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NÁZEV: 

Speciálně pedagogická podpora vysokoškolských studentů s dyslexií 

 

ABSTRAKT: 

Diplomová práce je zaměřena na speciálně pedagogickou podporu pro studenty 

vysokých škol s dyslexií. Úkolem teoretické části je popsat diagnostiku, strategie učení, 

reedukaci a možnou podporu pro studenty s dyslexií na vysokých školách. Teoretická 

část je čerpána z odborné literatury. Cílem praktické části je zjistit, jakou podporu 

nabízejí vysoké školy studentům s dyslexií. Cíle bude dosaženo s pomocí analýzy 

dokumentů vysokých škol, webových stránek a průzkumu. 
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TITTLE: 

Special Education Support for University Students with Dyslexia 

 

ABSTRACT: 

The diploma thesis is focused on special education support for university students with 

dyslexia. The task of the theoretical part is to describe diagnostics, learning strategies, 

reeducation of dyslexia and possible support for students with dyslexia at the university. 

The theoretical was drawn from the scientific literature. The aim of practical part is to 

detect how Universities provide support to their students. The aim was achieved by 

using analysis of university documents and websites and survey. 
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Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na speciálně pedagogickou podporu u studentů 

vysokých škol. Často se setkáváme s názorem, že studenti s dyslexií by neměli studovat 

vysokou školu, jelikož jim chybí základní předpoklady pro studium na vysoké škole. 

Proč ale tyto studenty vylučovat, pokud jejich rozumové schopnosti nejsou sníženy?  

Z Analýzy současné situace studentů se specifickými nároky na vysokých školách 

(dále jen Analýza) vyplývá, že je stále řada vysokých škol, které studenty 

se specifickými nároky vůbec neevidují nebo kvůli náročnosti studium studentům 

se specifickými vzdělávacími potřebami neumožňují. Na základě informací zjištěných 

prostřednictvím dotazníkového šetření na vysokých školách v ČR Analýza uvádí, že 302 

studentů se specifickými poruchami učení navštěvuje vysokou školu (MŠMT, 2010). 

Lze ale předpokládat, že skutečný počet studentů se specifickou poruchou učení je 

reálně mnohem vyšší. Pokorná (2010) na základě mnoha zahraničních výzkumů 

odhaduje, že dospělých osob se specifickou poruchou učení je v ČR 9%.  

Mertin (2007) rozděluje změny v postoji k terciárnímu vzdělání osob s poruchami 

učení do 3 etap. V první etapě vysoké školy neakceptovaly poruchy učení. Společnost 

zastávala názor, že v dospělém věku jsou poruchy zkorigovány. Ve druhé etapě vysoké 

školy nabízejí různé formy úlev. Ve třetí (současné) etapě chápeme poruchy učení jako 

speciální vzdělávací potřeby. Pokud studenti získají vhodné podmínky při studiu, 

mohou být jejich výsledky začleněny mezi výsledky ostatních studentů.  

Cílem teoretické části diplomové práce je popsat vhodné formy podpory pro studenty 

vysokých škol s dyslexií. Informace budou získány rozborem české a zahraniční 

odborné literatury a odborných článků. V neposlední řadě také analýzou informací 

zveřejněných na internetu zaměřených na nejnovější poznatky v šetřené oblasti.  

Praktická část je věnována průzkumu. Jeho cílem je analyzovat podporu a přístup 

ke studentům s dyslexií na veřejných vysokých školách (dále také VVŠ) v Praze. 

Při průzkumu bude využita kvantitativní metoda sběru dat pomocí dotazníků. Získaná 

data budou porovnána s analýzou dokumentů vydaných VVŠ v Praze a informacemi 

veřejně dostupnými na internetových stránkách jednotlivých VVŠ.  
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1   Dyslexie 

1.1 Projevy dyslexie 

Ve filmovém dokumentu Jaroslava Černého Dar dyslexie jedinci s dyslexií potvrzují, 

že se i v dospělém věku se potýkají s projevy dyslexie. Čtení pro ně představuje 

náročný proces, proto četba nepatří mezi jejich záliby a tomu odpovídá i počet 

přečtených knih. I v dospělém věku zaměňují písmena, vynechávají řádky při čtení a 

text musejí několikrát přečíst, než si zapamatují jeho obsah. Kromě čtení mají potíže 

se zapamatováním výrazů, psaním textů, schopností verbálně se vyjádřit (Černý, 2012). 

Dyslexie patří mezi specifické poruchy učení (Dále jen SPU).  

Pro ilustraci mohou sloužit tyto dvě definice.  

„Dyslexie je specifická porucha čtení, kdy jsou v různé intenzitě a kombinacích 

postiženy základní znaky čtenářského výkonu, tj. rychlost, správnost, technika čtení a 

porozumění.“ (Zelinková, 2006, s. 13). 

Matějček a Lagmeier použili v roce 1960 tuto definici: 

„Vývojová dyslexie je speciální defekt čtení, podmíněný nedostatkem nebo poruchou 

některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení 

za dané výukové metody. Objevuje se u dětí obvykle od samých počátků výuky a působí, 

že úroveň čtení je v nápadném rozporu se zjištěnou úrovní intelektových schopností 

dítěte.“  (Matějček, Vágnerová, 2006, str. 7). 

Tyto dvě definice považují dyslexii za určitý deficit. V posledních letech se někteří 

odborníci snaží najít pozitivní pojetí dyslexie a pohlížet na ni spíše jako na vzdělávací 

odlišnost a ne poruchu. Dyslexie je označována za poruchu učení, přitom 

nerespektujeme skutečnosti, že někteří dyslektici se naopak učí lépe a 

rychleji (Vail in Portešová, 2009). Mertin (1998) uvádí jeho zkušenost při testování, kdy 

lidé s dyslexií nebyli úspěšní ve fonologických testech, ale u neverbálních testů měli 

naopak nadprůměrné výsledky.  

V odborné literatuře jsou popsány dvě odlišné formy dyslexie. U jedné je čtení 

pomalé, neplynulé, namáhavé s menším výskytem chyb (tzv. pravohemisférové) nebo 
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naopak rychlé, překotné s vysokou chybovostí (tzv. levohemisferické) (Jucovičová, 

Žáčková, 2001). 

Projevy dyslexie: 

- Problémy s intonací a melodií hlasu (čtení je často monotónní) 

- Opakování začátku slov 

- Obtíže v zapamatování si obsahu čteného 

- Špatná orientace v textu 

- Specifické chyby – zaměňování tvarově či zvukově podobných písmen, 

vynechávání písmen a diakritiky, domýšlení koncovek slov  

- Neschopnost psát souvislé texty  

(Jucovičová, Žáčková, 2004; Zelinková, 2009) 

Další projevy poruchy: 

- Obtíže v komunikaci – nepřesné porozumění, zdlouhavé vyjadřování, 

nepochopení pokynů, problémy s udržením pozornosti, skákání do řeči 

- Málo výkonná pracovní paměť – zapomínání pojmů, jmen, vzkazů  

- Obtíže v časovém rozvržení práce  

- Potíže v chronologickém pořadí činností  

- Neadekvátní chování v soc. situacích – špatné pochopení neverbálních projevů  

- Zapomínání věcí, problém s udržením pořádku  

- Nesprávné návyky v učení  

(Černý, Šustrová, 2012; Pokorná, 2010; Ryan in Kucharská, 1996) 

 

Mertin (1998) ve svých publikacích upozorňuje na riziko sekundární symptomaticky 

u jedinců s dyslexií. Ti, z důvodu přetrvávajících obtíží, přečtou ve svém životě 

nedostatečné množství knih. Tím ztrácejí nejen přehled o světové či české literatuře, ale 

nerozvíjí si tak přirozeně slovní zásobu. 
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Davis (1997) ve své knize Dar dyslexie uvádí schopnosti, které jsou pro lidi s dyslexií 

společné. Zde jsou některé uvedeny:  

- Schopnost měnit své vnímání 

- Větší zvídavost oproti ostatním 

- Představy a myšlenky mají vizuální namísto slovních 

- Jsou intuitivní a bystří 

- Při myšlení a vnímání dokážou využít všechny smysly 

- Mají bujnou představivost 

Každý jedinec má své silné a slabé stránky. U studentů s dyslexií se častěji objevuje 

kolísavý výkon v činnostech. Studenti mohou mít vynikající matematické schopnosti, 

které uplatňují při řešení těch nejnáročnějších matematických operací, na druhou stranu 

jim může činit obtíže zapamatování telefonního čísla (Ryan in Kucharská, 1996).  

Ve svém blízkém okolí mám úspěšného absolventa prestižní technické univerzity 

s dyslexií, který pracuje jako programátor webových stránek. Ve své profesi je úspěšný, 

na druhou stranu má potíže si vybavit názvy. Zafixuje pouze začáteční písmena a pořadí 

zbylých různě pozmění. Je pro něj pak náročné si zapamatovat místo schůzky, například 

zaměňuje stanice metra Muzeum a Můstek či Národní třída a Náměstí Republiky.  

Dále bych ráda uvedla příklad slečny, která má i přes střední stupeň dyslexie ráda 

četbu. Má velmi dobrý všeobecný přehled, který si ráda ověřuje luštěním křížovek, kde 

jí dělá obtíže zapisování písmen jednotlivě do určených kolonek. Často také zaměňuje 

tvarově podobná písmena, svoji chybu pak velmi těžko zpětně odhaluje.  

 

1.1.1 Důsledky dyslexie na psychiku jedince 

Podle Matějčka a Vágnerové (2006) existuje několik faktorů, které ovlivňují to, jak se 

jedinec s poruchou vyrovná. Zejména sem patří psychická stabilita a odolnost vůči 

stresu, dobré sociální kompetence, podpora vrstevníků, rodiny a tolerance učitelů.  

Domnívám se, že nejdůležitější pro jedince s dyslexií je podpora jeho okolí. V prvé 

řadě je podstatné citlivé sdělení diagnózy pracovníkem poradenského zařízení rodiči a 



 

 

5 

dítěti a dostatečné vysvětlení pojmu dyslexie. Na rodičích je pak přijetí diagnózy, 

věnovat dítěti více času, podporovat jej, spolupracovat s učiteli a poradenským 

zařízením.  

Významný vliv na utváření sebevědomí dítěte má učitel. Období počátku školní 

docházky je Eriksonem nazýváno fází píle a snaživosti. Dítě se snaží prosadit svým 

výkonem. Názor učitele, se kterým se velmi často identifikuje, je pro něj důležitější než 

vlastní výsledek. Neúspěch chápe jako svou méněcennost. Na roli učitele jsou tak 

kladeny vysoké požadavky, měl by se vyhnout porovnávání s ostatními spolužáky, 

výsměchu či ponižování. Jeho úkolem je najít a rozvíjet silné stránky dítěte. Pokud 

učitel zvolí nevhodný přístup k dítěti, může významně narušit také jeho sebepojetí 

(Vágnerová, 2012). 

U některých jedinců s dyslexií se častěji objevuje úzkost, která je vázaná 

na předchozí neúspěchy. Úzkost řeší vyhýbáním se činnosti, což může působit spíše 

jako projev lenosti. V důsledku poruchy dochází také ke sníženému sebevědomí, kdy 

student své úspěchy považuje za náhodu a neúspěchy jako projevy své neschopnosti. 

Negativní vidění budoucnosti plné zklamání může u jedinců způsobovat také deprese 

(Ryan in Kucharská, 1996). 

Specifická porucha učení může sekundárně ovlivnit prožívání, může se stát zátěží, 

většinou když student cítí, že výsledky neodpovídají vynaloženému úsilí. V době 

dospívání se často mění postoj lidí s dyslexií k vlastním potížím. Mohou se se svými 

obtížemi lépe vyrovnat různými kompenzačními mechanismy např. novou metodu 

osvojování učiva. Někteří jedinci mohou zvolit obranné reakce (stažení se do sebe) nebo 

mohou další formu vzdělávání odmítnout (Matějček, Vágnerová, 2006). 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, projevy dyslexie nikdy zcela nevymizí. 

Dospělý jedinec se s dyslektickými obtížemi bude v menší či větší intenzitě potýkat celý 

život. Ukončením školní docházky problém nezaniká. I v zaměstnání musíme něco 

přečíst či opsat. Rýdlová (2010) se ve své knize svěřuje s životními útrapami, které 

prožila. V zaměstnání například nedokázala přečíst dlouhá čísla, proto často chybovala. 

Práci si raději nosila domů. Zaměstnavatel jí doporučil očního lékaře, který 

po negativním nálezu vyvodil, že je pouze přepracovaná. Přestala si věřit, připadala si 
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méněcenná, dokonce měla i myšlenky na sebevraždu. Bohužel v té době autorka 

netušila, že se jedná o projevy dyslexie.  

Záleží jen na samotném člověku, zda svou diagnózu chce sdělit druhým či ne. Pokud 

jeho projevy nejsou zanedbatelné a mohly by negativně ovlivnit jeho výkon, je lepší 

poruchu přiznat. 
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2   Etiologie 

Řada odborných pracovníků se dlouhá léta zabývá výzkumy zaměřenými na hledání 

příčiny vzniku dyslexie. Z prostudování odborných publikací je patrné, že neexistuje 

jednotná teorie vzniku dyslexie.  

2.1 Dědičnost 

Mnohé výzkumy prokázaly, že za vznikem dyslexie může být genetická výbava 

jedince. Většina odborníků se shoduje, že neexistuje pouze jediný gen, který by 

způsoboval dyslexii. Spíše se jedná o skupinu genů v kombinaci s prostředím, které 

mohou být možným rizikem vzniku dyslexie. Nejnovější výzkumy vědců z helsinské 

univerzity se zaměřují na možnost existence genu pro dyslexii, který nazvali DYXC1. 

Výzkumy, které by tuto teorii potvrdily, ještě stále pokračují (srov. Zelinková, 2009; 

Bartoňová, 2012). 

Olson (in Pokorná, 2010) prohlašoval, že pokud má dítě dyslexii, tak je velká míra 

pravděpodobnosti, že dyslexii bude mít i rodič, sourozenec či jiný příbuzný člen rodiny. 

Své tvrzení chtěl potvrdit i výzkumem, při kterém záměrně vybíral rodiny s průměrnou 

či nadprůměrnou inteligencí a s lepším sociokulturním postavením. Projevy dyslexie se 

skutečně velmi často vyskytovaly i u rodinných příslušníků, jak vyplynulo z rozhovorů 

s rodiči. Olson si také všiml, že pokud rodinní příslušníci byli podrobeni zkoušce 

měření výkonu čtení, byl výskyt ještě vyšší. V některých případech rodiče své projevy 

zatajovali, někteří jim nepřisuzovali velký význam nebo byli s projevy smířeni. Olson 

ale upozorňuje, že ne vždy má výskyt dyslexie u více členů rodiny za příčinu dědičnost. 

Je důležité také přihlížet k rodinným vzorcům. Zvláště pak k tomu, jaký význam má 

v rodině vzdělání, jaký vztah má rodina k čtení, jestli rodiče svým dětem pravidelně 

předčítali. 

2.2 Odlišnosti v mozkové aktivit ě 

V posledních letech se mnozí výzkumní pracovníci např. Stelmack, Miles, 

Gasteigerová - Klicperová, Klicpera a další zaměřují na zpracování řečových informací 

v mozku. Cílem jejich výzkumů je ověřit, zda neexistují odlišnosti ve zpracování 

u jedinců se specifickou poruchou učení. Informace získávají s pomocí přístroje 
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elektroencefalografu (EEG), který zaznamenává mozkové aktivity u jedinců s SPU 

v průběhu procesu čtení. Výsledky jsou srovnávány s výsledky jedinců, kteří podávají 

přiměřené výkony při čtení. Výsledky výzkumů prokázaly, že zpracování informací 

při čtení a psaní u lidí s dyslexií je organizováno v mozku jinak (Pokorná, 2001). 

Další používanou metodou v měření aktivity mozku je pozitronová emisní 

tomografie, která sleduje prokrvování mozku během čtení. Tato metoda odhalila, že 

osoby s dyslexií vykazují zvýšené úsilí při procesu čtení (srov. Pokorná, 2001; 

Zelinková, 2009). 

2.3 Odlišnosti ve struktu ře mozku 

Výzkumy stavby mozku osob s dyslexií potvrdily anatomické změny ve spánkovém 

laloku (planum temporale), který je odpovědný za procesy vyšší úrovně např. pracovní 

paměti, pozornosti, sluchové procesy a jazykové funkce. Spánkový lalok je u většiny 

pravorukých lidí širší na levé straně, u lidí s dyslexií má stejnou velikost na obou 

stranách mozku. Průzkum struktury mozku osob s dyslexií prokázal, že mají nadbytek 

mozkové tkáně. Mozek lidí s dyslexií má odlišné uspořádání struktur, což může být 

důvodem toho, proč mají někteří jedinci s dyslexií efektivnější neverbální myšlení či 

vizuálně prostorové myšlení. Další anomálie jsou patrny u corpus callosum, místa, které 

spojuje pravou a levou hemisféru, které je u lidí s dyslexií menší, čímž znesnadňuje 

spolupráci obou hemisfér (srov. Wszeborowska-Lipinska, 1996; Zelinková, 2009). 

2.4 Lateralita mozkových hemisfér  

Již v roce 1975 vyslovil dětský neurolog R. Masland myšlenku, že pokud u jedince 

převažuje užívání jedné hemisféry nad druhou v časném věku, mohou být narušeny 

funkce v hemisféře druhé. Naopak je důležitá spolupráce obou hemisfér. Tímto se může 

také vysvětlit, proč je výskyt dyslexie u mužů četnější než u žen. V literatuře můžeme 

nalézt poměr 4-10 : 1 v neprospěch mužů. Výzkumy prokázaly, že muži více využívají 

jednu hemisféru, jejich mozek má větší tendenci se specializovat na pravou hemisféru. 

Zatímco ženy jsou schopny užívat obě hemisféry stejným poměrem, jejich je mozek je 

univerzálnější (Matějček, 1995).  
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2.5 Kognitivní rovina 

Autoři uvádějí deficity v poznávacích procesech v těchto oblastech: 

a) deficit ve fonologické oblasti 

Schopnost fonologického zpracování je dovednost sluchově rozlišit a analyzovat 

mluvenou řeč. Patří sem fonologická vnímavost, fonologická paměť a fonologické 

pojmenování. Schopnost fonologické vnímavosti můžeme zkoumat pomocí zkoušek 

syntézy řeči (složit z hlásek slovo), vytvořením nového slova přidáním nebo 

záměnou jedné hlásky, opakováním slov pozpátku, vytvářením rýmů. Fonologická 

paměť nám pomáhá při dekódování obrazu slova do zvukové podoby. Fonologické 

pojmenování využíváme, pokud potřebujeme rychle pojmenovat konkrétní 

předměty.  

b) sluchový deficit  

Jedinci mají potíže ve sluchové analýze a syntéze, v dekódování, ve fonologických 

procesech, sluchové paměti a v osvojování dalších dovedností, které jsou 

předpokladem při nácviku čtení. 

c) vizuální deficit 

U jedinců dochází k častým záměnám tvarově podobných písmen např. b a d nebo 

špatné identifikaci písmene např. když písmena c a l, které jsou umístěny za sebou, 

spojí v písmeno d. Příčinou je nekontrolovatelný pohyb očí po stránce. Této 

problematice se věnuje kapitola 2.6 Vizuální deficit 

d) deficity v oblasti řeči a jazyka 

Deficity se projevují sníženou schopností rychlého pojmenování, menší slovní 

zásobou, potížemi při vyjadřováním, nižší úrovní jazykového citu. 

e) pravo-levá a prostorová orientace 

Jedinci mohou mít horší schopnost orientace nejen v prostoru, ale například i 

v sešitě, knize.  

f) deficity v procesu automatizace 
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Proces automatizace je velmi důležitý pro vývoj počátečního čtení. Nejprve si 

osvojujeme vědomosti po jednotlivých krocích, postupně zvládáme úkoly s menším 

nasazením, zde nastupuje proces automatizace. Cílem procesu by mělo být osvojení 

učiva s minimální koncentrací a s minimem vynaloženého úsilí. Proces automatizace 

je předpokladem pro zvládnutí složitějšího učiva.  

g) deficity v oblasti paměti 

Studie prokázaly, že lidé s dyslexií mají deficity zejména v pracovní paměti. 

h) koncentrace pozornosti 

Lidé se specifickou poruchou učení mají velmi často také potíže s koncentrací 

pozornosti. Potřebují většinou delší čas na zkoncentrování pozornosti a rychleji se 

unaví.  

(srov. Zelinková, 2009; Zelinková, 2006; Pokorná, 2010) 

2.6 Vizuální deficit a o ční pohyby 

Vědci si všimli, že u lidí s dyslexií se vyskytují abnormality ve zpracování vizuálních 

informací. Například u některých osob s dyslexií přetrvává obraz písmene či jiného 

objektu delší dobu, i přestože objekt zmizel ze zrakového pole. Odlišnosti jsou patrny 

u vyšetření vizuální perzistence. Při vyšetření jsou osobě předkládána jednotlivá 

písmena v krátkých intervalech, vyšetřovaný musí jednotlivá písmena identifikovat a 

následně z nich složit slovo. Většina osob s dyslexií nedokáže vnímat písmena 

separovaně, písmena vnímá jako jeden celek. Důsledkem toho je přehazování pořadí 

písmen či špatná orientace v textu (Jošt, 2011). 

Jošt (2011) představuje výzkum G. Pavlidise, který v 80. letech zkoumal oční pohyby 

osob během čtení. Zjišťoval především proces strádání fixací a sakád při čtení. Fixace 

představuje proces vnímání nějakého obrazu. Sakádami jsou nazývány nejrychlejší oční 

pohyby, které přenášejí oči z jednoho fixačního bodu do druhého. Sakády lze rozdělovat 

do dvou supin, 1. sakády orientované ve směru čtení, 2. sákady regresivní, které jsou 

orientovány směrem zpět. Pavlidis vybral pro svůj výzkum osoby různého věku a 

čtenářské vyspělosti. Z výzkumu vyloučil osoby s podprůměrnou inteligencí, 
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se smyslovými vadami, s emočními poruchami či neurotické. Výzkum přinesl zajímavé 

výsledky.  

Čtenáři byli rozděleni do dvou skupin. V jedné skupině byli lidé, kteří měli větší 

počet sakád, kratší dobu fixace a časté regrese, tyto lidé většinou měli dyslexii. 

Ve druhé skupině byly pohyby očí odlišné. Aby výsledky potvrdil, zkusil předložit 

skupinám neverbální test. Skupiny měly za úkol sledovat řadu žárovek. Výsledek jeho 

domněnku opět potvrdil. Pavlidis věřil, že díky jeho teorii bude možné odhalovat 

dyslexii již v předškolním věku, tudíž bude možné začít včasnou nápravou. Někteří 

odborníci Pavlidisův výzkum opakovali. Olson, Kliegl a Davidson postupovali stejně 

jako Pavlidis. Místo LED-světel použili černý terčík, který se pohyboval na bílé 

obrazovce. Všimli si, že čím je kratší doba fixace v úloze neverbální, tím vyšší lze 

očekávat počet regresí při čtení. Přesto rozdíly mezi dyslektiky a ostatními čtenáři 

nebyly příliš výrazné. Vědecká skupina z univerzity v Kalifornii, vedená B. Brownem 

v podobném výzkumu, rovněž nezaznamenala významné rozdíly mezi osobami 

s dyslexií a ostatními účastníky výzkumu. 
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3   Diagnostika dyslexie  

Jedním z pravidel pro jakoukoli diagnostiku je včasnost. Publikace uvádějí, že 

nejvhodnější dobou pro diagnostiku specifických poruch učení je 1. a 2. ročník základní 

školy, kdy si žáci začínají osvojovat základy psaní, čtení, počítání atd. Zelinková (2009) 

nedoporučuje, aby učitelé vyzývali rodiče k návštěvě pedagogicko-psychologické 

poradny již v prvním pololetí 1. ročníku. Mohou pouze rodiče upozornit na možná 

rizika. Úlohou učitele v této fázi je vyhledávat jiné účinné formy osvojování učiva a 

pomoci dozrávání funkce, která není zcela vyvinuta.  

Pokorná (2010) upozorňuje na význam anamnestického rozhovoru se studentem. 

Během něj zjišťujeme průběh školní docházky, ale také odhalujeme, jaké strategie a 

kompenzační mechanismy mu pomáhají.  

Ian Smyth vytvořil Screeningový dotazník zaměřený na zjišťování poruchy učení 

pro dospělé, který je tvořen 14 otázkami týkajícími se možných projevů poruchy 

(záměny podobných písmen, číslic, pravolevé orientace, schopnost vyjádřit se atd.). 

Klienti si vybírají ze škály zřídka, někdy, často, většinou. Výsledek dokáže odhalit, zda 

existuje riziko výskytu poruchy.  

V roce 2007 v rámci Institutu pedagogicko-psychologického poradenství vznikla 

testová baterie Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob, 

kterou vytvořily PhDr. Pavla Cimlerová a Mgr. Eva Chalupová, PaedDr. Daniela 

Pokorná. Test je vhodný pro adolescenty a dospělé. Vyhodnocuje jej speciální pedagog. 

Test je především zaměřen na dovednosti v oblasti čtení a psaní. Dokáže také hodnotit 

úroveň percepčních, jazykových a prostorových dovedností (Cimlerová, Chalupová, 

Pokorná, 2007). 

Testová baterie je členěna na 8 částí.  

1. vstupní modul 

a) anamnestický  

b) screeningový dotazník 

 

2. čtení 

a) zkouška čtení smysluplného 

textu 

b) zkouška hlasitého čtení 

nesmyslného textu 
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c) zkouška tichého čtení 

s porozuměním 

3. psaní 

a) diktát běžného textu  

b) diktát nesmyslných vět 

c) diktát nesmyslných slov 

4. fonematické uvědomění 

a) sluchová analýza a syntéza  

b) test fonologické manipulace 

5. zraková percepce a 

koncentrace 

a) test zrakového vnímání 

b) test koncentrace pozornosti 

6. řečové funkce 

a) test verbální fluence 

b) zkouška jazykového citu 

c) specifický logopedický nález 

7. motorické funkce 

a) test obkreslování 

b) test dynamické praxe 

8. prostorové a pravolevé 

vnímání 

a) test zrcadlového vnímání

 

K vyšetření úrovně čtení u dospívajících existuje zkouška Tiché čtení. Text obsahuje 

580 slov, objevují se zde i méně užívaná slova a archaismy. Dějově a obsahově je text 

velmi bohatý, součástí je také přímá řeč. Čtenář má za úkol číst potichu po dobu 3 minut. 

Po uplynutí limitu se do záznamového archu označí, kde skončil a vypočte se průměr 

přečtených slov za minutu. Tím si ověříme kvantitu čtení. Kvalitu čtení si ověříme 

následujícími otázkami, otázky se musí vztahovat přímo ke čtenému textu. Při vyprávění 

nás zajímá schopnost porozumění textu, úroveň reprodukce, schopnosti dodržet 

posloupnost děje. Během anamnestického rozhovoru se zjišťuje, jaké student měl během 

čtení obtíže. Může nastat situace, že klient nedokázal text reprodukovat z důvodu 

nedostatečné krátkodobé paměti, poruchy pozornosti nebo psychické zátěže během čtení. 

Zajímá nás také vztah studenta ke čtení, jaký druh literatury preferuje. Důležité je také 

klientovo subjektivní zhodnocení studia prostřednictvím čtení (Cimlerová, Pokorná, 2005). 

Zkoušku tichého čtení můžeme také porovnávat se zkouškou hlasitého čtení. Kdy 

vyšetřovaný má za úkol přečíst nahlas vybraný text. Vyšetřující si mezitím zaznamenává 
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chyby ve čtení. Zajímá nás počet chyb, plynulost čtení, kvalita chyb. Sledujeme, zda klient 

správně dýchá, nečte monotónně.  

Gross-Glenn (in Pokorná, 2010) doporučuje zařadit do diagnostiky dyslexie čtení 

nesmyslných slov. Zkušený čtenář, který nemá dyslexii, se před nesmyslným slovem 

zastaví a ujistí se, zda přečetl správně. Čtenář s dyslexií přečte nesmyslné slovo stejně 

rychle jako ostatní slova a nepřekvapí jej. Někdy také mohou dyslektici tempo čtení 

zpomalit a přečíst slovo po hláskách. 

Kirk a Reid (in Pokorná, 2010) se shodují, že je vhodné využít k diagnostice dospělých 

osob stejné diagnostické materiály, jaké využíváme u dětí školního věku. Je důležité zjistit, 

zda nejsou příčinou poruchy nejzákladnější dovednosti. U dyslexie to může být například 

analýza a syntéza řeči. V tomto případě by bylo nutné začít nápravu od této oblasti a 

postupně se dostávat ke složitějším činnostem.  
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4   Výběr VŠ a přijímací řízení na VŠ 

V posledních letech klade naše společnost větší důraz na dosažené vzdělání. V nedávné 

minulosti lidé v mladém věku raději zakládali rodiny nebo dali raději přednost jistému 

uplatnění v řemeslu. Někteří jedinci nemohli z politických důvodů studovat vysokou školu. 

Současné vysoké školy jsou více otevřené. Nabízejí velkou škálu nejrůznějších oborů 

v prezenční či kombinované formě studia. V 90. letech jako reakce na nový trend 

začleňování studentů se zdravotním znevýhodněním začala vznikat na vysokých školách 

první centra pro podporu těmto studentům (Kaleja, Kovářová a kol., 2012). 

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu studentů pokračujících v postsekundární formě 

vzdělávání, lze předpokládat i vyšší zastoupení studentů s SPU. Změnil se také přístup 

vysokých škol k jedincům s poruchou učení. V první fázi se na uchazeče s poruchou učení 

pohlíželo jako na běžného uchazeče, vysoká škola se o diagnóze nedozvěděla. V další fázi, 

která probíhá nyní, vysoká škola akceptuje diagnózu a nabízí různé formy úlev. Studenti 

mají upraveny podmínky přijímacího řízení, lze hovořit o pozitivní diskriminaci. V blízké 

budoucnosti bychom se měli dostat do třetí fáze. Odborníci předpokládají, že pokud 

pomůžeme studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, mohou tito studenti 

dosahovat stejných výsledků jako jejich vrstevníci. Řešením přitom není snížení úrovně 

náročnosti vysokoškolského studia, nýbrž uzpůsobení podmínek pro tyto studenty (Mertin, 

2007). 

Zatím je v České republice malé procento jedinců s SPU, kteří studují VŠ. Někteří tuto 

skutečnost nepřiznají, jelikož se obávají stigmatizace či vylučování ze společnosti 

(Bogdová, 2007). Část z nich studium zavrhne, jelikož se obávají negativního přístupu 

ze strany vyučujících. Ti si mohou vykládat poruchy učení jako nepříznivé projevy, které 

se absolutně neslučují s náročným vysokoškolským studiem (Mertin, 2007). 

Zajímavé jsou výsledky rozložení postižení podle studovaných oborů, které jsou 

zveřejněny v Analýze současné situace studentů se specifickými nároky na vysokých 
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školách.1 V tabulce jsou uvedeny počty studentů, kteří jsou rozděleni do následujících 

oborů – přírodních, technických, zemědělských, zdravotnických, humanitních, 

pedagogických, ekonomických, právních, kultury a umění, tělovýchovy a ostatních. 

Z výsledků vyplývá, že největší zastoupení studentů s SPU je na technických oborech (88 

studentů), na druhém místě jsou zemědělské, lesnické a veterinární obory (53 studentů) a 

třetí místo zaujímají ekonomické obory (44 studentů). Dalšími často volenými obory jsou 

například pedagogika (32), ostatní obory (28), přírodní vědy (27). Naopak nejméně 

studentů je ve zdravotnictví (3), kultuře a umění (4) (MŠMT, 2010). 

Kaleja, Kovářová a kol. (2012) charakterizují dva přístupy v detekci uchazečů o studium 

na vysoké škole se zdravotním postižením:  

- zdravotní postižení je detekováno – uchazeč dokládá potvrzení o svém zdravotním 

stavu k přihlášce, na přihlášce je student dotazován, zda nemá nějaké zdravotní 

omezení nebo v minulosti uplatňoval nárok modifikaci studia 

- zdravotní postižení není detekováno – uchazeč potvrzení o svém zdravotním stavu 

nedokládá, v případě potřeby žádá o modifikaci podmínek studia individuálně  

Možné úpravy přijímacího řízení pro uchazeče se specifickou poruchou učení (Mull, 

Sitlington, Alper in Mertin, 2007) : 

- prodloužení času  

- stanovení modifikace formy přijímací zkoušky 

- přijetí na zkušební dobu 

- osvobození od konání zkoušky z cizího jazyka 

- akceptování doporučující zprávy od odborníka 

                                                 

 

1 MŠMT. Analýza současné situace studentů se specifickými nároky na vysokých školách. MŠMT: Praha, 2010. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/file/14467 
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Vysoká škola by měla nabízet modifikaci přijímacího řízení pro studenty se specifickou 

poruchou učení za předpokladu, že student přiloží k přihlášce ke studiu zprávu vydanou 

lékařem či příslušným poradenským zařízením. Zpráva musí obsahovat přesnou diagnózu a 

doporučené úpravy přijímacího řízení. 

Školy mohou studentům nabídnout: 

- zvýšení časové dotace či vkládání přestávek 

- konání zkoušky v oddělené místnosti  

- možnost ústního přezkoušení 

- úpravy testu – zvýraznění klíčových slov  

- využití počítače  
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5   Organizace poskytující poradenství 

5.1 Asociace vysokoškolských poradc ů 

Asociace je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou organizací, která sdružuje pracovníky 

na vysokých školách, kteří poskytují psychologické, speciálně-pedagogické či studijní 

poradenství. Asociace zajišťuje odborné semináře, kurzy pro vysokoškolské poradce, 

supervizní setkání, setkání poradenských pracovníků apod. (AVŠP, ©2008-2013). 

Pracovníci vysokoškolský poraden jsou při výkonu své činnosti vázáni Etickým kodexem 

pracovníků vysokoškolských poraden. V němž se mimo jiné zavazují, že jednají v zájmu 

klienta, respektují přání klienta i jeho právo odmítnout službu, jsou vázáni mlčenlivostí a 

budou pracovat na zvyšování své odbornosti. V neposlední řadě kodex uvádí případy, kdy 

je možné klienta odmítnout (pracovník není kompetentní, klient porušil pravidlo apod. 

(AVŠP, 2008). 

5.2 Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) 

Pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje psychologické a speciálně pedagogické 

poradenství pro žáky a studenty od mateřské školy až po ukončení střední či vyšší odborné 

školy. PPP není určena pro studenty vysokých škol. PPP zajišťuje poradenství, 

diagnostické vyšetření, navrhuje vhodná intervenční opatření pro žáky a studenty. Poradna 

nabízí pro pracovníky ve školství odborné konzultace, metodické vedení výchovných 

poradců a školních metodiků prevence, pořádá semináře a přednášky pro pracovníky 

ve školství i laickou veřejnost, vydává informační brožury atd. Studenti se mohou na PPP 

obrátit při výběru vhodné vysoké školy, některé PPP pořádají kurzy pro studenty středních 

škol zaměřené na adaptaci a získání dovedností ke studiu na vysoké škole.  

5.3 Dys-centrum Praha o.s. 

Dys-centrum je sdružení občanů, kterých se týká problematika SPU. Dys-centrum 

spolupracuje s psychology, speciálními pedagogy, neurology, pedagogy, logopedy a 

dalšími odborníky. Dys-centrum nabízí různé programy pro studenty s SPU, vzdělávací 

programy pro pedagogické pracovníky a další zájemce o problematiku SPU. V neposlední 

řadě má k dispozici obchod, kde lze zakoupit pomůcky, výukové programy, odborné 

publikace apod. (Dys-centrum). 
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6   Možnosti podpory student ů na vysokých školách  

Přechod na vysokou školu není pro většinu studentů jednoduchý. Na studenty je kladeno 

stále větší množství požadavků. Na vysokých školách také chybí úzký kontakt vyučujícího 

a studenta, zvláště u oborů, majíce větší počet studentů v jedné skupině. Studenti se musejí 

také naučit zorganizovat svůj čas. Vyučující obvykle zadávají delší termíny pro odevzdání 

prací, nejčastěji s koncem semestru, kdy studenti zároveň skládají zkoušky. Dalším 

úskalím pro studenty jsou zkoušky z cizího jazyka, které musejí v rámci studijního 

programu splnit (Bartoňová, 2012). 

Vysoké školy mají několik možností podpory pro studenty s dyslexií.  

6.1 Navýšení časové dotace 

Studenti s dyslexií mají nárok na navýšení časové dotace pro kontrolu pravopisné, 

strukturální či typografické správnosti textu.  

6.2 Diagnostika 

 Diagnostika je nabízená uchazečům o studium, kteří mají přetrvávající potíže v učení a 

jejich diagnostická zpráva je starší než dva roky. Dále studentům, u kterých se obtíže 

projevily až při studiu na vysoké škole. Diagnostiku provádí kvalifikovaný pracovník 

(speciální pedagog, psycholog), který pro diagnostiku využívá standardizované 

diagnostické materiály. Společně s vyučujícími odborných předmětů určuje dopad poruchy 

na studijní požadavky. Škola akceptuje diagnózu jiného poradenského pracoviště 

(speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna, jiná vysoká škola).  

6.3 Příležitostná pedagogická intervence 

Pedagogická intervence může mít různé formy (individuální výuka, konzultace). 

Konzultace student využívá za účelem doplnění probíraného učiva.  
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6.4 Přechodná pedagogická intervence 

Student si může zvolit individuální formu výuky po celou dobu trvání jednoho 

předmětu. Individuální forma by neměla převládat nad běžnou výukou. Většinou se jedná 

o výuku cizího jazyka.  

6.5 Studijní asistence  

Student si osvojuje studijní strategie při práci s textem. Učí se orientaci v textu různé 

délky a struktury, vyhledávání klíčových slov, efektivnímu čtení. Součástí nácviku je také 

práce s výpočetní technikou, kterou student využívá ke kontrole pravopisu či typografické 

úpravě. Služba asistence je založena na principu mezistudentské výpomoci. Student řídí 

práci asistenta, sám si určuje způsob výpomoci. 

6.6 Vedení dokumentace 

Vysokoškolské poradenské pracoviště by mělo být zodpovědné za vedení dokumentace 

studenta. V prvé řadě by měla být součástí dokumentace zpráva od lékaře, klinického 

psychologa či školského poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo 

speciálně pedagogické centrum). Popřípadě pokud student nebyl dříve diagnostikován, 

může diagnostiku provést vysokoškolské poradenské pracoviště.  

Je důležité, aby diagnostická zpráva neměla pouze obecné závěry, ale aby její závěr byl 

konkrétní. Ve zprávě by mělo také zaznít, v jakých kognitivních či behaviorálních 

oblastech může být studentova výkonnost ovlivněna. Součástí zprávy by mělo také být 

uvedeno, jaké nápravné postupy byly zvoleny a které z nich byly úspěšné (MŠMT, 2011). 

6.7 Další možnosti podpory 

6.7.1 Služby knihovny 

Knihovna by měla nabídnout také knižní tituly v elektronické podobě. Studenti pak 

mohou s materiálem dále pracovat za pomoci PC programů či aplikací. Strnadová (in 

Květoňová, 2007) navrhuje, aby knihovny měly k dispozici půjčovnu diktafonů.  

 



 

 

21 

6.7.2 Zkušenosti ze zahraničí 

V roce 1997 byl proveden ve Velké Británii výzkum na 195 univerzitách zaměřený 

na poradenství pro studenty s dyslexií. Z výzkumu vyplývá, že většina univerzit zajišťuje 

poradenství již během přijímacího řízení. Hodnotí se předchozí péče o studenta, student 

získá informace o svých právech a službách, které univerzita pro něj nabízí. Některé 

vysoké školy také nabízejí diagnostiku poruch učení. Ve Velké Británii je vysoké procentu 

studentů, kteří poruchu učení zjistili až při studiu na vysoké škole (Pokorná, 2010). 

Studenti vysokých škol ve Velké Británii s dyslexií si mohou zažádat o příspěvek 

pro studenty s postižením DSA (Disabled Students' Allowance). Pokud je nárok 

na příspěvek uznán, může student příspěvek využít na uhrazení části studia, na nákup 

vybavení např. počítač s příslušným softwarem, proškolení k používání počítače, příspěvek 

použít na zakoupení studijní literatury (British Dyslexia Association, ©2013). 

Studenti s dyslexií, kteří chtějí studovat na vysoké škole, se mohou obrátit na organizaci 

The Open University. Organizace pomáhá studentům vybrat vhodnou vysokou školu a 

informuje o možnostech podpory jednotlivých škol (The Open University, ©2013). 

V USA nabízejí vysoké školy pro své studenty PC programy, které studentům pomáhají 

s orientací v textu. Například jim ukazují nejdůležitější informace v textu nebo jim 

pomáhají se zápisem poznámek (Pokorná, 2010). 

Strnadová (in Květoňová, 2007) popisuje zkušenosti ze zahraničí, kde je běžnou praxí, 

že studenti jsou informováni o problematice specifických poruch učení ještě před nástupem 

na vysokou školu prostřednictvím informační brožury poskytnuté například na Dni 

otevřených dveří, na nástěnkách, konferencích na toto téma apod. Pracovníci poradenského 

centra také navštěvují studenty posledních ročníků středních škol, aby je motivovali 

k pokračování ve studiu na vysoké škole a poskytli jim informace o možnostech podpory 

pro studenty VŠ. Studenti se také mohou účastnit programů pro studenty středních škol, 

kde se dozví informace o přijímacím řízení na vysokou školu, o podpůrných službách 

vysoké školy a mohou také navštívit některou z přednášek. Tyto programy jsou jen 

na některých vysokých školách, nejsou běžnou součástí programu. Jejich délka obvykle 

trvá od 1 až 3 dnů, 4 týdnů či souvislého jednoletého programu.  
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V zahraničí mohou studenti využívat služeb facilitátora, tj. osoba, která předčítá text a 

zapisuje odpovědi studenta s dyslexií. Facilitátorem může být student vysoké školy, její 

absolvent či jiná osoba, která byla řádně proškolena o problematice specifických poruch 

učení. Zahraniční studenti hodnotí služby facilitátora jako přínosné. Díky jeho podpoře 

jsou schopni lépe utřídit a vyjádřit své myšlenky (Strnadová in Květoňová, 2007).  

V USA mohou studenti s dyslexií studovat na škole Landmark College, která je určena 

zejména studentů se specifickou poruchou učení a syndromem ADHD a ASD. Škola byla 

založena v roce 1985, postupem času se stala velmi uznávanou a inspirativní pro ostatní 

vysoké školy. Studenti se učí vyhledávat vhodný učební styl, který je pro jejich studium 

nejefektivnější. Vyučující jejich zvolený styl respektují a snaží se výuku přizpůsobit. 

Obory studia jsou akreditovány a odpovídají náročnosti studia na jiných vyšších školách. 

Na počátku studia jsou posuzováni schopnosti studenta ke studiu. Pokud student nesplňuje 

požadavky pro přijetí, může využít přípravného vzdělávacího programu, kde si osvojí 

například techniky plynulého čtení, čtení s porozuměním, rétoriku apod. Studenti mohou 

studovat obory biologie, obchod, informační technologie či umění (Landmark College). 
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7   Náprava poruch u čení u student ů vysokých škol 

Rossová-Gordonová (in Pokorná, 2010) člení nápravu (reedukaci) u dospělých 

na nápravu základních dovedností tj. čtení. V další fázi je to rozšíření či systematické 

uspořádání vědomostí, které si student osvojil. Student by měl zvážit, zda není nutné 

změnit podmínky či prostředí, ve kterém byl zvyklý se připravovat.  

7.1 Metoda Fernaldové  

Pokorná (2010) doporučuje u nácviku čtení používat metodu G. Fernaldové. V první fázi 

si student krátký text nejprve krátce projde. Je potřeba zvolit optimální tempo, to nesmí být 

moc rychlé, protože potřebuje věnovat textu dostatečnou pozornost. Zároveň jeho tempo 

nesmí být příliš pomalé, aby se tato fáze nezaměňovala s procesem čtení. Během této fáze 

si slova, která se mu zdají obtížná, podtrhne tužkou.  

V druhé fázi si pak označená slova nahlas přečte. V poslední fázi se již věnuje hlasitému 

čtení textu. Tato metoda zabraňuje zbytečnému vzniku stresu z obtížných slov či 

neznámého textu. Dr. Pokorné se tato metoda mnohokrát osvědčila v praxi u dospělých a 

dospívajících klientů. Jejich čtení se stávalo postupem času plynulejší a oni nabírali 

ztracenou sebedůvěru. Po 3-4 měsících každodenního čtení v krátkých intervalech (max. 

20 minut) již četli plynule.  

7.2 Druhy čtení 

Bartoňová (2012) popisuje několik druhů čtení, které uvádí odborná literatura. Jedním 

z nich je skenování. Při skenování se zaměřujeme pouze na určité body v textu, naše oči 

text pouze sledují, nečteme jej. Skenování používáme například při vyhledávání pojmu 

ve slovníku, či pokud v textu hledáme konkrétní informaci.  

Během rychlého čtení se snažíme nalézt hlavní myšlenku textu. Předpokladem rychlého 

čtení je schopnost odlišit podstatné informace od nepodstatných, která vyžaduje velkou 

míru koncentrace.  

Při čtení textu se můžeme řídit podle Bartoňové (2012) následujícím postupem: 

1. fáze – text si rychle „přehlédneme“, v této fázi nás zajímá především struktura textu, 

kterou nalezneme v obsahu knihy 



 

 

24 

2. fáze – přečteme si předmluvu, prohlédneme si obrázky, hledáme klíčová slova 

v textu 

3. fáze – text si pečlivě pročteme, během čtení dbáme na detaily, klademe si otázky, 

vypisujeme si podstatné informace v bodech na konci kapitoly 
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8   Kompenza ční a jiné pom ůcky 

8.1 Počítač 

Počítač je nepostradatelným pomocníkem pro všechny studenty vysoké školy. Studenti 

jsou odkázáni na práci s počítačem při zápisů předmětů, e-learning kurzech, psaní 

seminárních prací, zjišťování informací apod. Většina vyučujících již využívá 

powerpointových prezentací při svých přednáškách, které pak mohou snadno poskytnout 

studentům. Nejlepším způsobem je, když vyučující pošle studentům poznámky 

v dostatečném předstihu před konáním přednášky. Studenti si pak mohou v klidu 

přednášky projít a seznámit se stručně s obsahem. Zejména si osvojí nové pojmy. Během 

přednášky pak jsou schopni vnímat výklad vyučujícího a pouze vpisovat své poznámky.  

Powerpointové prezentace usnadňují přehlednost, jelikož jsou omezeny na množství 

informací, obsahují pouze klíčové pojmy a jejich stručný popis. I samotným vytváření 

powerpointové prezentace se studenti učí vyhledávat a odlišovat podstatné informace 

od nepodstatných.  

8.2 Počítačové programy s hlasovým vstupem. 

Program umožní diktovaný záznam převést do psaného textu. Program nabízí společnost 

NEWTON Technologies, a.s., v současnosti je prodávaná verze Newton Dictate 3. Mohou  

jej využívat studenti s dyslexií nejen k úspoře svého času, ale především aby se vyhnuli 

překlepům v textu či gramatickým chybám. Po napsání textu je možné si přehrát celou 

nahrávku diktátu, která může sloužit ke zpětné kontrole textu. Program je schopný zapsat 

také číslice, data, různé symboly apod. Nevýhodou programu je vysoká pořizovací cena a 

nepřesnost zápisu. Ačkoli jsou nové verze programu stále zdokonalovány, přesnost zápisu 

není stoprocentní. Program je již běžně využíván v médiích či justici, kde nahrazuje práci 

soudní zapisovatelky. Počítačové programy s hlasovým vstupem by měly být běžnou 

součástí počítačového vybavení na vysokých školách (NEWTON Technologies, ©2013). 

8.3 Aplikace pro čtení elektronických knih 

V současné době můžeme elektronickou podobu knihy číst pomocí čteček, aplikací 

mobilních telefonů či tabletů. Většina z nich umožňuje změnit velikost písma, zvýrazňovat 

určité pasáže, vpisovat své poznámky. Čtecí program také dokáže vyhledat konkrétní slovo 
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nebo nabízí funkci slovníku. Některé verze nabízejí také funkci hlasového výstupu, který 

převede text do hlasové podoby.  

Dr. Matthew Schneps spolu s kolegy z Laboratoře pro vizuální vzdělávání Z Harvardské 

univerzity pracuje na výzkumu, kterým zjišťuje, jaký vliv na čtení osob s dyslexií má 

používání kapesních zařízení s malými obrazovkami. Vychází nejen z vlastní zkušenosti, 

kdy jako dyslektik upřednostňuje pro čtení moderní technologie oproti běžnému čtení 

z knih. Jeho výzkum je inspirován studií z Massachusettského institutu techniky z roku 

1980, která zjistila, že lidé s dyslexií mají širší vizuální rozpětí a periferní vidění. Čtecí 

programy umožňují vidět text v jednom sloupci s menším počtem slov na řádku. 

Dr. Schneps se domnívá, že pokud je umístěn menší počet slov na řádku, je čtení 

pro čtenáře s dyslexií jednodušší (Woyke, 2013). 

8.4 Program pro zp řehledn ění webových stránek 

Evernote Clearly je software, který umožňuje převést text webových stránek 

do přehlednější podoby. Z webové stránky vyjme hlavní obsah a odstraní reklamy, odkazy 

a další prvky stránky, které nenesou hlavní informaci. Uživatel si pomocí software může 

text uložit, změnit velikost textu a barvu podkladu a zvýraznit část textu (Evernote, 

©2013). 

8.5 Spell check 

Při psaní na počítači či na mobilním telefonu mohou studenti využívat spell check. Tato 

aplikace umožňuje opravu pravopisu. Studenti by neměli opomenout také možnost 

hlasitého přečtení vlastního textu a následné korektury.  

8.6 Digitální záznamník 

Pokud má student svolení od vyučujícího, může při přednáškách využívat diktafon. Lépe 

se tak soustředí na obsah přednášky, aby látce porozuměl, poznámky si zpětně přepíše 

doma.  

Kucharská (2011) doporučuje využívat diktafon i při samostudiu. Další možností je také 

využití diktafonu pro nahrání obsahu seminární práce, kterou si student později nechá 

přepsat.  
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8.7 Zařízení s hlasovým výstupem 

Počítačový program Voice Reader dokáže ozvučit libovolný text, který převede 

z textového formátu do MP3 či WMA. Textové dokumenty lze uložit jako zvukové 

soubory, lze si je přehrát například do mobilního telefonu a poslechnout si je kdekoliv. 

Program Voice Reader lze zakoupit v různých jazykových verzích, které mohou usnadnit 

výuku cizího jazyka (Linguatec, ©2013). 
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9   Jak zvládnout studium na VŠ 

Již během studia na střední škole se žáci učí samostatnosti při psaní referátů, vytváření 

projektů či přípravě na závěrečný test. Předpokládá se, že na začátku studia vysoké školy 

by studenti měli vědět, jaký styl učení jim vyhovuje. V následující kapitole jsou 

představeny styly a strategie učení. Cílem této kapitoly není hodnocení jednotlivých stylů a 

doporučení, který styl je nejefektivnější. Cílem je poskytnout přehled informací, které 

uvádí odborná literatura.  

9.1 Co je metau čení 

Předpokladem vysokoškolského studia je osvojení návyků či strategií při učení, které 

nám pomohou dosáhnout efektivních výsledků odpovídajícím vynaloženému úsilí. Stručně 

a laicky lze říci, že studenti se musejí především naučit se učit. Odborníci nazývají toto 

učení jako metaučení. „Je to dynamický proces, v němž si jedinec své pojetí učení začíná 

uvědomovat, jeho učení se stává dostupnější systematickému rozboru a bilancování, 

postupně se vyvíjí. Dostavuje se pokrok v repertoáru jedincových postojů a dovedností, 

prohlubuje se porozumění, což mu umožňuje jednat efektivněji, flexibilněji organizovat si 

své učení podle měnících se podmínek.“ (Mareš, 1998, s. 142). 

Lynn Meltzerová se dlouhodobě zajímá o metakognitivní učení studentů s poruchami 

učení. Ve své práci došla k závěru, že kognitivní procesy lidí s poruchami učení probíhají 

zcela odlišně, často jsou neefektivní. Jejich nadání je zastíněno neustálým vytvářením 

kompenzačních strategií. Strategie si mnohdy zobecňují a využívají je i v nevhodných 

situacích. Předpokladem studia je motivace k učení, kognitivní schopnosti, schopnost učit 

se samostatně, umět hodnotit své vědomosti. Z kognitivních procesů je významná hlavně 

dobře rozvinutá percepce, paměť, jazyk a pozornost. Podstatné je porozumění toho, co se 

student učí a proč se danou látku učí. Motivaci k učení zvyšuje, pokud student ví, že látku 

může uplatnit ve svém budoucím profesním nebo soukromém životě. Důraz musí klást 

na časté procvičování a opakování (in Pokorná, 2010). 

9.2 Typy u čení 

Existuje několik typů učení: 
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• Auditivní typ – žáci upřednostňují učení sluchovou cestou, nejvíce jim pomáhá 

účast na přednáškách, kde se mohou podrobněji na látku zeptat. Při učení si látku 

předříkávají či nahrávají na diktafon, někdy se učí společně se spolužákem.  

• Vizuální typ – dává přednost zrakové podpoře. Raději se učí z učebnic, svých 

zápisků či jiných tištěných či el. zdrojů. Během učení si vytváří různá schémata, 

přehledy, nákresy. Často využívá barevného zvýraznění klíčových slov. Učí se 

spíše metodou pozorování. 

• Haptický typ – učí se pomocí hmatu, při manipulaci s různými předměty. 

• Motorický typ – potřebuje při učení pohyb, často při učení chodí či mění svoji 

polohu (Žáková in Bartoňová, 2007). 

9.3 Využití strategií u čení 

„Strategie učení neboli učební strategie jsou postupy většího rozsahu, jimiž žák 

uskutečňuje svébytným způsobem určitý plán při řešení dané úlohy, chce něčeho dosáhnout 

a něčeho jiného se zase vyvarovat.“ (Mareš, 1998, s. 58). 

Mareš (1998) rozlišuje tři typy učební strategie. První strategie je holistická. Studenti, 

kteří používají tuto metodu, si osvojují učivo jako celek. Předpokladem je, že dokážou 

dobře analogovat informace a zobecňovat. Postupují podle jednoduchých pravidel. 

Studenti, kteří využívají tuto strategii, rádi něco vynalézají či objevují. 

Serialisté oproti holistům postupují v učivu po jednotlivých krocích. Existují dva typy 

serialistů. Prvním typem jsou ti, kteří se učí od nejjednoduššího po složitější. K nové látce 

přistupují až poté, co pochopili a osvojili si látku předchozí. Druhým typem jsou ti, kteří se 

učí nazpaměť. Jsou schopni si zapamatovat velké množství informací. Ale selhávají, pokud 

jim změníme zadání nebo pokud musí využívat svého logického myšlení.  

Poslední strategií je strategie pružná, která kombinuje obě předchozí.  

Kucharská (1997) se také ve svých publikacích dlouhodobě zabývá dospělými jedinci 

s SPU. Jako strategii jim doporučuje využít sluchovou paměť a zejména pochopit vztahy 

v učební látce. Studenti se mohou také učit pomocí předříkávání učební látky nahlas či 

nahrávaní na diktafon.  
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Studenti by měli využívat při svém studiu různé strategie učení, které jim usnadní proces 

zapamatování a pozdějšího vybavení informací. Strategie nám pomáhají zvládnout úkol 

rychleji, s menším počtem chyb a s vynaložením menšího úsilí. Ačkoli si to plně 

neuvědomujeme, při učení si osvojujeme nejen učební látku, ale také strategie svého 

učitele. Vytváření strategií nám pomáhá pochopit myšlenkový postup vyučujícího. Pokud 

se nenaučíme chápat myšlenkové pochody vyučujícího, nedokážeme porozumět ani obsahu 

učiva, které nám sděluje. Učitelé by neměli klást důraz na zbytečné slovíčkaření, 

podněcování k používání jednoho řešení, jediného možného přístupu. Naopak by měli 

studenty vést k chápání látky v širším kontextu (Pokorná, 2010). 

McLoughlin, Fitzgibbon a Young (1994) doporučují využívat třech principů k učení. 

Učení by mělo být 

- ovladatelné  

- multisenzorické 

- s využíváním paměťových pomůcek 

Ovladatelnost - pro studenta s dyslexií může být složité zapamatovat si sérii čísel. Proces 

si může zjednodušit tím, že čísla poskládá na méně jednotek. Typickým příkladem je 

zapamatování telefonního čísla, které si redukujeme do trojic čísel.  

Multisenzorický přístup - tradiční přístupy k učení jsou pro studenty s dyslexií 

neefektivní, zvláště pokud je kladen velký důraz na čtení. Při procesu čtení zatěžují natolik 

svou fonologickou paměť, že nejsou schopni využívat další systémy pracovní paměti. 

Naopak pokud využíváme více jak jeden smysl, jsou informace lépe zachovány. Cizí jazyk 

si osvojíme lépe v zemi původu nebo při sledování televizního pořadu, než jen 

posloucháním rádia.  

Využívání paměťových pomůcek – studenti s dyslexií si mohou lépe osvojovat 

informace prostřednictvím využívání různých mnemotechnických pomůcek nebo 

prostřednictvím vizuální představivosti. Důležité je také naučit se zorganizovat si učení, ať 

už se jedná o pořádek na svém pracovním stole nebo rozplánování učiva za pomoci 

plánovacího kalendáře či nástěnky.  
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9.3.1 Kódování a kategorizování 

Pokorná (2010) doporučuje využívat strategie kategorizování a kódování. Pokud si 

máme zapamatovat více pojmů, které spolu mohou souviset, je vhodné k těmto pojmům 

vymyslet nadřazené slovo. Například pokud jdeme nakupovat a potřebujeme nakoupit 

rohlíky, jogurty, šunku, máslo, mléko, sýr, chleba, sýr, jablka a okurku. Tak si slova 

uspořádáme do kategorií podle oddělení, kde se nacházejí tj. pečivo, uzeniny, ovoce a 

zelenina, mléčné výrobky. Tím se nám lépe uchovají a později vybaví. 

U kódování si jednotlivé pojmy očíslujeme. Například pokud máme splnit nějakou 

činnost a máme si zapamatovat postup, můžeme si jednotlivé kroky očíslovat, nejlépe 

v pořadí, v jakém po sobě následují.  

9.3.2 Reciproční učení 

Palincsar a Brown (Pokorná, 2010) popisují strategii, kterou nazývají recipročním 

učením. Rozdělují ji na 4 fáze. Nejprve je důležitý sběr dat pro úkol, následně 

vyhledáváme otázky, které souvisejí s úkolem. Ve třetí fázi objasňujeme informace, které 

nám nejsou zcela jasné. V poslední fázi předpovídáme výsledek. Tato metoda je 

jednoduchá na zácvik a aplikaci. Důležité je, aby student znal smysl svého úkolu a dokázal 

si podle něj vytyčit cíl.  

Na podobném principu funguje i strategie PANORAMA, která se dělí na tři fáze. 

V první fázi si student studijní materiál rychle pročte a stanoví otázky, které korespondují 

s názvy kapitol. Ve střední fázi si materiál přečte, hledá především odpovědi na jeho 

otázky, poznámky si zapisuje. Poslední fáze zahrnuje zapamatování a vytvoření shrnutí 

materiálu (Mcloughlin, Fitzgibbon, Young, 1994). 

9.4 Feuerstain ův program Instrumentálního obohacování 

Feuerstein vycházel z myšlenky, že inteligence je měnitelný faktor. Důležitější pro nás je 

proces osvojování učiva. Role učitele se zde odlišuje od tradičního pojetí, učitel zde působí 

jako tzv. mediátor nebo-li zprostředkovatel. Jeho úkolem je vést studenty k reflektování, 

k vlastnímu zamyšlení. Žák přebírá odpovědnost za to, co se skutečně naučí. Feuerstein se 

ve svém výzkumu nesoustředil pouze na výkony jedince, zajímala ho jedincova schopnost 

učit se. Sledoval, jaké změny nastaly v kognitivních výkonech během zprostředkovaného 
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nácviku. Ze svého výzkumu pak vyvodil, které kognitivní funkce se podílejí na procesu 

učení: 

- První fáze vstupu informací – důležitou roli hraje vnímání, jazykové dovednosti a 

pozornost - dochází ke sběru informací a k pozdějšímu pochopení 

- Druhá fáze zpracování dat – dochází k výběru informací, hledání vztahů, analýze 

- Třetí fáze výstup – prostřednictvím chování či verbálního vyjádření  

Na základě těchto poznatků vytvořil pracovní materiály, které jsou určeny pro rozvoj 

kognitivních funkcí. Základní sada testů obsahuje 14 instrumentů, je vhodná pro každého 

od 7 let, horní hranice není určena (srov. Pokorná, 2010; Centrum-cogito, ©2013). 

9.5 Tvorba poznámek 

Psaní poznámek je pro mnoho studentů náročnou činností. Během zápisu se musí plně 

soustředit na výklad přednášejícího, zamýšlet se nad probíranou látkou, vybrat a zapsat 

podstatné informace. Řada přednášejících využívá powerpointové prezentace, které mohou 

studentům poskytnout oporu. Pokud prezentace obsahují velké množství textu, který úplně 

nekoresponduje s výkladem přednášejícího, stává se naopak určitou zátěží. Studenti jen 

opisují doslovně text prezentace a nesoustředí se na výklad přednášejícího.  

Kahn (2001) doporučuje následující: 

1. Příprava předem – pokud student zná předem téma přednášky, je dobré si k tématu 

vyhledat základní informace. Pokud se má student účastnit diskuze na dané téma, 

příprava by měla obsahovat přečtení základní dostupné literatury. Je vhodné si 

k textu poznamenat otázky, které nás napadají.  

2. Struktura textu – text by měl být vhodně strukturován. Používání různých typů 

odsazení nám pomůže určit vztah mezi hlavními a vedlejšími myšlenkami. Pokud 

zápisky děláme ručně, měli bychom je zapisovat pouze na přední stranu, strana 

druhá může sloužit k doplňování informací, u složitějších témat můžeme vynechat 

místo pro upřesňující informace.  

3. Využívání zkratek a symbolů – u často užívaných slov bychom měli užívat zkratky, 

které nám při zápisu poznámek ušetří čas. Pokud volíme psaní na PC, textové 
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editory nabízejí funkci nahrazení slov, které nám automaticky napsanou zkratku 

nahradí za úplné slovo. Psaní nám usnadní také užívání ustálených symbolů (např. 

→ z toho vyplývá).  

4. Zapisování otázek – pokud nás při zápisu napadne otázka, je dobré si ji poznamenat 

a zeptat se na ni ve vhodný okamžik přednášejícího. Při přípravě na zkoušku nám 

může pomoci, pokud si budeme označovat témata, kterým přednášející věnuje 

největší pozornost. 

5. Opakování poznámek – poznámky bychom si měli co nejdříve zpětně projít 

(nejlépe ten samý den). V prvé řadě je nutné učinit opravy, vyhledat a vložit 

doplňující informace, vepsat vlastní komentáře a zvýraznit si klíčové pojmy. Poté si 

napsat několik bodů a nahlas si je několikrát zopakovat.  

9.6 Vytvá ření myšlenkových map (mind mapping) 

Jak již bylo zmíněno, lidé s dyslexií mají potíže s organizováním svého času, obtíže 

s dodržením chronologických postupů činností apod. Myšlenkové mapy mohou být velmi 

dobrým pomocníkem při plánování či uspořádání myšlenek. Poprvé tuto metodu popsal 

v 70tých letech Tony Buzan. Metoda myšlenkových map je snadno využitelná v jakémkoli 

prostředí (školy, zaměstnání či domova), její další výhodou je, že není potřeba žádného 

nákladného vybavení či absolvování školení.  

Sedm kroků k vytvoření mentální mapy podle Buzana (2007): 

1. Začněte uprostřed šikmo položeného papíru. Dáme tak prostor svému mozku, aby 

mohl působit všemi směry. 

2. Ústřední představu vyjádřete obrázkem, který více motivuje k činnosti.  

3. Po celou dobu užívejte barvy. Tím dostává Vaše tvůrčí myšlení více energie. 

4. K centrálnímu obrázku připojujte hlavní větve, k nim větve druhé úrovně, později i 

třetí úrovně. Náš mozek pracuje na základě asociací. Spojením si věci lépe 

pamatujeme a problému lépe rozumíme.  

5. Větve zakreslujte jako křivky. Zakřivené větve jsou atraktivnější a více upoutají 

pozornost. 
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6. Pro každou linku použijte jen jedno jednoduché klíčové slovo. Jednoduchá slova 

zvyšují účinnost map, můžeme pak na základě jejich asociací vytvořit nové 

představy.  

7. Vyobrazení používejte na celé ploše. 

 

Bartoňová (2012) doporučuje další tipy, které mohou s VŠ studiem pomoci: 

- doučování  

- rozdělit úkoly do menších celků 

- stanovit si lhůty dokončení úkolů – nejlépe v kratším termínu než je oficiální 

termín odevzdání, aby měl student čas na kontrolu materiálu 

- vytvářet si vlastní výpisky – vlastní výpisky nám vždy pomohou k lepšímu 

pochopení učiva, látku bychom si měli psát strukturovaně. Učivo si můžeme 

doplnit také zapůjčenými výpiskami spolužáka, ty však nesmějí sloužit jako jediný 

zdroj informací.  

- pravidelnost – pokud se student věnuje učení pravidelně v kratších intervalech, 

látku si lépe uchová v dlouhodobé paměti 

- zaznamenat si nejasnosti v učivu  

- využívat barevného odlišování (dodržovat stejný systém barevného zvýrazňování 

u všech předmětů) 
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10   Legislativní rámec 

Česká republika patří mezi státy, které se zasazují o to, zpřístupnit terciární vzdělávání 

osobám se zdravotním postižením. Důležitým dokumentem je Úmluva o právech osob se 

zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala v září 2009. Smluvní státy se 

zavazují k zajištění přístupu nejen k terciárnímu vzdělávání, ale také odborné přípravě na 

povolání, vzdělávání dospělých a celoživotnímu vzdělávání pro osoby se zdravotním 

postižením (Kaleja, Kovářová a kol., 2012).  

Česká republika nemá ve svém právním řádu právní dokument, který by se zabýval 

rovnými příležitostmi na vysoké škole. Ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

vyplývá, že vysoké školy musejí zajistit opatření k vyrovnání příležitostí pro studium všem 

studentům. Rezort školství se touto problematikou zabývá v dokumentu Dlouhodobý 

záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 

činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011-2015 (Kaleja, Kovářová a kol., 2012). 

Systém podpory lze rozdělit takto: 

- opatření na úrovni národního vzdělávacího systému (národní politika vyrovnávání 

příležitostí, všeobecná legislativa, speciální legislativa vysokého školství, opatření 

vzniklé díky spolupráci několika pracovišť) 

- opatření na úrovni jedné VŠ (předpisy, standardy, poradenské zařízení, studijní 

knihovna, finanční podpora apod.)  

- neformální podpora (rodina, jiné instituce, spolužáci apod.) (MŠMT, 2010) 

Na úrovni vysoké školy neexistuje jednotná legislativní úprava. Každá VŠ si sama 

vytváří interní dokumenty v podobě metodických pokynů, opatření rektora, či se 

o možnostech podpory studentů se SVP zmiňuje v dlouhodobém záměru vysoké školy 

(MŠMT, 2010).  

Počínaje kalendářním rokem 2012 mají veřejné vysoké školy nárok na poskytování 

příspěvku na náklady související se studiem studentů se specifickými potřebami. 

Podmínky poskytnutí příspěvku jsou obsaženy v Dodatku č. 2 k Pravidlům 

pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, č.j. 2 434/2011-33 ze dne 28. ledna 2011, specifikující financování 
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zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami (č.j.: 23 728/2011-30). 

(MŠMT, 2011) 

Žádost o poskytnutí příspěvku je podána písemně prostřednictvím veřejné vysoké školy 

a musí být opatřena podpisem rektora. V žádosti musí být uvedeno prohlášení o tom, že 

vysoká škola je schopna vytvořit podmínky k zajištění studia studentů se specifickými 

potřebami (dále také SP). Dále je součástí žádosti charakteristika a rozsah činností pro 

studenty s SP. Příspěvek je udělován na základě rozhodnutí Ministerstva školství 

o poskytnutí příspěvku. Součástí rozhodnutí je také příloha, ve které je stanoven účel 

příspěvku. Výše příspěvku závisí na typu postižení, počtu studentů a kvantifikaci výkonu.  

Škola musí splňovat požadavky plynoucí z povinností pro přidělení příspěvku. Škola má 

za povinnost zřídit specializované pracoviště či zajišťuje tyto služby prostřednictvím třetí 

strany. Škola garantuje svým technickým vybavením či organizačním zabezpečením 

vhodnou intervenci pro studenty s SP. Škola musí zajišťovat evidenci studentů 

se specifickými potřebami, která obsahuje například lékařské zprávy. Evidenci musí 

uchovávat po dobu 3 let od poskytnutí příspěvku. 



 

 

37 

11   Vysoké školy 

V této kapitole je zmapováno, jakou podporu studentům s dyslexií nabízejí veřejné 

vysoké školy v Praze. Údaje byly získány analýzou informací veřejně dostupných 

na internetových stránkách jednotlivých VŠ a analýzou zveřejněných výročních zpráv a 

jiných dokumentů VŠ. 

11.1 Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) 

 Fakulta Chemicko-inženýrská se v dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT 

na období 2011-2015 stručně zmiňuje o podpoře studentů s handicapem. Jako jeden 

ze záměrů činnosti fakulty uvádí podporu studentům s handicapem. O konkrétní podobě 

záměru se fakulta již dále nezmiňuje. Podmínky přijímacího řízení zanechává fakulta 

pro všechny studenty stejné. Na webových stránkách škola neuvádí informace pro studenty 

se specifickou poruchou učení (VŠCHT, 2011). 

11.2 České vysoké u čení technické ( ČVUT) 

ČVUT má pro své studenty k dispozici Středisko pro podporu studentů se specifickými 

potřebami ELSA a Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT. Středisko ELSA 

vzniklo sloučením Handicap poradny a centra Tereza, které se od roku 1992 

věnovalo podpoře studentů se zrakovým handicapem. Středisko ELSA se snaží podporovat 

mimo jiné i studenty se specifickou poruchou učení. Studenti mohou získat podporu již 

při přijímacím řízení, kdy mají delší časový limit pro vypracování testu. Podle typu a 

stupně poruchy jim škola umožní elektronickou podobu přijímacího testu pro využití 

speciálních technologií (ČVUT). 

Dále v rámci knihovnického servisu mají studenti k dispozici studijní literaturu. Studenti 

mohou také využít služby studijní asistence. Asistent pomáhá s orientací v neznámém 

dokumentu, zejména při vytvoření struktury dokumentu. V rámci organizačně-

metodického servisu si studenti osvojují strategie při práci s textem, efektivní čtení a práci 

s počítačem. Při výuce cizího jazyka mají studenti nárok na individuální výuku.  

ČVUT vydala Metodický pokyn č. 1/2012 o podpoře studentů se specifickými potřebami 

na ČVUT v Praze. Středisko Elsa se studenty s SP uzavírá Dohodu o poskytování 
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servisních opatření studentovi se specifickými potřebami na ČVUT. Pokud to vyžadují 

studentovy potřeby, může ELSA vytvořit individuální studijní plán, který předkládá 

proděkanovi fakulty (ČVUT, 2012). 

11.3 Česká zem ědělská univerzita ( ČZU) 

ČZU vytvořila pro znevýhodněné studenty Poradenské středisko pro studenty ČZU 

se speciálními potřebami. V rámci své činnosti poskytuje speciálně pedagogickou 

intervenci pro studenty se specifickou poruchou učení. Studenti mohou také využívat 

služeb tutoringu či asistentce při studiu. Středisko se snaží získávat zpětnou vazbu 

od studentů pro zlepšení kvality jejich služeb (ČZU, © 2007). 

ČZU si mimo jiné klade za cíl rozšířit možnost studia pro studenty se specifickými 

studijními potřebami, o kterém se zmiňuje v dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávací, 

vědecké, výzkumné, inovační činnosti ČZU na období 2011-2015 (ČZU, 2010). 

11.4 Univerzita Karlova (UK) 

Informace o podpoře mohou studenti nalézt v informační brožuře Základní informace o 

podpoře pro studenty se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze, která je 

ke stažení na webových stránkách. Univerzita Karlova má k dispozici Kancelář 

pro studenty se specifickými potřebami IPC RUK. Kancelář neposkytuje služby jako 

jediná pro celou univerzitu. Kooperuje s ostatními subjekty např. kontaktními osobami 

na příslušných fakultách, poradenskými pracovišti zaměřenými na konkrétní cílové 

skupiny, studijními odděleními jednotlivých fakult a v neposlední řadě také učiteli a 

ostatními pracovníky fakulty (UK, 2009). 

Každá fakulta má stanovenu konkrétní kontaktní osobu jako garanta pro poskytování 

podpůrných služeb pro studenty se speciálními potřebami. Tato osoba je v úzkém kontaktu 

nejen s Informačním poradenským centrem, ale také s konkrétními katedrami na fakultě. 

Studentům může být přidělen studijní asistent, který může kromě poznámek z přednášek 

pomoci také s doučováním či přípravou na přednášku či zkoušku.  

11.4.1 Přehled poradenských pracovišť na jednotlivých fakultách UK 

Pedagogická fakulta má zvolenu konkrétní kontaktní osobu jako garanta pro poskytování 

podpůrných služeb pro studenty se speciálními potřebami. Kontaktní osoba provádí 
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diagnostiku či vytváří posudky pro studenty z jiných fakult v rámci UK. Dále mají studenti 

k dispozici studijní referentku, jejímž prostřednictvím mohou podávat žádosti, posílat 

odborné posudky či získávat informace o podpůrných službách. Zároveň je na každé 

katedře pověřena kontaktní osoba, na kterou se mohou studenti obracet s problémy 

při studiu.  

Pedagogická fakulta má zřízenu Poradnu pro studenty s handicapem. Poradna nabízí 

podporu studentům i uchazečům o studium, provádí funkční diagnostiku. Na poradnu se 

mohou obrátit také vyučující fakulty, kteří potřebují odbornou konzultaci při práci 

se studenty s handicapem. Studenti mohou využívat také služby knihovny, kde si mohou 

například převádět texty do digitální podoby (Pedagogická fakulta UK). 

Filozofická fakulta spravuje Psychologické poradenské centrum, kde pracují odborníci, 

kteří se dlouhodobě zabývají problematikou specifických poruch učení. Pracovníci mohou 

zajistit nejen funkční diagnostiku, ale mohou doporučit studentům vhodné styly učení nebo 

doporučit modifikaci průběhu zkoušek apod. Samozřejmě se na ně mohou obrátit také 

vyučující (Filozofická fakulta UK). 

Husitská teologická fakulta má zřízenu Poradnu pro studenty se specifickými 

vzdělávacími potřebami (Husitská teologická fakulta). 

11.5 Vysoká škola ekonomická 

Vysoká škola ekonomická (VŠE) má zřízeno od roku 2007 Středisko handicapovaných 

studentů. Služeb střediska převážně využívají studenti se zrakovým, tělesným či 

sluchovým postižením. Středisko uzpůsobuje nabídku svých služeb aktuálním potřebám 

studentů. Z informací umístěných na webových stránkách školy není bohužel patrné, jestli 

se středisko zaměřuje také na podporu studentů s SPU (VŠE, ©2000 - 2013). 

Středisko nabízí různé formy poradenství např. studijně-informační, sociálně-právní či 

speciálně pedagogické poradenství či zapůjčení kompenzačních pomůcek. Středisko 

spravuje studovnu, která je vybavena moderním hardwarovým a softwarovým zařízením 

např. odečítací programy HT Leader, Jaws, WinTalker apod. Studenti si také mohou 

zapůjčit elektronická skripta či jiné publikace (VŠE, ©2000 - 2013). 
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V dokumentu Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE na rok 2012 je uvedeno 10 

záměrů, jedním z nich dostupnost vysokoškolského vzdělání. Dílčími cíli, které mohou být 

zaměřeny také pro studenty s SPU, jsou přijímací řízení nanečisto či poskytnutí 

poradenství (VŠE, 2011). 

Dalším dokumentem je směrnice Zásady systému pro poskytování pomoci osobám se 

specifickými studijními potřebami (SSP) na VŠE v Praze (SR 03/11) v účinnosti od 1. ledna 

2012, která nařizuje zpřístupnit studium studentům se SSP, požadavky přitom nesmějí být 

snižovány. Student si může požádat o modifikaci přijímacího řízení, pracovníci střediska 

handicapovaných studentů jim poskytnou potřebné informace o konání zkoušky. Studenti 

s SPU mají možnost vykonávat zkoušku s použitím kompenzační pomůcky, mohou si také 

zvolit formu zkoušky (ústní nebo písemnou), mají nárok na zvýšení časového limitu (VŠE, 

2011). 

11.6 Akademie múzických um ění 

Na svých internetových stránkách škola odkazuje studenty se speciálními potřebami 

na studijní oddělení jednotlivých fakult.  

11.7 Akademie výtvarných um ění  

Na internetových stránkách akademie neuvádí bližší informace pro studenty 

se speciálními potřebami.  

11.8 Vysoká škola um ěleckopr ůmyslová (VŠUP) 

VŠUP se zmiňuje o studentech se specifickými potřebami ve Výroční zprávě za rok 

2011 pouze stručně tím, že studenti nejsou nijak při přijímacím řízení diskriminováni a 

během studia jim jsou vytvářeny vhodné podmínky (VŠUP, 2011). 
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12   Průzkum 

12.1 Cíle průzkumu 

Hlavním cílem průzkumu je zjistit, jaká je speciálně pedagogická podpora u studentů 

s dyslexií na veřejných vysokých školách (VVŠ) v Praze.  

Dílčími cíly jsou: 

- Ověřit, zda VŠ poskytují studentům s dyslexií podporu a pokud ano, jakou formou 

- Získat informace o průběhu přijímacího řízení na VVŠ u studentů s SPU 

- Zjistit, jaký počet studentů s dyslexií VVŠ evidují 

- Ověřit, zda studenti využívají možnosti upravených podmínek přijímacího řízení 

- Zjistit, jaký je počet studentů s dyslexií diagnostikovaných na VVŠ 

12.2 Výzkumné p ředpoklady 

1. Domnívám se, že většina škol nabízí podporu studentům s dyslexií. 

2. Předpokládám, že VVŠ nemají upravené podmínky přijímacího řízení pro studenty 

s dyslexií. 

3. Domnívám se, že počet studentů s dyslexií, které VVŠ evidují, nebude odpovídat 

četnosti výskytu dyslexie v populaci.  

4. Předpokládám, že většina studentů nežádá o úpravu podmínek přijímacího řízení. 

5. Domnívám se, že malý počet studentů s dyslexií je diagnostikován na VŠ 

12.3 Charakteristika a popis výb ěrového souboru 

Tato průzkumná studie byla provedena na vzorku 6 respondentů, kteří vyplnili dotazník. 

Jednalo se o zaměstnance VŠ, kteří mají jako součást agendy práci se studenty s SPU, 

popř. zaměstnance, kteří pracují na oddělení styku s veřejností. Dotazník nevyplnily dvě 

vysoké školy Akademie múzických umění a Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Přesto 

byly do průzkumu také zahrnuty. 
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 Pracovnice rektorátu AMU, zaslala e-mailem vysvětlení, proč dotazník nevyplnila. 

Uvádí v něm, že dyslexie nebrání studentům v kvalitním studiu uměleckých oborů, tudíž 

škola není schopna zjistit, zda studenti dyslexii mají. 

Prorektorka VŠUP také zaslala odpověď na výzvu k vyplnění dotazníku. Upozorňuje 

v ní, že škola neeviduje studenty s dyslexií. Předpokladem pro přijetí na VŠUP je výrazný 

umělecký talent. Domnívá se, že pokud studenti ukončili předchozí středoškolské vzdělání 

maturitní zkoušku, nebude jim činit potíže ani penzum teoretických předmětů, které musí 

na VŠUP splnit.  

Pracovnice z VŠCHT dotazník vyplnila, následně e-mailem poslala doplňující 

informace. VŠCHT přijímací řízení neprovádí. Studenti potřebují k přihlášce potvrzení 

od lékaře, že jsou schopni studia. V rámci povinné vstupní prohlídky je zkoumán zdravotní 

stav z hlediska bezpečnosti v laboratořích a potravinářských provozovnách.  

Pracovnice AVU doplnila, že studenti s dyslexií mají možnost získání časové dotace 

při konání zkoušky individuálně, po předchozí dohodě s vyučujícím.  

12.4 Metodika – popis zp ůsobu sb ěru dat a jejich vyhodnocení 

12.4.1 Dotazník pro VŠ 

Při průzkumu byla použita metoda kvantitativního výzkumu pomocí dotazníkového 

šetření. Dotazník pro vysoké školy je tvořen 8 otázkami. 4 otázky jsou uzavřené, otázky 

číslo 1, 2, 5, 6 jsou výběrové (s jednou variantou odpovědi), otázky 3, 4 jsou polozavřené 

výčtové (s výběrem více možností odpovědi, respondenti mají možnost uvést vlastní 

odpověď). Otázka č. 7 je otevřená. Poslední 8. otázka je uzavřená (Gavora, 1996). 

Otázka č. 1 zjišťuje, zda VŠ nabízejí podporu studentům s dyslexií, otázka č. 4 se týká 

již konkrétních forem podpory. Otázky číslo 2 a 3 jsou zaměřeny na podmínky přijímacího 

řízení na VŠ. Otázka č. 5 zkoumá, zda má škola k dispozici poradnu pro studenty 

s dyslexií. Otázka č. 6 zjišťuje, jestli škola zajišťuje diagnostiku specifických poruch učení. 

Otázka č. 7 ověřuje, jaké jsou počty studentů s dyslexií na VŠ. Poslední 8 otázka je pouze 

identifikační. 

Zaměstnanci veřejných VŠ v Praze byli kontaktováni prostřednictvím telefonu. Během 

telefonického rozhovoru byli požádáni o vyplnění dotazníku a seznámeni s cílem 
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diplomové práce. Dotazník jim byl následně zaslán e-mailem k vyplnění. Respondenti byli 

také požádáni o přeposlání dotazníku určeného studentům s dyslexií, pokud tyto studenty 

evidují. Sběr dat probíhal v březnu 2013. Rozesláno bylo celkem 8 dotazníků určených 

veřejným vysokým školám v Praze. Návratnost dotazníků činila 75%.  

Oslovené veřejné vysoké školy 

- Akademie múzických umění 

- Akademie výtvarných umění 

- České vysoké učení technické 

- Česká zemědělská univerzita 

- Univerzita Karlova 

- Vysoká škola ekonomická 

- Vysoká škola chemicko-technologická 

- Vysoká škola uměleckoprůmyslová 

12.4.2 Dotazník pro studenty 

Dotazník pro studenty je tvořen 12 otázkami. Otázky 1, 2, 3, 4 jsou uzavřené, výběrové. 

Otázky 5 a 8 jsou polozavřené, výčtové. Otázky 6, 7 jsou polozavřené, výběrové. Otázky 9, 

10, 11 jsou uzavřené, hodnotící. Poslední 12 otázka je otevřená.  

 

Dotazník vyplnilo 24 respondentů, převážně z ČVUT.  

12.5 Interpretace výsledk ů průzkumu  

12.5.1 Dotazník pro VŠ 
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Otázka č. 1 Nabízí Vaše škola podporu studentům s dyslexií? 

graf č. 1 Podpora studentům s dyslexií 

Podpora studentům s dyslexií
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Z grafu je patrné, že podporu studentům s dyslexií nabízí 50% škol. Podporu nabízejí 

ČZU, ČVUT, VŠE a UK (tabulka č. 4) Ostatní VVŠ během telefonického rozhovoru či 

prostřednictvím e-mailu vysvětlily, že nejsou schopny identifikovat studenty s dyslexií, 

protože tuto informaci nezjišťují během přijímacího řízení. Dále se domnívají, že dyslexie 

studentům nebrání v kvalitním studiu.  

 

Otázka č. 2 Mají studenti s dyslexií uzpůsobeny podmínky přijímacího řízení? 

graf č. 2 Úprava přijímacího řízení 
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Pouze polovina (50%) veřejných vysokých škol má uzpůsobeny podmínky přijímacího 

řízení pro studenty s dyslexií. Konkrétně jde o školy ČVUT, ČZU, UK, VŠE (tabulka č. 4). 

Vysoké školy uměleckého směru (VŠUP, AMU a AVU) podmínky neupravují. 

Zdůvodňují to tím, že pro přijetí na školu je určující umělecký talent uchazeče. VŠCHT 

přijímá studenty bez přijímacího řízení.  

 

Otázka č. 3 Pokud ano, jakým způsobem? 

graf č. 3 Způsoby úpravy přijímacího řízení 

Způsoby úpravy přijímacího řízení
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Tabulka č. 1 Úpravy podmínek přijímacího řízení 

  
ČVUT ČZU VŠE UK 

delší časový limit 
● ● ● ● 

ústně 
  ●     

individuálně 
● ● ● ● 

upravená verze 
●     ● 

kompenzační pomůcky 
●       
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Na otázku odpovídali pouze respondenti, kteří v předchozí odpovědi označili odpověď 

ano. Je patrné, že VŠ nenabízejí jednotnou úpravu podmínek přijímacího řízení. Všechny 

VŠ poskytují studentům s dyslexií delší časový limit a možnost psát přijímací test 

individuálně. ČVUT a UK mají k dispozici pro studenty upravenou verzi testu (zvýrazněná 

klíčová slova apod.). ČZU nabízí možnost konat přijímací řízení ústně. Při přijímacím 

řízení na ČVUT mohou studenti využívat kompenzačních pomůcek.  

 

Otázka č. 4 Uveďte konkrétní formu podpory při studiu.  

Tabulka č. 2 Podpora při studiu 

  ČVUT ČZU VŠE UK 

časová kompenzace ● ● ● ● 

individuální výuka ● ● ● ● 

režijní opatření ●     ● 

studijní asistence ●     ● 

zpřístupnění literatury ●     ● 

 

Odpovědi vycházely z Dodatku č. 2 k „Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací 

veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 2 434/2011-

33 ze dne 28. ledna 2011“. VVŠ jsou povinny zajistit tato opatření v případě, že čerpají 

finanční prostředky pro studenty s SPU. Všechny formy podpory nabízí ČVUT a UK. ČZU 

a VŠE nabízejí pro studenty individuální výuku a poskytují časovou kompenzaci (MŠMT, 

2011). 

V odpovědi jiné ještě pracovníci ČZU uvedli, že mají pro studenty k dispozici speciální 

software. Pracovníci VŠCHT v odpovědi jiné doplnili, že možnost poskytnutí podpory 

studentům s dyslexií záleží na individuálním přístupu jednotlivých pedagogů. 

Zaměstnankyně z AVU uvedla, že škola nabízí studentům s dyslexií časovou kompenzaci 

při zkouškách pouze individuálně, po předchozí dohodě s vyučujícím. 
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Otázka č. 5 Má Vaše škola k dispozici poradnu pro studenty s dyslexií? 

graf č. 4 Poradna pro studenty s dyslexií 

Poradna pro studenty s dyslexií

50%

50%

ano

ne

 

V grafu můžeme vidět, že polovina VVŠ v Praze (50%) má k dispozici poradnu, jejíž 

zaměstnanci se věnují studentům s dyslexií. Konkrétně VŠE má zřízeno Středisko 

handicapovaných studentů, ČZU nabízí Poradenské středisko pro studenty ČZU 

se speciálními potřebami, ČVUT má k dispozici Středisko pro podporu studentů 

se specifickými potřebami ELSA a UK viz. Kapitola Přehled poradenských pracovišť 

na jednotlivých fakultách UK. 

Otázka č. 6 Zajišťuje Vaše škola diagnostiku specifických poruch učení? 

graf č. 5 Diagnostika specifických poruch učení 
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Z grafu je zřejmé, že diagnostiku specifických poruch učení zajišťuje 38% veřejných 

vysokých škol v Praze. Konkrétně diagnostiku provádí pouze ČVUT a ČZU, UK. Přitom 

podíváme-li se na graf č. 9, je zřejmé, že počet (29%) studentů diagnostikovaných na VŠ 

není zanedbatelný. 

Otázka č. 7 Kolik studentů s dyslexií studuje na Vaší škole? 

Tabulka č. 3 Počet studentů s dyslexií na VVŠ v Praze 

VŠ   Počet  

ČVUT 56 

ČZU 134 

VŠE 9 

UK 38 

Celkem 237 

 

Nejvíce studentů s dyslexií studuje na ČZU (134 studentů). Na druhém místě je ČVUT 

s 56 studenty. UK má 38 studentů a VŠE 9 studentů. Zaměstnankyně Kanceláře 

pro studenty se speciálními potřebami UK mě upozornila, že 27 studentů je evidováno 

v kategorii D. Kategorie D zahrnuje všechny studenty se specifickou poruchou učení, 

na které UK získala příspěvek na podporu financování zvýšených nákladů na studium 

studentů se specifickými potřebami. Dalších 11 studentů mají v evidenci jako studenty 

s SPU. UK nemá kategorii rozčleněnu na jednotlivé poruchy, tudíž neví přesný počet 

studentů s dyslexií. Celkový počet studentů s SPU studujících na UK je 38.  

Ostatní VVŠ studenty s dyslexií neevidují. „Analýza současné situace studentů se 

specifickými nároky na vysokých školách“, uvádí, že na VVŠ v ČR je evidováno celkem 

302 studentů kategorie SPU/ADHD. Pokud tento výsledek porovnáme s celkovým počtem 

v Tabulce 3, a vezmeme v potaz, že Analýza zjišťovala stav na všech VVŠ a započítala 

do stejné kategorie všechny studenty s SPU a ADHD, je zcela patrný nárůst počtu studentů 

s dyslexií (MŠMT, 2010). 
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Následující tabulka shrnuje základní informace o tom, jakou podporu nabízejí VVŠ 

studentům s dyslexií.  

 

 

Tabulka č. 4 Podpora nabízená VVŠ studentům s dyslexií 

  AVU ČZU ČVUT VŠE VŠCHT UK VŠUP AMU průměr 

Podpora studentům s dyslexií   ● ● ●   ●     50% 

Úprava přijímacího řízení   ● ● ●   ●     50% 

Poradna pro studenty s dyslexií   ● ● ●   ●     50% 

Diagnostika   ● ●     ●     38% 

 

12.5.2 Dotazník pro studenty 

Otázka č. 2 Bylo pro Vás v rozhodování při volbě VŠ důležité, jakou podporu škola 

nabízí studentům se specifickou poruchou učení (SPU)? 

graf č. 6 Význam podpory při výběru VŠ 

Význam podpory při výběru VŠ
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Z hodnocení je zřejmě, že pro většinu studentů (83%) není při výběru VŠ podstatné, 

jakou podporu nabízí VŠ studentům s dyslexií.  
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Otázka č. 3 Žádal jste o úpravu podmínek přijímacího řízení na VŠ, kterou 

v současné době studujete? 

graf č. 7 Žádost o úpravu podmínek přijímacího řízení 

Žádost o úpravu podmínek
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Z grafu vyplývá, že 75% studentů nežádalo o úpravu podmínek přijímacího řízení na 

VŠ. Toto vysoké procento zahrnuje ale také vysoký počet studentů, kteří o úpravu 

podmínek přijímacího řízení žádat nemuseli, jelikož na některé obory ČVUT nemusí 

studenti vykonávat přijímací zkoušky. 

 

Otázka č. 4 Vyhověla Vám VŠ v tomto požadavku? 

Na tuto otázku odpovídali respondenti, kteří zvolili u předchozí otázky odpověď Ano. 

Všichni respondenti shodně uvedli, že VŠ jim v jejich požadavku vyhověla. 
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Otázka č. 5 Jakým způsobem jste měl/a podmínky přijímací řízení upraveno? 

graf č. 8 Upravené podmínky přijímacího řízení 
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Z grafu je patrné, že VŠ nejčastěji nabízejí studentům více času při přijímacím řízení 

(70%), dále pak mohli studenti vykonávat přijímací řízení individuálně v oddělené 

místnosti od ostatních uchazečů (20%). Pouze 10% studentů mělo upravenou verzi 

přijímacího testu. Odpověď „ test jsem psal individuálně“  zvolili studenti spolu s odpovědí 

„měl jsem více času“, stejně tak tomu bylo v případě odpovědi „měl jsem upravenou verzi 

testu“. 

 

Otázka č. 6 V jakém zařízení Vám byla diagnostikována dyslexie? 

graf č. 9 Zařízení provádějící diagnostiku 
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52 

Z grafu je zřejmé, že většina studentů (67%) byla diagnostikována v pedagogicko-

psychologické poradně (PPP), 4% v SPC. Zajímavé je značné procento studentů, kteří byli 

diagnostikováni na VŠ (29%). Ve VB je velké procento studentů, kteří byli 

diagnostikováni na VŠ. (Pokorná, 2010). Jelikož se jednalo o studenty s nadprůměrnou 

inteligencí, dokázali si vytvořit kompenzační mechanismy, které jim usnadnili učení 

na předchozích typech škol, které absolvovali bez obtíží. Proto by VŠ měly věnovat 

dostatečnou pozornost projevům dyslexie a zajišťovat také jejich diagnostiku. 

 

Otázka č. 7 Jak jste se dozvěděl/a o možnostech podpory VŠ pro studenty 

s dyslexií? 

graf č. 10 Poskytnutí informací o podpoře 
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V grafu můžeme vidět, že nejčastěji se studenti dozvěděli o možnostech podpory VŠ 

z webových stránek školy (29%), 21% studentů vybralo odpověď jiné. V odpovědi 3 

studenti uvedli, že informace získali na webových stránkách Centra informačních a 

poradenských služeb (CIPS). 2 studenti získali informace prostřednictvím hromadného 

e mailu určeného pro všechny studenty ČVUT.  

17% studentů bylo informováno vyučujícím a 8% jiným zaměstnancem VŠ. Z tohoto 

výsledku lze usuzovat, že vyučující jsou také informováni o problematice SPU. 17% 
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studentů informace nalezlo na nástěnce ve škole a 8% v letáku. 4% studentů se o podpoře 

dozvědělo od svého spolužáka. 

 

Otázka č. 8 Jakých možností podpory na VŠ využíváte? 

graf č. 11 Využívaná podpora 
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Z grafu vyplývá, že 60% studentů využívá časové kompenzace, 15% studentů využívá 

možnosti zpřístupnění studijní literatury, stejný počet si vybral individuální výuku. 11% 

dotazovaných označilo možnost jiné, ve které většina z nich uvedla, že nevyužívají 

žádných možností. Jeden respondent napsal, že využívá upravených podmínek ve výuce 

cizího jazyka.  
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Otázka č. 9 Jak jste spokojený/á s poskytováním informací školou o podpoře při 

studiu? 

graf č. 12 Spokojenost s poskytováním informací 
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Z grafu je patrné, že 58% studentů je spíše spokojeno s kvalitou poskytování informací 

VŠ, 25% je dokonce velmi spokojeno. 13% uvedlo, že se cítí spíše nespokojeni, pouze 4% 

studentů je silně nespokojeno.  

 

Otázka č. 10 Jak jste spokojený/á s přístupem pedagogů, zejména s jejich ochotou 

Vám poskytnout podporu, resp. zohlednit Vaše speciální vzdělávací potřeby?  

graf č. 13 Spokojenost s přístupem pedagogů 
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Na grafu můžeme vidět, že 50% studentů je spíše spokojeno, 29% velmi spokojeno. 21% 

studentů vybralo možnost spíše nespokojeno, žádný student nevybral možnost silně 

nespokojen.  

Studenti se o přístupu pedagogů konkrétně zmiňují v odpovědích na otázku č. 12. 

Otázka č. 12 je otevřená a studenti v ní mohou vyjádřit své připomínky k možnostem 

zlepšení.  

 

Otázka č. 11 Jak jste spokojený/á s poskytováním podpory na VŠ? 

graf č. 14 Spokojenost s poskytováním podpory na VŠ 
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S poskytováním podpory VŠ je spíše spokojeno 54% studentů, 29% se cítí velmi 

spokojeno. 13% studentů je nespokojeno a 4% silně nespokojeno. ČVUT patří mezi 

vysoké školy, které se problematikou SPU zabývají. Na webových stránkách školy jsou 

dostupné potřebné informace, k dispozici má škola také poradenské pracoviště. ČVUT 

vydalo Metodický pokyn č. 1/2012 o podpoře studentů se specifickými potřebami na ČVUT 

v Praze, ve kterém jsou konkrétní formy podpory popsány (ČVUT, 2012). 
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Otázka č. 12 Máte nějaké připomínky k možnostem zlepšení podpory určené 

studentům s dyslexií? 

Tato otázka je otevřená, studenti mohli napsat svoje připomínky. Polovina studentů 

vyplnila, že nemá připomínky k poskytování péče. Vybrané odpovědi jsou uvedeny 

v původní podobě.  

„Primárně by pedagogové měli projít školením/informační kampaní, co to je dyslexie a 

jak se projevuje. Zejména jde o to, aby si uvědomili, že to není o znalostní úlevě, ale o 

poskytnutí více podkladů. Z toho důvodu jsem podpory moc nevyužíval, resp. využil jsem ji 

jen když už mi hrozilo vyloučení. Spíše jsem se setkával s extrémy, kdy buď pedagogové 

vycházeli hodně věcem vstříc, nebo to brali jako výmluvu, která jej nezajímá. U výuky 

jazyků to všeobecně bylo o té kladné pomoci.“ 

„Spíš je to o lidském a racionální přístupu od "profesorů" se kterým cizí člověk nic 

neudělá. Např. v matematice se mi zdá dost na hlavu, když člověku hned při úvodním opisu 

vzorečku vypadne třeba znamínko, jinak celý výpočet je bezchybný a nakonec za to dostane 

jen 1/5bodů.“ 

„V dnešní době masového přijímání studentů a poměrném nedostatku kantorů je většina 

testů a zkoušek v písemné podobě. Často mívám problém s nedostatkem času, 

nepochopením otázky, či špatně opsaném zadání. Byl bych tedy rád, kdyby více zkoušek 

mohlo probíhat ústní formou.“ 

„Plné slajdy textu, ale výklad v jiném pořadí či jinými slovy (nestíhám vnímat dvě věci 

současně). Ne všichni přednášející poskytují prezentace.“ 

„Centrum pro poruchu učení by mohlo lépe informovat či konzultovat či navrhnout 

kantorům jak pomoci těmto studentům, protože většina toto postižení ignoruje.“ 

 

12.6 Ověření průzkumných p ředpoklad ů 

1. Domnívám se, že většina škol nabízí podporu studentům s dyslexií. 

Z grafu č. 1 je zřejmé, že podporu nabízí pouze 50% VVŠ. Tabulka č. 4 znázorňuje, že se 

jedná o ČVUT, ČZU, UK, VŠE. Tento předpoklad nebyl potvrzen.  
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2. Předpokládám, že VVŠ nemají upravené podmínky přijímacího řízení pro studenty 

s dyslexií. 

50% VVŠ má upraveny podmínky přijímacího řízení. Konkrétně ČVUT, ČZU, UK a 

VŠE viz. Tabulka č. 4. AVU, AMU a VŠUP podmínky nemají uzpůsobeny, 

předpokladem přijetí na VŠ je výrazný talent uchazeče. Student nepodstupuje přijímací 

test, ve kterém by mohl být projevy dyslexie limitován. Tento předpoklad nebyl 

potvrzen. 

 

3. Domnívám se, že počet studentů s dyslexií, které VŠ evidují, nebude odpovídat 

četnosti výskytu dyslexie v populaci.  

Z průzkumu bylo zjištěno, že VVŠ evidují 237 studentů s dyslexií viz. Tabulka č. 3. 

Matějček (1995) uvádí, že v populaci je 1-2% jedinců s dyslexií. Jiní autoři uvádějí 

výskyt vyšší. Například Pokorná (2010) odhaduje, že v dospělé populaci je 9% osob 

se specifickou poruchou učení. ČSÚ (2010) eviduje 400 000 studentů na vysokých 

školách v roce 2010. Pokud bychom vycházeli z Matějčkova odhadu, pak by mohlo 

studovat na vysokých školách 4-8 tisíc studentů s dyslexií. 

Pro srovnání podle Mertina (2007) studuje na vysokých školách v Kanadě 10% studentů 

s poruchami učení. Ve Velké Británii byl v roce 1997 proveden průzkum, který 

konstatoval, že na vysokých školách ve VB studuje 1,5% studentů s poruchami učení. 

Tento předpoklad byl potvrzen. 

 

4. Předpokládám, že většina studentů nežádá o úpravu podmínek přijímacího řízení. 

Tento předpoklad byl potvrzen. Z grafu č. 7 je patrné, že 75% uchazečů nežádalo o úpravu 

podmínek přijímacího řízení. Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že uvedený 

procentuální výčet v sobě zahrnuje i řadu studentů, kteří přijímací řízení podstupovat 

nemuseli. 
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5. Domnívám se, že malý počet studentů s dyslexií je diagnostikován na VŠ 

Tento předpoklad nebyl potvrzen. V grafu č. 9 lze vidět, že 29% studentů s SPU bylo 

diagnostikováno na VŠ.  

 

12.7 Diskuze 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že jen polovina VVŠ v Praze nabízí podporu studentům 

s dyslexií. Konkrétně podporu nabízí ČVUT, ČZU, VŠE a UK. Ostatní VVŠ studenty 

s dyslexií neevidují, protože při přijetí studentů tuto skutečnost nezjišťují. Navíc se 

ve většině případů shodují, že dyslexie nebrání studentům v úspěšném studiu zvoleného 

oboru studia.  

Podmínky přijímacího řízení pro studenty s dyslexií má upraveno 50% VVŠ (ČVUT, 

ČZU, VŠE a UK). Konkrétní podoba úpravy přijímacího řízení není legislativně stanovena. 

Každá VŠ si přijímací řízení upravuje podle svých možností. Všechny školy nabízejí 

pro studenty s dyslexií prodloužení času a možnost vykonat zkoušku individuálně. Jen 

25% studentů ČVUT žádalo o úpravu podmínek přijímacího řízení, škola jim ve všech 

případech vyhověla. Nejčastěji získávají studenti větší časovou dotaci pro zpracování 

odpovědí na zadané otázky.  

Polovina VVŠ má zřízeno poradenské pracoviště, které se věnuje také studentům 

s dyslexií. VŠE má zřízeno Středisko handicapovaných studentů, ČZU nabízí Poradenské 

středisko pro studenty ČZU se speciálními potřebami, ČVUT má k dispozici Středisko 

pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA. UK poskytuje služby např. 

v Poradně pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami na Husitské teologické 

fakultě nebo v Poradně pro studenty s handicapem na Pedagogické fakultě.  

Diagnostiku dyslexie zajišťují pouze 3 VVŠ, konkrétně ČVUT, ČZU a UK. Přitom z 

průzkumu u studentů bylo patrné, že třetina studentů ČVUT byla diagnostikována právě až 

na vysoké škole.  

Průzkum zjistil, že VVŠ v Praze evidují 237 studentů s dyslexií. Tento počet bude reálně 

vyšší, jelikož polovina VVŠ nezjišťuje, zda mají studenti dyslexii.  
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  Pokud studenti využívají podporu při studiu, volí nejčastěji možnost časové kompenzace, 

případně pak individuální výuku či zpřístupnění studijní literatury.  

Studenti z ČVUT jsou ve větší míře spokojeni s poskytováním informací o podpoře 

při studiu a s poskytováním podpory při studiu na VŠ. Většina studentů je spokojena 

s přístupem pedagogů, zejména s jejich ochotou zohlednit specifické vzdělávací potřeby. 

 Studenti měli na konci dotazníku prostor pro vyjádření připomínek. Nejvíce odpovědí se 

týkalo přístupu pedagogů. Studenti v nich doporučili, aby pedagogové byli více 

informováni o charakteristice poruchy a možnostech podpory při výuce. Studenti by 

uvítali, pokud by více zkoušek mohlo probíhat ústní formou. Studenti uvedli, že si 

při vyplňování testů mnohdy nejsou jisti, zda otázku správně pochopili či správně opsali 

zadání. Vyučující by podle názoru studentů měli poskytovat prezentace z přednášek 

v přehledné podobě.  



 

 

60 

13   Závěr a možná doporu čení 

První část diplomové práce zaměřenou na teorii jsem zpracovávala z prostudované 

odborné literatury, článků a jiných odborných prací. Publikací, které se zabývají 

specifickými poruchami učení, je dostatek. Naprostá většina z nich je zaměřena pouze 

na žáky prvního a druhého stupně základních škol. Z toho lze usuzovat, že problematice 

specifických poruch učení u dospělých jedinců či u studentů vysokých škol není věnována 

v tuzemské odborné literatuře dostatečná pozornost. 

Druhá část diplomové práce představuje realizovaný průzkum. Cílem průzkumu bylo 

zjistit, jakou podporu nabízejí veřejné vysoké školy v Praze studentům s dyslexií. Průzkum 

probíhal formou dotazníkového šetření. Výsledky průzkumu byly porovnány s výsledky 

analýzy dokumentů a informací veřejně dostupných na internetových stránkách 

jednotlivých vysokých škol.  

Z výsledků je patrné, že jen polovina VVŠ nabízí podporu pro studenty s dyslexií. 

Konkrétně se jedná o ČVUT, ČZU, UK, VŠE. Pokud si studenti podají žádost, mohou mít 

upraveny podmínky přijímacího řízení. Většinou získávají delší čas na vypracování testu a 

mají možnost psát test individuálně. Mohou využívat dalších podpůrných služeb během 

samotného studia. Nejčastěji školy poskytují časovou kompenzaci a individuální výuku. 

Studenti pak nejvíce využívají možnosti delšího času při zkouškách a zpřístupnění 

literatury. Polovina VVŠ má zřízeno poradenské pracoviště, které se věnuje studentům 

s SPU. Pouze 3 věřejné vysoké školy nabízejí diagnostiku SPU. Přitom ve Velké Británii je 

téměř polovina studentů s dyslexií diagnostikována až na vysoké škole (Pokorná, 2010). 

Podle průzkumu veřejné vysoké školy v Praze evidují 237 studentů s dyslexií. 

Podle odhadů tento počet bude dále narůstat (Mertin, 2007). Proto by měly být vysoké 

školy o problematice specifických poruch učení dostatečně informovány a měly by umět 

nabídnout optimální podporu pro tyto studenty. 

Příkladem by mohly sloužit vysoké školy ve Spojených státech amerických či Velké 

Británii. Zahraniční školy vyhledávají studenty již v posledních ročnících středních škol a 

motivují je pro případné budoucí vzdělání na vysoké škole. Studenti získávají základní 

informace během dne otevřených dveří. Ještě před nástupem na VŠ se mohou účastnit 

různých kurzů, ve kterých mohou navštívit i přednášky. Zde se dozvídají, jaká podpůrná 
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opatření nabízí VŠ pro studenty s dyslexií. Domnívám se, že i na českých vysokých 

školách by uchazeči o studium měli být informováni o možnostech podpory ještě 

před nástupem na vysokou školu. 

Studenti ČVUT se v dotazníku vyjadřovali k přístupu pedagogů. Terčem jejich kritiky 

byla nedostatečná informovanost pedagogů o problematice SPU. Proto si myslím, že 

vysokoškolští pedagogové by měli absolvovat kurz zaměřený na problematiku 

specifických poruch učení. Cílem by bylo získat nejen teoretické poznatky 

o charakteristikách jednotlivých poruch, ale zejména změnit postoj vůči studentům 

s dyslexií.  

Podle mého názoru by podpora pro studenty s dyslexií neměla být cílena pouze 

na poskytování úlev, které by studenty s dyslexií zvýhodňovali oproti ostatním. Spíše by 

měly být upraveny podmínky studia tak, aby mohl student naplno rozvíjet svůj potenciál a 

nebyl nijak limitován projevy poruchy.  

 



 

 

62 

Summary 

The diploma thesis Special education support for University Students with dyslexia is 

divided into 12 chapters. The first chapter describes manifestations of dyslexia and 

consequence for mental development . 2 and 3 chapter deals with etiology and diagnostics 

dyslexia. In fourth chapter are recommendation, how university can modify conditions of 

matriculation exam. 5 chapter considers organizations dealing with dyslexia. 

 

Chapters 6, 7, 8 are focused on possibility support for students with dyslexia, 

compensation aids and reeducation of dyslexia. In ninth chapter are learning strategies and 

their use. 10 chapter introduces legislation.  

Eleventh chapter is focused on analysis university documents and websides. 

 

In 12 chapter are mentioned targets, description of used methods, characteristic of 

surveyed sample and interpretaion survey.The aim of survey is detect how universities lend 

support to their students.  

 

In conclusion there is an evaluation of research work. 
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