výsledkem práce smyslových 

orgánů a mentálních výkonů, ale také adekvátního zobrazování.  

 Dovednost orientovat se v prostoru se vyvíjí již v prvním roce života dítěte. Výrazným 

způsobem se na ní podílí zrakové a sluchové vnímání, pohyb a manipulace s předměty. Vývoj 

začíná ve směru vertikálním, kdy si dítě v batolecím věku díky zemské přitažlivosti osvojuje 

pojmy nahoře – dole. Následuje směr předozadní a horizontální. Zatímco pojmy nahoře a dole 

jsou jednoznačné, pojmy vpředu – vzadu, vpravo – vlevo mění svůj význam vzhledem 

k poloze těla. Ještě v předškolním věku je prostorové vnímání u dětí nepřesné, a to především 

oblastech týkajících se odhadu velikosti a vzdálenosti.  

  

V předškolním věku dítě rozlišuje: 

 nahoře – dole, vpředu – vzadu, nad – pod, vedle, 

 pojmy první, poslední, předposlední, hned před, hned za …. 

Uvedené pojmy spadají do předčíselných operací v matematice, především však přispívají ke 

zvládnutí orientace v běžném životě (Zelinková, 2003). 
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Pravolevá orientace (PLO) 

 

Podle Zelinkové (2003) zvládnutí pojmů vpravo-vlevo prochází několika stádii: 

 PLO na sobě a v prostoru - např. ukaž pravou ruku, ukaž pravý horní roh na obrázku 

apod.  

 PLO na sobě obrácené proti sobě – např. polož levou ruku na pravé koleno, ukaž 

pravou rukou na mé levé ucho apod.  

 PLO při pohybu v prostoru – orientace na mapě a následné přenášení do prostoru  

 

Zvládnutí pravolevé a prostorové orientace i orientace v čase je nezbytně nutné nejen pro 

zvládání školních dovedností, ale především je nezbytně nutné pro život. Nejde pouze o 

pojmenovávání, ale o vnitřní uvědomění prostoru a času. V zahraniční literatuře se můžeme 

setkat s pojmem“ časoprostor“, který zdůrazňuje vzájemnou souvislost. 

 Rozlišováním pravé a levé strany se dítě setkává při počátečním vyučování, kdy čte, 

píše, tvoří protiklady zleva doprava. Změna směru může být projevem nezralosti dítěte.  

 Později se dítě v matematice setkává s číselnou osou, na které znázorňuje nejen 

kladná, ale i záporná čísla. Ve vyšších ročnících se předpokládá zvládnutí pojmů vpravo-

vlevo. Žáci popisují cestu, používají časovou přímku, na mapě určují pravý a levý přítok. 

Učitelé na druhém stupni užívají pojmů vpravo-vlevo jako pomůcku. „Záporná čísla jsou na 

číselné ose vždy vlevo od nuly“. „Východ je na mapě vždy vpravo“. Žák, který nemá 

prostorové představy dostatečně zafixované, nemůže tyto pomůcky využít a setkává se tak 

s problémy ve výuce.  

 Kromě školních problémů způsobuje deficit ve vývoji pravolevé orientace nesnáze i 

v běžném životě. Např. při míčových hrách ve sportu, popis směru v přírodě i na ulici atd. 

(Zelinková, 2003).  

 „Závislost mezi úrovní pravolevé orientace a čtením prokázal Z. Žlab. Porovnával 

úroveň orientace vpravo – vlevo u dyslektiků a žáků kontrolní skupiny. Zatímco v kontrolní 

skupině splňovalo věkové limity 81 % dětí, ve skupině dyslektiků pouze 43 % dětí. Ve čtení se 

nezvládnutí pravolevé orientace může projevovat inverzemi a zrcadlovým čtením“ (Zelinková, 

2003, s 148). 

 Nedostatky ve vývoji pravolevé orientace mohou být jednou z příčin inverzí ve čtení, 

psaní i v matematice, např. statické inverze (b-d, a-e, 6-9), kinetické inverze (lak-kal, 28-82). 

Dalšími příčinami inverzí jsou pravděpodobně deficity ve vývoji zrakového vnímání, deficit 
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ve vnímání tělového schématu, nebo nedostatečně zautomatizovaná spojení mezi hláskou-

písmenem, číslicí a jejím pojmenováním (Zelinková, 2003). 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4  Výzkumná část 
 

4.1  Cíl a úkol práce, stanovení hypotéz 

 

Cílem diplomové práce je zjistit efektivitu mnou navržených cvičení na prevenci rozvoje 

specifických poruch učení. Jedná se o cvičení zaměřená na rozvoj dílčích funkcí a to zejména 

zrakového vnímání, sluchového vnímání a pravolevé orientace. Cvičení jsou navržena tak, 

aby rozvíjela tyto funkce a tím ulehčila dětem lépe si osvojení výuku čtení a psaní. 

 

Hypotézy: 

 

H1   Výsledky druhé diagnostiky dětí (v první třídě základní školy) jsou lepší oproti 

výsledkům diagnostiky první. První diagnostikou je myšlena diagnostika probíhající v červnu 

2011 v mateřské škole. Druhou diagnostikou je myšlena diagnostika, která probíhala 

v listopadu 2011 v 1. třídě základní školy. 

 

H2    Navržená cvičení přispěla ke zlepšování dílčích funkcí zásadních pro osvojení si 

dovedností jako je čtení a psaní. Jedná se o zlepšení zrakového vnímání, sluchového vnímání 

a pravolevé orientace. 

 

H3   Předpokládám, že v každém výzkumném vzorku (výzkumným vzorkem je myšlena 1 . 

třída základní školy) se budou vyskytovat minimálně dva žáci, kteří podle zvolené 

diagnostiky mají předpoklady k rozvoji specifických poruch učení. 

 

4.2  Metodologie výzkumu 

 

Ve výzkumu byly použity dva druhy výzkumných metod. Jako hlavní metodologii 

výzkumu jsem zvolila výzkumné šetření, které se zaměřuje zejména na diagnostické metody, 

detailně pak na popis výsledků vyšetření a jejich rozbor. Jako doplňková metoda výzkumu 
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byla zvolena metoda kvantitativní a to technika dotazníku. Důvodem zvolení těchto technik 

byla co nejpřesnější diagnostika dílčích funkcí a zjištění názoru učitelů na mnou navržené 

cvičení napomáhající správnému rozvoji dílčích funkcí.  

Jako diagnostický materiál byl zvolen Experimentální test zrakového vnímání Felcmanové 

dále zkouška sluchové analýzy a syntézy, zkouška sluchového rozlišování a zkouška 

pravolevé orientace z diagnostického souboru Diagnostika specifických poruch učení 

(Novák).   

U metody dotazníku Gavora (2010) uvádí, že jde o způsob písemného kladení otázek a 

získávání písemných informací. Jde o nejfrekventovanější metodu zjišťování údajů. 

 

 

4.3  Charakteristika zařízení, kde proběhlo výzkumné šetření, výzkumný 

vzorek 

 

Charakteristika zařízení 

Do výzkumného šetření jsem zahrnula žáky tří základních škol, které zároveň zřizují i 

mateřskou školu. V rámci výzkumu jsem se zaměřila na děti předškolního věku, které 

navštěvují  mateřskou školu a u nichž byla vysoká pravděpodobnost, že v září 2011 nastoupí 

do základní školy. Pro svůj výzkum jsem si zvolila tří základní školy ve svém okolí a to 

Základní a mateřskou školu Dr. Ing. Františka Křižíka v Plánici,  Základní a mateřskou školu 

Bolešiny a Šafránkovu základní a mateřskou školu v Nalžovských Horách. Do základní školy 

v Nalžovských horách nastupují žáci i z mateřské školy v Hradešicích, které jsem do 

výzkumu také zahrnula. Jednalo se o běžné základní a mateřské školy, které nemají žádné 

zvláštní zaměření. Prví část výzkumu tedy probíhala celkem ve 4 mateřských školách. Druhá 

část výzkumu probíhala ve 3 základních školách. Výzkumné šetření probíhalo vždy 

v prostorách příslušné mateřské, nebo základní školy.  

 

Výzkumný vzorek 

Šetření se zúčastnilo celkem 36 dětí navštěvující poslední ročník mateřské školy a u nichž 

se předpokládá, že v září 2011 nastoupí do první třídy základní školy. Mezi respondenty se 

tedy nacházely i děti, které už měly odklad školní docházky. V mateřské škole v Plánici se 

šetření zúčastnilo celkem 15 dětí, z toho 6 chlapců a 9 děvčat (tabulka č. 1.). V mateřské škole 

v Nalžovských Horách se zúčastnilo šetření celkem 6 dětí, z toho 4 chlapci a 2 děvčata 
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(tabulka č. 2). Sám ředitel ZŠ v Nalžovských Horách uvedl, že letošní rok nastoupí do první 

třídy základní školy nejmenší počet dětí v historii školy a že škole hrozí uzavření z důvodu 

malého počtu žáků. Z mateřské školy v Hradešicích, jejíž žáci nastoupí do základní školy 

v Nalžovských Horách, se účastnily výzkumu 2 děti a to oba chlapci (tabulka č. 3).  

V mateřské škole v Bolešinech se účastnilo celkem 13 dětí, z toho 6 chlapců a 7 děvčat 

(tabulka č. 4).  

  

  Pohlaví Věk v době prvního šetření 

1 Děvče 6 let 

2 Děvče 6 let 1 měsíc 

3 Děvče 5 let 11 měsíců 

4 Děvče 6 let 3 měsíce 

5 Děvče 6 let 5 měsíců 

6 Děvče 6 let 1 měsíc 

7 Děvče 6 let 7 měsíců 

8 Děvče 6 let 1 měsíc 

9 Děvče 6 let 1 měsíc 

10 chlapec  6 let 7 měsíců 

11 chlapec  6 let 5 měsíců 

12 chlapec  6 let 5 měsíců 

13 chlapec  6 let 9 měsíců 

14 chlapec  6 let 7 měsíců 

15 chlapec  5 let 9 měsíců  
 

Tab. 1  Základní a mateřská škola Dr. Ing. Františka Křižíka Plánice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

  Pohlaví Věk v době prvního šetření 

1 Dívka 6 let 7 měcíců 

2 Dívka 6 let 2 měsíce 

3 Chlapec 6 let 3 měsíce 

4 Chlapec 7 let 3 měsíce 

5 Chlapec 6 let 8 měsíců 

6 Chlapec 6 let 4 měsíce 
 

Tab. č. 2  Šafránkova základní a mateřská škola Nalžovské Hory. 

 

  Pohlaví Věk v době prvního šetření 

5 Chlapec 6 let 9 měsíců 

6 Chlapec 7 let 9 měsíců 
 

Tab. č. 3  Mateřská škola Hradešice 

 

  Pohlaví Věk v době prvního šetření 

1 Děvče 5 let 11 měsíců 

2 Děvče 5 let 9 měsíců 

3 Děvče 6 let 3 měsíce 

4 Děvče 6 let 2 měsíce 

5 Děvče 5 let 11 měsíců 

6 Děvče 5 let 10 měsíců 

7 Děvče 6 let 6 měsíců 

8 Chlapec 6 let 8 měsíců 

9 Chlapec 6 let 6 měsíců 

10 Chlapec 6 let 7 měsíců 

11 Chlapec 6 let 1 měsíc 

12 Chlapec 6 let 5 měsíců 

13 Chlapec 7 let 4 měsíce 
 

Tab. 4  Základní a mateřská škola Bolešiny 

 

Podmínkou pro zařazení dětí do výzkumu byla skutečnost, že v září 2011 nastoupí do 

systému základního vzdělání a nebudou mít odklad školní docházky. Další podmínkou bylo, 
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že dítě musí nastoupit na základní školu místně příslušnou k mateřské škole a ne do jiné školy 

v okrese. Tato podmínka byla stanovena z toho důvodu, že se školami již byla domluvena 

další spolupráce na výzkumu. Poslední podmínkou byl písemný souhlas rodičů dětí. Ve 

spolupráci s učitelkami v mateřských školách jsem nechala pro rodiče dítěte, které splňovalo 

výše uvedené podmínky, souhlas s realizací výzkumu, který měli rodiče podepsat a sdělit 

pohlaví a věk svého dítěte (např. dívka 6 let a 2 měsíce). Formulář je přílohou práce č. 1.   

 

 

4.4  Průběh výzkumu 

  

Prvním krokem výzkumného šetření bylo vytipování výzkumného vzorku a zažádání o 

spolupráci. Důležité bylo kontaktovat a informovat všechny zúčastněné o průběhu a významu 

vyšetření. V květnu 2011 jsem kontaktovala ředitele vytipovaných škol a požádala je o 

spolupráci na výzkumu. S řediteli škol, s učitelkami mateřských škol i budoucími třídními 

učitelkami prvních tříd jsem podrobně probrala plán práce s žáky – orientační vyšetření, 

následující preventivní program a další následné vyšetření. Poté jsem požádala učitelky 

mateřských škol, o předání formulářů informovaného souhlasu s realizací výzkumného šetření  

rodičům dětí (viz. příloha č. 1). 

   

I. část výzkumu 

 

Výše popsané výzkumné skupiny na konci měsíce června 2011 podstoupily první část 

výzkumu a tím byla diagnostika zrakového vnímání, sluchového vnímání a pravolevé 

orientace. Diagnostika se uskutečnila přímo v prostorách mateřských škol, které děti 

navštěvovaly. Učitelky mateřských škol byly předem s průběhem diagnostiky seznámeny a na 

jejich uvážení bylo, zda chtějí být u diagnostiky přítomny či nikoli. Všechny učitelky se 

rozhodly nechat mě s dětmi o samotě, což si myslím, že bylo pro mé šetření lepší. Díky tomu 

jsem mohla pozorovat chování dětí, které jsou bez dozoru učitele a musejí akceptovat cizí 

osobu ve své blízkosti, a tuto osobu ještě musejí poslouchat a plnit její příkazy. 

Diagnostický materiál byl složen z vybraných diagnostických prostředků určených pro 

zjišťování úrovně zrakového vnímání, sluchového vnímání a pravolevé orientace.  
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Zrakové vnímání 

Diagnostický materiál na zjišťování úrovně zrakového vnímání s názvem Experimentální 

test zrakového vnímání ve své diplomové práci navrhla a dále zkoumala Mgr. Lenka 

Felcmanová. Diagnostický materiál se skládá celkem ze 6 subtestů a tato část diagnostiky 

byla zadávána všem respondentům najednou.  

 

Sama autorka popisuje ve své diplomové práci s názvem Zrakové vnímání a metody jeho 

diagnostiky z roku 2007 subtesty takto: 

Subtest 1 je zaměřený na rozlišování statických inverzních figur. Obsahuje celkem sedm 

položek seřazených s rostoucí obtížností. Děti mají za úkol vyhledat obrazec, který se liší od 

ostatních. 

Za každý správně označený obrazec byl započítán jeden bod. Dítěti nebyl bod uznán 

v případě, že označilo jiný než požadovaný obrazec, označilo více než jeden obrazec či 

neoznačilo žádný z uvedených obrazců. V případě, kdy dítě postupovalo opačně a označilo 

všechny stejné obrazce a nechalo zrcadlově obrácený obrazec neoznačený, byl mu bod za 

danou položku započítán. Celkový možný počet dosažených bodů v subtestu 1 je 7. 

Subtest 2 zahrnuje tři položky zaměřené na zrakovou analýzu a syntézu. Položky jsou opět 

řazeny s rostoucí obtížností. Děti z nabídky  vybírají obrazec, který svým tvarem odpovídá 

zobrazenému rozstříhanému obrazci. 

Za každou správnou volbu byl dítěti přidělen jeden bod. Bod nebyl uznán, označilo-li dítě 

více možností z nabídky či neoznačilo-li žádnou z uvedených možností. Celkový možný 

počet dosažených bodů v subtestu 2 je 3. 

Subtest 3 hodnotí vnímání konstantnosti tvaru. Obsahuje celkem jedenáct položek. Děti 

mají za úkol v uvedených obrazcích identifikovat čtverec. 

Za každý správně obtažený čtverec byl dítěti započítán jeden bod. Jedním bodem byla 

ohodnocena i položka 2, která čtverec neobsahuje a měla tak zůstat neoznačená. Pokud dítě 

položku 2 označilo, bod z tuto položku nezískalo. Bod nebyl dítěti uznán také v případě, že 

sice zvolilo položku obsahující čtverec, ale samotný čtverec buď obtáhlo špatně či neobtáhlo 

vůbec. Celkový možný počet dosažených bodů v subtestu 3 je 11. 

Subtest 4 se zaměřuje na rozlišení figury a pozadí. Úkolem dětí je vyhledat na pozadí 

geometrické útvary. Subtest je rozdělen do dvou úloh, z nichž první obsahuje pět  a druhá šest 

položek. 

 Za každou diferencovanou figuru byl dítěti započítán jeden bod. Celkový možný počet 

dosažených bodů v subtestu 4 je 13. 



60 

 

Subtest 5 obsahuje úlohy zaměřené na zhodnocení vizuomotorické koordinace a rozlišení 

figury a pozadí. Děti mají za úkol ve třech úlohách obtáhnout kontury geometrických tvarů, 

které se navzájem prolínají. Subtest obsahuje celkem devět položek. 

Bod byl dítěti započítán, když dodrželo tvar obtahovaného obrazce. Pokud byl obrazec 

obtažený neúplně nebo byl-li spojen s částí jiného obrazce, nebyl dítěti bod za příslušnou 

položku započítán. Celkový možný počet dosažených bodů v subtestu 5 je 9. 

Subtest 6  je zaměřen na vizuomotorickou koordinaci. Obsahuje tři položky, v nichž mají 

děti za úkol překreslit obrazec podle uvedeného vzoru. 

První překreslovaný tvar byl hodnocen maximálně jedním bodem. Druhý a třetí  tvar byl 

hodnocen z maxima dvou bodů. Hodnoceno bylo dodržení tvaru a velikosti předlohy. Při 

hodnocení tohoto subtestu bylo přihlédnuto k věku dítěte. Celkový možný počet dosažených 

bodů v subtestu 5 je 5.  

 

Maximální možný bodový zisk v celém testu je 48. 

 

Z vypracovaných subtestů 3, 4, 5 a 6, v jejichž zadání je obtahování obrazců, je možné též 

hodnotit úroveň grafomotoriky. Jednotlivé subtesty najdete v příloze č. 2. 

 

Sluchové vnímání 

Diagnostický materiál na zjišťování úrovně sluchového vnímání byl zadáván každému 

respondentovi individuálně. Jednalo se zkoušku sluchové analýzy a syntézy a o zkoušku 

sluchového rozlišování. 

 

Zkouška sluchové analýzy a syntézy 

Úkolem této zkoušky je zjistit schopnost dítěte rozkládat slova na hlásky a naopak skládat 

slova z hlásek. Test obsahuje nácvičná slova a základní série slov, které má dítě rozložit na 

hlásky, nebo složit slovo z jednotlivých hlásek. Ze sluchové analýzy jsou to slova: sám, voda, 

cibule, drak, náplast, petrolej, strašidlo, soustrast, pstruzi, nenapodobitelná. Zkouška 

sluchové syntézy obsahuje slova jako např. s-á-l, k-o-s-a, r-a-m-e-n-a, m-r-a-k, 

 z-á-p-l-a-t-a, p-e-t-r-ž-e-l, b-r-a-t-ř-í-č-e-k, b-o-u-r-a-č-k-a, s-t-ř-í-b-r-n-ý, n-e-s-p-r-a-v-e-d-

l-n-o-s-t. Jestliže dítě slovo správně rozloží nebo složí na první pokus dostává 2 body, podaří-

li se mu to až na druhý pokus dostává 1 bod. Test obsahuje i alternativní sérii. Tu jsem ve 

svém výzkumu nepoužila.  
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Zkouška sluchového rozlišování 

Úkolem této zkoušky je zjistit, jak dalece je u dítěte vyvinuta schopnost rozlišovat sluchem 

zvuky mluvené řeči. Při zkoušce sedíme k dítěti zády, aby nemohlo odezírat z našich úst. Test 

obsahuje tři nácvičné dvojice slov a 20 dvojic slov již samotného testování. Dítěti slova 

zřetelně vyslovujeme a jeho úkolem je ohlásit, zda tato dvojice slov byla stejná nebo nikoli. 

Série obsahuje dvojice slov jako např. pní – pní, štěl – štel, nýst – níst, peř – pjeř, tmes – dmes 

atd. Celou zkoušku dítěti uvedeme jako zajímavou hru, kdy budeme mluvit cizí řečí. Za 

každou správnou odpověď získá dítě 1 bod, tzn. dítě může získat maximálně 20 bodů.   

 

Pravolevá orientace 

Jako diagnostický materiál na zjišťování úrovně pravolevé orientace jsem zvolila test od 

Dr. Josefa Nováka, z jeho testové baterie s názvem Diagnostika specifických poruch učení 

v českém jazyku. Jedná se konkrétně o test vizuální orientace v prostoru (PLO). Test je 

rozdělen celkově na 3 subtesty: 

 

 A subtest – Plošná orientace – k této zkoušce je potřeba karta o velikosti formátu A5 

(já osobně jsem použila barevnou čtvrtku). Na této kartě má dítě za úkol ukázat: 

1. Pravý horní roh 

2. Levý dolní roh 

3. Pravý dolní roh 

4. Levý horní roh 

 B subtest – Orientace na vlastním tělesném schématu – úkolem dítěte je provádět na 

sobě:   

1. Zvedni levou ruku 

2. Ukaž pravou rukou levé ucho 

3. Postav se na levou nohu 

4. Ukaž levou rukou pravé koleno 

5. Ukaž pravou rukou pravé oko 

6. Dej patu pravé nohy na levé koleno 

 C subtest – Stranová orientace na protilehlé rovině – po konzultaci s vedoucí práce 

jsme došly k názoru, že tento subtest pro náš výzkum vynecháme. Při první 

diagnostice byly děti ještě v mateřské školce a proto si myslíme, že na tento úkol 

nejsou ještě dostatečně zralé. Tento úkol totiž obsahuje tyto úkoly: 
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1. Ukaž pravou rukou moji pravou ruku 

2. Ukaž levou rukou moje pravé oko 

3. Polož levou nohu na moji levou nohu 

4. Ukaž pravou rukou moje levé ucho 

 

Administrace a vyhodnocení testů 

 Samotná diagnostika obsahovala celkem 8 listů papíru pro každého respondenta (5 

listů zrakové vnímání, 2 listy sluchového vnímání a 1 list pravolevá orientace) . Kopie tohoto 

testového materiálu jsem pořizovala z vlastních zdrojů. K vyhodnocování jednotlivých 

subtestů docházelo (sčítání bodů, kterých jednotlivý respondenti dosáhli) bezprostředně po 

diagnostickém šetření. Výsledky v jednotlivých částech testu prvního diagnostického šetření 

uvádím v tabulce č. 5, 6, 7. 

 

číslo 

žáka 

zrakové vnímání 
sluchová 

analýza 

syntéza 

sluchové 

rozlišo. 

PLO 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 6 3 7 13 7 3 0 16 16 

2 6 3 7 11 7 5 12 10 11 

3 4 2 8 13 7 0 3 17 30 

4 6 1 8 13 9 5 3 15 30 

5 7 3 10 13 8 5 34 20 30 

6 6 2 9 11 6 3 8 10 25 

7 7 1 10 12 9 3 37 18 30 

8 7 0 10 13 9 3 2 12 30 

9 5 2 6 12 7 1 0 14 24 

10 1 1 5 9 8 3 0 11 30 

11 6 3 10 12 8 3 27 17 30 

12 7 2 8 12 9 4 2 15 30 

13 7 8 3 13 9 5 31 20 30 

14 6 2 8 10 8 4 36 11 30 

15 3 1 8 10 7 0 4 9 12 

 

Tab. č. 5  Výsledky prvního diagnostického šetření Základní a mateřská škola Dr. Ing. Františka Křižíka 

Plánice.   
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číslo 

žáka 

zrakové vnímání 
sluchová 

analýza 

syntéza 

sluchové 

rozlišo. 

PLO 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 6 3 8 12 8 3 5 5 30 

2 5 3 10 13 6 1 0 7 30 

3 5 3 6 13 8 2 0 10 30 

4 7 3 5 12 7 1 0 9 23 

5 5 3 10 13 9 5 0 19 30 

6 5 3 7 6 9 3 0 10 30 

7 5 3 8 6 9 3 2 8 30 

8 2 3 7 11 7 2 10 12 16 

 

Tab. č. 6  Výsledky prvního diagnostického šetření Šafránkova základní a mateřská škola Nalžovské Hory a 

Mateřská škola Hradešice.   

 

číslo 

žáka 

zrakové vnímání 
sluchová 

analýza 

syntéza 

sluchové 

rozlišo. 

PLO 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 2 2 9 13 6 2 0 6 30 

2 4 2 11 12 5 4 3 12 29 

3 7 1 9 12 8 2 0 13 10 

4 7 1 8 12 9 2 7 6 10 

5 6 0 7 11 6 3 0 14 22 

6 4 2 8 13 6 2 0 6 30 

7 4 2 8 11 8 1 0 6 18 

8 6 3 10 12 9 2 0 14 27 

9 4 3 7 12 7 4 0 8 0 

10 5 2 10 9 10 5 5 8 0 

11 4 0 5 9 10 2 0 9 26 

12 5 1 5 7 11 2 6 10 30 

13 7 0 9 13 9 5 1 7 28 

 

Tab. č. 7  Výsledky prvního diagnostického šetření Základní a mateřská škola Bolešiny.   

 

II. část výzkumu 

 

Jako druhou část výzkumu jsem zvolila navržení vhodných cvičení na rozvoj zrakového 

vnímání, sluchového vnímání a pravolevé orientace. Jednalo se o cvičení pro děti v první třídě 

základní školy, které měly tyto funkce zábavnou formou rozvíjet a tím vytvářet lepší 
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podmínky pro osvojení si školních dovedností jako je čtení a psaní. Touto formou mělo dojít 

zejména k předcházení specifických poruch učení u těchto dětí.  

 Cvičení byla navržena tak, aby korespondovala s aktuálním časovým rozvrhem učiva 

pro první ročník základní školy, které jsem si od řiditelů škol předem vyžádala. Tímto jsem 

mohla volit cvičení i podle témat, které mají právě v tuto dobu žáci probírat. 

 Jednalo se o soubor 3 cvičení na 1 školní den. Vždy první cvičení byly uvolňovací cviky 

ruky, které se zařazují před tím, než dítě uchopí do ruky jakoukoli psací potřebu. Tato cvičení 

jsou velmi důležitá hlavně u dětí na počátku školní docházky. Cvičení zlepšují obratnost při 

psaní, uvolňují svaly ruky. Držení psacího náčiní je pak méně křečovité a ruka při delším 

psaní nebolí. Další dvě cvičení už byla zaměřena různě a to buď na zrakové vnímání, 

sluchové vnímání, nebo na pravolevou orientaci a orientaci v prostoru. Časová náročnost 

všech cvičení byla cca 10 minut. V jaké vyučovací hodině a v jakém předmětu byla cvičení 

zařazena do výuky, záleželo jen na uvážení vyučujícího. V tomto případě jsem ponechala 

volbu vyučujícímu. Veškerá vypracovaná cvičení si děti sami zakládaly do desek k tomu 

určených. 

Mnou navržená cvičení děti dostávaly k vypracování od 2. týdne začátku školní docházky 

tzn. od 5. září 2011. Do školy děti nastupovaly sice 1. září (čtvrtek), ale to jsem nechtěla děti 

ani paní učitelku hned zatěžovat a chtěla jsem jim nechat prostor, aby se rozkoukaly v novém 

prostředí a alespoň trošičku se seznámily se třídou a paní učitelkou. 

Od 5. září 2011 do 31. října 2011 děti vypracovávaly během školní docházky mnou 

navržená cvičení.  

Při výběru vhodných cvičení pro mě byl rozhodující věk, pro který jsou cvičení určena a 

časová náročnost cvičení. S učiteli prvních tříd bylo domluveno, že je nebudu příliš časově 

zatěžovat a proto jsem se snažila zvolit taková cvičení, která nejsou časově náročná a jsou 

jednoduchá na vysvětlení. Dále jsem většinou volila cvičení, ke kterým nepotřebovala paní 

učitelka žádné další pomůcky, než výtisk cvičení, tužku nebo pastelky a nůžky. I když jsem 

použila několik málo cvičení, k jejichž realizaci paní učitelka potřebovala několik svých 

pomůcek, vždy jsem se snažila, aby tato cvičení nebyla zařazena příliš blízko za sebou.  

Ukázku cvičení na 1 školní den najdete v příloze č. 3. 

 

K výběru cvičení jsem použila tyto publikace:  

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 5 do 7 let : Jak krtek Barbora 

pomohl objevit poklad. Brno : Computer Pres, 2010. ISBN 978-80-251-2891-6. 
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MICHALOVÁ, Zdena. Shody a rozdíly : Pracovní listy pro rozvoj zrakového vnímání. 

Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1998. ISBN 8085808-60-9. 

 

POKORNÁ, Věra. Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii : přemýšlej, 

vybírej, rozlišuj, srovnávej, sestavuj. Praha : fi BLUG, 1995. ISBN 80-85635-47-X. 

 

POKORNÁ, Věra. Rozvoj vnímání a poznávání 1. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-400-1. 

 

POKORNÁ, Věra. Rozvoj vnímání a poznávání 2. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-470-2. 

 

 

III. část výzkumu  

 

Třetí část výzkumu se odehrávala na začátku měsíce listopadu 2011. Děti (výzkumný 

vzorek) měly za sebou první dva měsíce povinné školní docházky a tím i dva měsíce 

vypracovávání mnou navržených cvičení. Jedná se o cvičení, která byla součástí II. části 

výzkumu (viz výše). III. část výzkumu zahrnovala nové diagnostické vyšetření výzkumného 

vzorku.  

Výzkumný vzorek zůstal naprosto stejný jako v první části výzkumu. Jednalo se tedy 

celkem o 36 dětí ze tří prvních tříd základních škol. Metoda diagnostického šetření zůstala 

také stejná jako v I. části výzkumu. Jednalo se o vyšetření zrakového vnímání, sluchového 

vnímání (sluchová analýza a syntéza a sluchové rozšiřování) a diagnostiku pravolevé 

orientace. Veškeré podrobnosti jsou popsány výše v I. části výzkumného šetření. 

První část diagnostiky (test zrakového vnímání) probíhala vždy v samostatné místnosti 

bez účasti učitele dětí. Tento způsob jsem po domluvě s učitelem zvolila, protože se ve 

třídách nacházely i děti, které se neúčastnily první části diagnostického šetření a od nichž 

jsem neměla souhlas rodičů s tímto testováním. Jednalo se o 4 děti v Základní škole v Plánici 

a dvě děti v Základní škole v Bolešinech. Tyto děti nenavštěvovaly mateřské školy, ve 

kterých probíhala první část mého výzkumu. Výjimku tvořila Základní škola v Nalžovských 

Horách, kde se výzkumu účastnili všichni žáci z první třídy a výzkum tak mohl proběhnout 

přímo v jejich kmenové třídě.  

Druhá část výzkumu (test sluchové analýzy, syntézy a sluchového rozlišování, test 

pravolevé orientace) probíhala také v samostatné třídě, ale již individuálně vždy jen s jedním 

žákem. Třídní učitelka s dětmi pokračovala ve výuce a mezitím za mnou poslala vždy 

jednoho žáka. V této části bylo potřeba zajistit klidné a nikým nerušené prostředí nutné pro 

správné zadávání testů zaměřených na sluchové vnímání. Dosažené výsledky v druhém 

diagnostickém šetření ukazuje tabulka č. 8, 9, 10. 
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číslo 

žáka 

zrakové vnímání 
sluchová 

analýza 

syntéza 

sluchové 

rozlišo. 

PLO 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 6 3 7 12 9 2 22 17 28 

2 7 2 7 11 9 2 32 18 30 

3 6 3 9 13 9 5 39 20 30 

4 6 3 8 13 9 4 4 15 30 

5 7 3 10 13 9 5 39 20 30 

6 7 2 9 11 8 2 17 13 30 

7 7 3 8 13 8 5 39 20 30 

8 7 2 11 12 9 2 7 13 30 

9 7 2 7 13 9 1 0 14 27 

10 3 2 5 11 8 3 0 15 30 

11 7 3 11 12 9 4 30 19 30 

12 7 3 10 13 9 5 4 20 30 

13 7 3 10 13 9 5 35 20 30 

14 5 3 5 13 9 5 39 18 30 

15 5 2 9 12 6 3 2 13 30 

 

Tab. č. 8  Výsledky druhého diagnostického šetření Základní a mateřská škola Dr. Ing. Františka Křižíka 

Plánice. 

 

Číslo 

žáka 

Zrakové vnímání 
sluchová 

analýza 

syntéza 

sluchové 

rozlišo. 

PLO 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 7 3 10 13 8 2 4 16 30 

2 7 3 10 13 9 2 8 15 30 

3 6 3 8 12 9 2 5 6 30 

4 7 3 10 13 8 3 3 14 25 

5 7 3 10 13 9 4 23 15 30 

6 5 3 8 11 6 3 0 12 30 

7 6 3 9 13 9 5 7 7 30 

8 5 3 7 10 7 2 16 11 24 

 

Tab. č. 9  Výsledky druhého diagnostického šetření Šafránkova základní a mateřská škola Nalžovské Hory. 
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Číslo 

žáka 

Zrakové vnímání 
sluchová 

analýza 

syntéza 

sluchové 

rozlišo. 

PLO 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 4 3 9 7 12 3 0 8 30 

2 6 3 11 6 12 5 6 15 30 

3 7 2 6 7 12 3 0 15 21 

4 7 2 5 9 12 5 28 6 30 

5 5 3 8 8 12 3 13 9 30 

6 5 3 8 9 12 2 23 20 30 

7 6 2 8 9 11 3 4 13 21 

8 5 3 9 9 12 0 6 11 30 

9 6 2 9 9 12 5 6 16 17 

10 5 3 10 9 11 5 20 9 0 

11 5 1 6 9 13 2 0 12 27 

12 5 2 5 7 12 1 20 11 30 

13 7 2 7 9 13 5 0 11 30 

 

Tab. č. 10  Výsledky druhého diagnostického šetření Základní a mateřská škola Bolešiny. 

 

Jako doplňující metodu jsem zvolila nestandardizovanou metodu dotazníku. Dotazník 

jsem vytvořila speciálně pro účely výzkumu a byl určen přímo učitelům z prvních tříd 

základních škol, kteří se mnou spolupracovali na výzkumu.  

Anonymní dotazník obsahoval cekem 12 otázek. Respondenti odpovídali na otázky 

otevřené a uzavřené. Otevřené otázky byly použity převážně na zjištění školy, na které učitel 

vyučuje, na délku jeho praxe a hlavně na jištění jeho názoru na mé výzkumné šetření, 

popřípadě na doplnění nějakých rad a připomínek.  

Ke zkreslení dotazníku samozřejmě dojít mohlo. Myslím si to především u otázek 

týkajících se přímo mnou navržených cvičení. Budu však doufat, že odpovědi učitelů jsou 

upřímné a pravdivé. Ukázku dotazníku naleznete v příloze č. 4.   

 

 

4.5  Celkové hodnocení výsledků šetření  

 

4.5.1  Diagnostické šetření 

 

Zrakové vnímání 

V grafu č. 1 jsou zobrazeny výsledky z diagnostického šetření na Základní škole Dr. Ing. 

Františka Křižíka v Plánici. Výzkumný vzorek na této škole čítá 15 žáků (9 děvčat a 6 
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chlapců). Maximální počet bodů dosažených v tomto nestandardizovaném testu navrženém 

Mgr. Lenkou Felcmanovou byl 49 bodu. Z grafu je patrné, že maximálního počtu bodů 

nedosáhl žádný respondent v této základní škole. Nejvyššího počtu bodů v I. diagnostice 

dosáhl žák s číslem 5 (46 bodů) a v II. diagnostice to byly žáci s číslem 5, 12 a 13 (47 bodů). 

Nejmenšího počtu bodů v I. i II diagnostice dosáhl žák s číslem 10 (27 bodů a 32 bodů).        

Z tohoto grafu jednoznačně vyplývá, že ke zlepšení výsledků v oblasti zrakového vnímání 

došlo u většiny dětí základní a mateřské školy Dr. Ing. Františka Křižíka v Plánici. Celkem se 

jedná o 87 % dětí, u kterých se výsledky v oblasti zrakového vnímání zlepšily. Výjimku tvoří 

žák s číslem 1 a žák s číslem 2. Žák s číslem 1 dosáhl v obou diagnostických šetřeních 

totožných výsledků a to 39 bodů. U žáka s číslem 2 došlo dokonce ke zhoršení výsledků 

v této oblasti (z 39 na 38 bodů). U ostatních žáků z tohoto výzkumného vzorku došlo ke 

zlepšení jejich výsledků a to v rozmezí 1 až 11 bodů.   

 

ZŠ a MŠ Dr. Ing. Františka Křižíka Plánice - výsledky diagnostiky v oblasti 
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Graf č. 1  Základní a mateřská škola Dr. Ing. Františka Křižíka Plánice. Porovnání výsledků 

                                 diagnostiky v oblasti zrakového vnímání.  
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Graf č. 2 ukazuje výsledky u žáků navštěvující Šafránkovu základní a mateřskou školu 

v Nalžovských Horách. Výzkumný vzorek zde tvořilo celkem 8 žáků (2 dívky a 6 chlapců). 

Maximálního počtu bodů (tzn. 49 bodů) zde opět nedosáhl žádný z žáků. Nejvyššího počtu 

bodů v první i druhé diagnostice dosáhl žák s číslem 5 (45 a 46 bodů). Nejmenšího počtu 

bodů v první i druhé diagnostice dosáhl žák s číslem 6 (32 a 34 bodů).  

Tento graf je oproti předchozímu grafu jednoznačnější. V Šafránkově základní a mateřské 

škole v Nalžovských Horách došlo ke zlepšení výsledků u všech žáků. Výsledky těchto žáků 

z druhého diagnostického šetření se oproti prvnímu diagnostickému šetření zlepšily a to 

minimálně o 2 body a maximálně o 11 bodů. Lze tedy jednoznačně konstatovat, že u těchto 

žáků došlo ke zlepšení výsledků v oblasti zrakového vnímání 
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Graf č. 2  Šafránkova základní a mateřská škola Nalžovské Hory. Porovnání výsledků 

                                      diagnostiky v oblasti zrakového vnímání.  

 

 

Graf č. 3 ukazuje výsledky ze Základní a mateřské školy v Bolešinech. Zde se výzkumu 

účastnilo celkem 13 respondentů (7 děvčat a 6 chlapců). V této třídě také nebyl nikdo, kdo by 

dosáhl na hranici nejvyššího počtu bodů (49 bodů). Nejvyššího počtu bodů v I. diagnostice 
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dosáhl žák s číslem 13 (43 bodů). V II. diagnostice to byly žáci s čísly 7 a 8. Oba shodně 

dosáhli 44 bodů. Nejnižšího počtu bodů v I. diagnostice dosáhl žák s číslem 11 (30 bodů) a 

v II. diagnostice žák s číslem 12 (32 bodů).  

 Z grafu je patrné, že u žáka s číslem 13 nedošlo k žádné změně jeho výsledků. Tento žák 

dosáhl v obou diagnostických šetřeních stejného počtu bodů (43 bodů). U ostatních 

respondentů došlo ke zlepšení jejich výsledků v oblasti zrakového vnímání. Ke zlepšení 

výsledků došlo v rozmezí 1 až 10 bodů. Procentuelně tedy ke zlepšení výsledků došlo u 92 % 

žáků.   
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Graf č. 3  Základní a mateřská škola Bolešiny. Porovnání výsledků diagnostiky v oblasti zrakového 

                            vnímání.  

 

Závěr 

V oblasti zrakového vnímání dosáhla převážná většina žáků zlepšení svých výsledků. 

Celkově dva žáci se ve výsledcích vůbec nezměnily a jeden žák se dokonce zhoršil. Ke 

zlepšení výsledků tedy došlo u 92 % žáků. Tato část diagnostiky byla pro děti velice zábavná. 

Všichni testovaní žáci výborně spolupracovali. Při druhé diagnostice si většina žáků tyto 

cvičení ještě pamatovala a pamatovali si, i co se ve cvičení má dělat.    
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Sluchové vnímání 

Graf číslo 4 ukazuje výsledky respondentů základní a mateřské školy Dr. Ing. Františka 

Křižíka v Plánici v oblasti sluchového vnímání. Maximální možný počet bodů, kterého mohli 

žáci dosáhnout byl 60 bodů. Tohoto počtu bodů nikdo z této skupiny respondentů nedosáhl. 

Tři žáci měli shodně po 59 bodech. Jedná se o žáky pod číslem 3, 5 a 7. Tohoto počtu bodů 

dosáhli v druhé diagnostice. Nejvyššího počtu bodů v první diagnostice dosáhl také žák 

s číslem 7 ( 55 bodů). Nejméně úspěšný v I. diagnostice byl žák s číslem 10, který dosáhl 

pouze 11 bodů. V II. diagnostice byl nejméně úspěšný žák s číslem 9, který dosáhl pouze 14 

bodů. V této oblasti testování došlo ke zlepšení výsledků u 14 žáků z celkového počtu 15. 

Znamená to tedy, že pouze u jednoho žáka ke zlepšení nedošlo. Jak vidíme v grafu číslo 4 jde 

o žáka s číslem 9, který dosáhl shodně 14 bodů v obou diagnostických šetření. To znamená, 

že jeho výsledky v oblasti sluchového vnímání se nezměnily. Ke zlepšení tedy došlo u 93 % 

testovaných žáků navštěvující základní a mateřskou školu Dr. Ing. Františka Křižíka 

v Plánici. Zlepšení se pohybovalo v rozmezí od 1 do 30 bodů.           
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Graf č. 4  Základní a mateřská škola Dr. Ing. Františka Křižíka Plánice. Porovnání výsledků 

                                 diagnostiky v oblasti sluchového vnímání.  
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Další graf (č. 5) zobrazuje porovnání dvou diagnostických šetření na Šafránkové základní a 

mateřské škole v Nalžovských Horách. Zde byly výsledky v oblasti sluchového vnímání o 

poznání horší, než v základní škole v Plánici. Maximálního počtu 60 bodů zde zdaleka nikdo 

nedosáhl. Nejvyššího počtu bodů v první diagnostice a to pouhých  22  bodů dosáhl žák 

s číslem 8. Nejvyšší počet bodů v druhé diagnostice dostal žák číslo 5 (38 bodů). Nejnižší 

počet bodů měl v první diagnostice žák číslo 2 (7 bodů) a v druhé diagnostice žák č. 3 (11 

bodů). 

 Jak ukazuje graf, u všech těchto žáků došlo ke zlepšení jejich výsledků v oblasti 

sluchového vnímání. U některých žáků je patrný značný rozdíl mezi první a druhou 

diagnostikou. Rozdíl ve zlepšení se pohyboval mezi 1-19 body. 
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Graf č. 5  Šafránkova základní a mateřská škola Nalžovské Hory. Porovnání výsledků 

                                       diagnostiky v oblasti sluchového vnímání. 

 

Graf s číslem 6 zobrazuje výsledky diagnostických šetření na základní a mateřské škole 

Bolešiny. Ani zde nikdo nedosáhl maximální hranice 60 bodů a výsledky zde také nejsou 

příliš příznivé. V prvním diagnostickém šetření měl nejvíce bodů žák s číslem 12. Tento žák 

získal pouhých 16 bodů a přesto je v I. diagnostice na prvním místě. V diagnostice druhé pak 
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získal největší počet bodů žák s číslem 6 a to 43 bodů. Tento žák zároveň patřil v první 

diagnostice společně s žákem číslo 1 a 7 k nejhorším. V první diagnostice získali pouze 6 

bodů.  

Ani v této skupině nedošlo ke zhoršení výsledků v oblasti sluchového vnímání. Žáci se zde 

zlepšovali v rozmezí od 2 do 37 bodů. Některá zlepšení byla opravdu výrazná.   
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Graf č. 6  Základní a mateřská škola Bolešiny. Porovnání výsledků diagnostiky v oblasti sluchového  

                           vnímání. 

 

Závěr 

V diagnostice této oblasti nedošlo u žádného žáka ke zhoršení. V jednom případě došlo 

k tomu, že žák dosáhl vždy stejného výsledku.  

Z grafů také vyplívá, že tato oblast vnímání dělá dětem značné problémy. Výsledky v této 

oblasti byly často až neočekávaně nízké. Nejvíce dělala dětem problémy sluchová analýza a 

syntéza. Z tabulek č 5, 6 a 7 zjistíme, že v první diagnostice 16 žáků, což je 44 %, v této 

oblasti nezískalo ani jeden bod. Podle výsledků druhé diagnostiky došlo u všech dětí (kromě 

jednoho žáka, který v obou případech nasbíral stejný počet bodů) ke zlepšení v této oblasti. U 
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některých žáků bylo zlepšení hodně výrazné. Objevilo se ale i 7 žáků, kteří v oblasti sluchové 

analýzy a syntézy nezískaly opět ani jeden bod.    

Tato oblast dělá dětem velké problémy, což mi potvrdili i učitelé v mateřských a 

základních školách, kteří se mnou spolupracovali na výzkumu. Oslovení učitelé potvrdily, že 

nízká úroveň sluchového vnímání znesnadňuje osvojování čtení.    

 

Pravolevá orientace 

V grafu číslo 7 vidíme výsledky respondentů základní a mateřské školy Dr. Ing. Františka 

Křižíka v Plánici v oblasti pravolevé orientace. Maximální možný počet bodů, kterého mohli 

žáci dosáhnout byl 30. Tohoto počtu při první diagnostice dosáhlo 10 respondentů, tzn 67 %. 

Při diagnostice druhé to bylo 13 respondentů, tzn. 87 %. Nejnižšího počtu bodů z této skupiny  

při první diagnostice dosáhl žák s číslem 2, u kterého ale během několika měsíců došlo 

k velkému zlepšení a v druhé diagnostice dosáhl maximálního počtu bodů. Při druhé 

diagnostice dosáhl nejnižšího počtu bodů v této skupině žák s číslem 9 a to 27 bodů. 

V této oblasti, na kterou jsem se v testování zaměřila, nedošlo ke zhoršení výsledků u 

žádného žáka. Ke zlepšení výsledků došlo u 5 žáků a to v rozmezí minimálně od 3 bodů  

a  maximálně o 19 bodů. Ostatní tzn. 10 žáků získalo stejný počet bodů (maximálně možný 

počet bodů) jak v první v tak druhé diagnostice a nelze tak u nich jednoznačně zjistit, za došlo 

ještě k většímu zdokonalení v této oblasti.  Z toho lze vyvodit závěr, že většina žáků v této 

skupině tuto oblast dokonale ovládá. Jedná se o 100 % žáků z této skupiny, u kterých došlo ke 

zlepšení výsledků, a nebo jejich výsledky dosáhly maximálního počtu bodů při obou 

diagnostických šetření. 
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Graf č. 7  Základní a mateřská škola Dr. Ing. Františka Křižíka Plánice. Porovnání výsledků 

                                 diagnostiky v oblasti pravolevé orientace 

 

Grafem číslo 8 ukazuji výsledky diagnostických šetření na Šafránkově základní a mateřské 

škole v Nalžovských Horách. Jedná se o diagnostiku pravolevé orientace. Jak můžeme z grafu 

vidět, maximálního počtu 30 bodů zde dosáhlo 6 žáků z celkových 8 žáků. To je 75 %. Tito 

žáci dosáhli maximálního počtu bodů v obou diagnostických šetřeních. Nejnižšího počtu bodů 

při první diagnostice získal žák s číslem 8 a to 16 bodů. V druhé diagnostice u něj sice došlo 

k zlepšení, ale i tak dosáhl opět nejhoršího výsledku ze skupiny. V této skupině se došlo ke 

zlepšení celkem u dvou žáků. Zlepšení bylo v rozmezí od 2 do 8 bodů. Ostatní (celkem 6 

žáků) dosáhli v obou diagnostických šetření stejných výsledků.   

Ke zlepšení v oblasti pravolevé orientace viditelně došlo u dvou žáků. Ostatní žáci dosáhli 

vždy maximálního počtu bodů a tudíž můžeme předpokládat, že u nich ke zlepšení také došlo, 

ale zvolený diagnostický materiál jim neumožnil zlepšení jasně poukázat.  

 



76 

 

Šafránkova ZŠ a MŠ Nalžovské Hory - výsledky diagnostiky v oblasti 
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Graf č. 8  Šafránkova základní a mateřská škola Nalžovské Hory. Porovnání výsledků diagnostiky v 

                           oblasti pravolevé orientace 

 

Graf s číslem 9 zobrazuje přehled výsledků diagnostiky pravolevé orientace u dětí 

Základní a mateřské školy v Bolešinech. Jak zde můžeme vidět, ke zlepšení došlo u 8 žáků, 

stejného výsledku v obou diagnostických šetření dosáhli 3 žáci, u všech to byl maximálně 

možný počet bodů. Zlepšení u žáků se pohybovalo v rozmezí od 3 do 20 bodů. Jak můžeme 

vidět z grafu, u některých žáků došlo opravdu k rapidnímu zlepšení výsledků. Ke zhoršení 

v oblasti pravolevé orientace v období mezi diagnostikami nedošlo u žádného žáka. 

Pozoruhodný je žák s č. 10, který v obou diagnostických šetřeních dosáhl nejnižšího počtu 

bodů a to nulového počtu bodů. Bohužel, tento žák si zatím neosvojil základní dovednosti při 

rozlišování levé a pravé strany. Tento žák sám při diagnostice odpověděl, že neví, která z jeho 

rukou je pravá. Žák s číslem 9 získal v prvním diagnostickém šetření také nula bodů, ale došlo 

u něho k výraznému zlepšení v oblasti pravolevé orientace.  
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Graf č. 9  Základní a mateřská škola Bolešiny. Porovnání výsledků diagnostiky v oblasti pravolevé 

                            orientace 

 

Závěr 

Výsledky diagnostického šetření v oblasti pravolevé orientace ukazují, že ke zhoršení 

výsledků u žádného respondenta nedošlo. Naopak většina respondentů dosáhla při obou 

diagnostických šetřeních maximálního možného počtu bodů. Jedna se celkem o 53% 

respondentů. U několika žáků můžeme také vidět rapidní zlepšení v této oblasti.  

Z grafů také vyplívá, že tuto oblast má většina žáků osvojenou již v předškolním věku. Jak 

ale můžeme také vidět, jsou i takový jedinci, kteří ani v první třídě základní školy tuto oblast 

prakticky vůbec neovládají. Podle slov učitelů těchto žáků, všichni předpokládají, že tuto 

oblast budou v první třídě všichni žáci bez větších problémů ovládat. Jak je ale patrné z mého 

výzkumu, ne vždy tomu tak je.  
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4.5.2  Dotazníkové šetření 

 

Na krátký, mnou navržený dotazník odpověděly celkem 3 učitelky, které jsou třídními 

učitelkami v prvních třídách škol, na kterých proběhlo diagnostické šetření. Tito respondenti 

mají za sebou v průměru 17 let učitelské praxe. Každá z učitelek používá ve své výuce cvičení 

zaměřená na prevenci SPU. Jedna z otázek dotazníku byla, zda by mi při naší spolupráci něco 

vytkly. Všechny učitelky shodně zvolily odpověď ne. Dále respondenti měli prostor slovy 

ohodnotit naší spolupráci a musím s potěšením konstatovat, že veškerá hodnocení jsou velmi 

pozitivní. 

Nejvíce se však zaměřím na otázku č. 3 a 4. Ta pro mě byla nejvíce zajímavá a týkala se 

přímo tématu specifických poruch učení. 

Otázka č.3. Myslíte si, že se ve Vaší třídě nacházejí děti, které mohou mít některou ze 

SPU? 

Odpovědi na tuto otázku byly takové: 2x ano 

                                                             1x ne 

Pro ty, co odpověděli ano, následovala hned další otázka (otázka č. 4). Pokud ano, o kolika 

dětech si to myslíte? 

Odpovědi byly takové: o 2-3 dětech 

                                      o 1 dítěti 

 

 

4.6  Závěry šetření a shrnutí 

 

Na začátku byly stanoveny hypotézy, které jsou porovnány s výsledky výzkumného šetření 

 

H1  Výsledky druhé diagnostiky dětí jsou lepší oproti diagnostice první. První 

diagnostikou je myšlena diagnostika probíhající v červnu 2011 v mateřské škole. 

Druhou diagnostikou je myšlena diagnostika, která probíhala v listopadu 2011 již  

v 1. třídě základní školy. 

K této hypotéze se váží tabulky 1-9, které ukazují výsledky prvního i druhého 

diagnostického šetření ve všech testovaných oblastech, na které jsem se zaměřila. Celkové 

potvrzení či vyvrácení této hypotézy bych uvedla také graficky a to pomocí grafů číslo 10-12.  
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Graf č. 10  Hodnocení výsledků v oblasti zrakového vnímání u všech respondentů. 
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Graf č. 11  Hodnocení výsledků v oblasti sluchového vnímání u všech respondentů. 
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Graf č. 11  Hodnocení výsledků v oblasti pravolevé orientace u všech respondentů. 
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Chtěla bych upozornit na skutečnost, že v oblasti diagnostiky prostorové orientace dosáhla 

většina respondentu maximálního počtu bodů při první diagnostice, ale i při druhé diagnostice 

(můžeme vidět v grafech číslo 7-9). Tyto výsledky ve vyhodnocení stanovené hypotézy byly 

zahrnuty do oblasti zlepšení výsledků. Stalo se tak z toho důvodu, že stanovený diagnostický 

materiál již dále neumožňuje ukázat zlepšení v oblasti pravolevé orientace.  

Tyto tři grafy dokonale potvrzují tuto hypotézu. Jak můžeme vidět, ve všech testovaných 

oblastech došlo ke zlepšení výsledků v druhé diagnostice narozdíl od diagnostiky první. 

V oblasti zrakového vnímání došlo ke zlepšení u 91% respondentů. V oblasti sluchového 

vnímání a pravolevé orientace to bylo dokonce 97% respondentů u niž došlo ke zlepšení 

výsledků v testovaných oblastech.  

Je třeba vzít v úvahu také skutečnost, že na zlepšení výsledků v zde sledovaných oblastech, 

mohl mít vliv i spontánní dozrávání sledovaných funkcí. Domnívám se, že období mezi 

diagnostickými šetřeními nebylo natolik dlouhé, aby tento vývojový aspekt byl pro můj 

výzkum zcela zásadní.    

Hypotéza byla potvrzena 

 

H2  Navržená cvičení přispěla ke zlepšování dílčích funkcí zásadních pro osvojení si 

dovedností jako je čtení a psaní. Jedná se o zlepšení zrakového vnímání, sluchového 

vnímání a pravolevé orientace. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že 32 žáků dosáhlo ve svých výsledcích ke zlepšení ve všech 

diagnostikovaných oblastech, mohu předpokládat, že ke zlepšení jejich výsledků z větší části 

přispěla mnou navržená cvičení, která žáci cca 2 měsíce vypracovávali.  Tzn. že u 89 % žáků 

došlo ke zlepšení jak v oblasti zrakového vnímání, tak v oblasti sluchového vnímání a 

pravolevé orientace. V oblasti pravolevé orientace je mezi zlepšení započítávána i situace, 

kdy žák dosáhl v obou diagnostických šetření maximálního počtu bodů. 

Při vyhodnocování této hypotézy musíme brát v úvahu také skutečnost, že na zlepšení 

výsledků respondentů má jistý vliv i přirozený vývoj žáků. Tzn. že v období mezi 

diagnostickými šetřeními mohlo dojít u respondentů ke spontánnímu dozrávání právě v 

oblastech, na které je výzkum zaměřen. Jelikož období mezi diagnostickými šetřeními nebylo 

příliš dlouhé, troufám si říci, že vývojový aspekt není pro tento výzkum zcela zásadní. Jeho 

vliv na výsledky výzkumu je zanedbatelné.     

Hypotéza byla potvrzena 
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H3  Předpokládám, že v každém výzkumném vzorku (výzkumným vzorkem je myšlena 

1. třída základní školy) se budou vyskytovat minimálně dva žáci, kteří podle zvolené 

diagnostiky mají předpoklady k tomu, že mohou trpět jednou ze specifických poruch 

učení. 

Informace důležité k posouzení této hypotézy opět najdeme v grafech s čísli 1- 9. Jako 

předpoklad vzniku specifických poruch učení jsem zvolila skutečnost, že žák měl velmi slabé 

výsledky jak v prvním, tak i v druhém diagnostickém šetření.  

Ze základní a mateřské školy Dr. Ing. Františka Křižíka v Plánici bych vybrala 2 – 3 žáky, 

kteří mají předpoklady ke vzniku specifických poruch učení (viz graf č. 1,4,7). Podle mého 

názoru velkou pravděpodobnost vzniku těchto poruch má žák s číslem 10 a 15. Slabší 

výsledky měl také žák s číslem 9. V oblasti zrakového a sluchového vnímání žáci s číslem 10 

a 15 dosáhly nejhorších výsledků. Došlo u nich sice ke zlepšení, ale to však nebylo výrazné. 

V oblasti prostorové orientace, ale žák s číslem 10 dosáhl v obou diagnostických šetřeních 

maximálního možného počtu bodů a u žáka s číslem 15 došlo k rapidnímu zlepšení v této 

oblasti. Žák s číslem 9 dosáhl v oblasti zrakového vnímání také nižšího počtu bodů, ale došlo 

u něj v období mezi diagnostickým šetřením k částečnému zlepšení. V oblasti sluchového 

vnímání tento žák dosáhl také slabých výsledků. V obou diagnostických šetřeních dosáhl 14 

bodů z 60 možných. V oblasti pravolevé orientace nedosahuje výsledků, kterých dosahují 

jeho vrstevníci. 

Můžeme tedy konstatovat, že podmínka stanovené hypotézy je u tohoto výzkumného 

vzorku splněna. 

 

Další výzkumný vzorek jsou žáci z Šafránky základní a mateřská školy v Nalžovských 

Horách. Zde už situace není tak jednoznačná. V oblasti zrakového vnímání dosáhli nejméně 

bodů žáci s číslem 3, 6 a 8. Jinak ale výsledky v této oblasti diagnostiky byly dosti vyrovnané. 

Oblast sluchového vnímání dělala na této škole problémy téměř všem žákům. Výjimku tvoří 

žák s číslem 5, u kterého došlo k rapidnímu zlepšení. Ostatní žáci dosáhli velmi špatných 

výsledků. To znamená že i žáci s čísli 8, 6 a 3, o kterých jsem se již zmiňovala, dosáhli v této 

oblasti také slabých výsledků. Velmi špatného výsledku dosáhl i žák s číslem 13, který má 

odklad školní docházky. V oblasti pravolevé orientace žáci s číslem 8 a 4  dosáhli nejmenšího 

počtu bodů. Ostatní respondenti dosáhli plného počtu bodů. Lze tedy říci, že žák s číslem 8 

byl podprůměrný ve všech zkoumaných oblastech a žáci s číslem 3 a 6 dosáhli 

podprůměrných výsledků v oblasti zrakového a sluchového vnímání. Žák s číslem 6 je jeden 
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ze žáků s odkladem školní docházky, kteří se ve výzkumném vzorku vyskytují. Lze tedy říci, 

že zde byla podmínka navržené hypotézy také splněna. 

 

Posledním  výzkumným vzorkem byla Základní a mateřská škola Blešiny. Zde v oblasti 

zrakového vnímání získali nejmenší počet bodů žáci s číslem 1, 5, 6, 11 a 12. Zde byly 

výsledky diagnostického šetření celkem vyrovnané. V oblasti sluchového vnímání byly 

výsledky velmi podprůměrné. Všichni respondenti kromě žáků s čísli 6 a 4 dosáhli velmi 

nízkých výsledků. U těchto dvou zmiňovaných respondentů došlo v průběhu času mezi 

diagnostickými šetřeními k rapidnímu zlepšení. Ostatní žáci dostali velice málo bodů při obou 

diagnostických šetřeních. V oblasti pravolevé orientace zde byly příznivější výsledky, ale 

oproti dvěma zbývajícím výzkumným vzorkům byly tyto výsledky stále nejhorší. 

Maximálního počtu 30 bodů v obou diagnostických šetření zde dosáhli celkem 3 žáci, a další 

4 žáci na tuto hranici dosáhli při druhém diagnostickém šetření. Nejhoršího výsledku dosáhl 

žák s číslem 10, který nezískal ani jeden bod. Horší výsledky měli také žáci s čísli 9, 7 a 11. 

Jak je tedy patrné, že žák s číslem 11 měl problémy ve všech diagnostikovaných oblastech. 

Dále je podle grafů vidět, že jsou také žáci, kteří příliš neuspěli ve dvou základních oblastech 

zkoumání a to v oblasti zrakového a sluchového vnímání. Podle této úvahy si troufám 

konstatovat, že i v této třídě základní školy najdeme minimálně 2 žáky, u kterých se projevují 

prvky specifických poruch učení. 

Hypotéza byla potvrzena 
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5.  ZÁVĚR 
 

Téma specifických poruch učení je stále diskutováno a společnost je o této problematice 

dobře informována. Došlo k velké změně oproti předešlé době. Oproti době, kdy já jsem 

navštěvovala základní školu, se mnohé změnilo. Došlo v přístupu k těmto dětem k velkým 

změnám, změnám troufám si říci k lepšímu. Učitelé i rodiče jsou více informování o této 

problematice, vychází řada publikací s nejrůznějšími cvičeními na prevenci specifických 

poruch učení, v dnešní době vycházejí i pomocné počítačové programy zaměřené na tuto 

problematiku. Pedagogicko-psychologické poradny jsou vybaveny standardizovanými i 

jinými testy, dětem může být ve škole zajištěn individuální přístup, na některých školách 

mohou dokonce navštěvovat speciální hodiny se speciálním pedagogem, na trhu je i spousta 

pomůcek pro tyto děti (např. čtecí okénko, speciální pera a pastelky atd.). Ale i přes velké 

změny je stále v této problematice nezodpovězena řada otázek. Je to dané zejména tím, že 

každý člověk je originální a proto nelze na nápravu nějakých poruch použít na všechny 

jedince stejnou metodu. To platí i při prevenci a nápravě specifických poruch učení. Na 

každého žáka působí zvolené metody jinak.  

V teoretické části této diplomové práce jsem se opět zaměřila na vysvětlení základních 

pojmů spojených s touto problematikou. Myslím, že zopakovat si, třeba i to, co už víme není 

nikdy na škodu. Možná, že v tom již známém textu objevíme i nějakou novou informaci. 

V praktické části této diplomové práci jsem se zaměřila, jak název napovídá, na rozvoj 

dílčích funkcí rozhodujících pro nabytí dovedností číst a psát. Snažila jsem se ukázat, že stačí 

jednoduchá cvičení, která budeme s dětmi určitý časový interval vypracovávat a u většiny dětí 

dojde ke zlepšení jeho výsledků v procvičovaných oblastech a snižuje se tak riziko deficitu 

těchto dílčích funkcích. Cvičení, která jsem použila já jsou volně dostupná na internetu, nebo 

v knihovnách. Volila jsem záměrně cvičení, které vypracovávat je pro žáky zábavné, něco 

jako hra.  

Myslím si, že tato práce byla pro mě ale i pro školy, které se mnou spolupracovali 

přínosem. Veškeré materiály, které jsem k prevenci specifických poruch učení použila si 

ponechaly učitelky, které se mnou spolupracovaly na výzkumu. Všechny učitelky byly za 

poskytnuté materiály rády a podle jejích slov většinu těchto cvičení určitě zařadí do své 

výuky.  
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Příloha č. 3 Ukázka cvičení na jeden školní den (rozstříhat a sestavit obrázek)  
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Příloha č. 4 Dotazník pro učitele 

 

Dotazník 
 

Vážení respondenti, 

 tento anonymní dotazník se týká dětí se specifickými poruchami učení (dále jen SPU) 

a navazuje na naši vzájemnou spolupráci, kterou jsme navázali od září 2011. Prosím Vás o 

vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky budou použity pro zpracování praktické části mé 

diplomové práce.  

 Zakroužkujte vždy jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak 

 

 

 

1) Uveďte prosím jméno základní školy, na které vyučujete 
………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Kolik let vyučujete? 

    …………………………  

 

3) Myslíte si, že se ve Vaší třídě nacházejí děti, které mohou mít některou ze SPU?   

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

4) Pokud ano, o kolika dětech si to myslíte? 

     ……………………….. 

 

5) Pokud ano, mluvila jste o této možnosti s rodiči dítěte? 

     a) ano 

     b) ne 

 

6) Používáte ve své výuce nějaká cvičení, která slouží jako prevence SPU? 

    a) ano 

    b) ne 

    c) nevím 

 

7) Pokud ano, patří mezi ně cvičení zaměřená na … (vyber – lze zvolit i více možností) 

    a) zrakové vnímání  

    b) sluchové vnímání 

    c) pravolevou orientaci 

 

8) Myslíte si, že mnou navržená cvičení na prevenci SPU splnila svoji funkci? Myslíte si, 

že opravdu pomohla dětem k jednoduššímu nabývání dovedností jako je čtení a psaní? 

   a) ano 

   b) ne 

   c) nevím 

  

9) Je něco, co byste vytkala, nebo co z praxe víte, že nebylo vhodné? 

a) ano 

b) ne 
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10) Pokud ano prosím vypište. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

11) Jak hodnotíte naší spolupráci? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

12) Pokud naší spolupráci hodnotíte negativně, uveďte prosím z jakého důvodu.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Velice děkuji za spolupráci 

 

 


