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Abstrakt 

Práce je zaměřena na sebepojetí žáků a dospělých se specifickými poruchami 

učení. V teoretické části se nachází obecná charakteristika poruch učení a jejich 

projevy. Je zde popsáno, jakým způsobem probíhá diagnostika, co je to reedukace a 

co do ní můžeme zařadit. Další kapitoly se věnují sekundární symptomatologii, 

vlivu školní neúspěšnosti dítěte na jeho budoucí kariéru a obtížím, které má žák 

druhého stupně základní školy, pokud má diagnostikovanou poruchu učení.  

Praktická část se zabývá sebepojetím žáků a dospělých, kteří se vyrovnávají 

s obtížemi spojenými s poruchami učení. Je zde zaznamenáno hodnocení výuky, 

přístup učitelů a spolužáků. V práci jsem zkoumala sedm žáků druhého stupně 

základní školy a pět dospělých. 
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Abstract 

The dissertation is focused on the self-concept of students and adults who have 

learning disabilities. The general charakcteristic of learning disorders and their 

symptoms is in the theoretical part. The diagnostics and principles of reeducation 

are clarified. The  secondary symptoms and the impact of child failure on his future 

professional career are described in the next chapter.  The difficulties of pupils 

suffering from lerning disabilities is highlighted.  

The practical part deals with the self-concept of students and adults who have to 

deal with the problems associated with learning. There are records from their 

teachers and classmates too. I examined seven pupils on secondary school and five 

adults in my dissertation. 
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 Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma Sebepojetí žáků se specifickými 

poruchami učení (SPU) na druhém stupni základní školy. Toto téma mi je blízké, 

neboť jsem ve svém okolí vždy měla někoho s poruchou učení a jeho obtíže mě 

vždy zajímaly. 

Rozhodla jsem se srovnat sebepojetí žáků druhého stupně základní školy se 

sebepojetím dospělých lidí, kteří se s SPU potýkají již spoustu let. Zajímalo mě, jak 

se s poruchami tito lidé vyrovnali a jakým způsobem s nimi pracují. V první 

kapitole je popsána základní charakteristika specifických poruch učení včetně 

metod reedukace a diagnostiky. Druhá kapitola se věnuje výzkumné části, kde jsem 

se zaměřila na žáky základní školy Hanspaulka na Praze 6, kde jsem strávila 

několik dní pozorováním výuky a následnými rozhovory. Další kapitola popisuje 

dospělé účastníky rozhovorů a poznatky, které přispěly k tématu této práce. Ve 

třetí kapitole jsou uvedeny výsledky výzkumu vyjádřené prostřednictvím grafů, 

které srovnávají pojetí žáků a dospělých. Rozhovory dospělých byly vedeny s 

vysokoškoláky i středoškoláky. Práce ukazuje velký posun ve vnímání SPU před 

deseti až dvaceti lety a dnes. 
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1 Specifické poruchy učení- základní charakteristika 

V úvodní kapitole si definujeme, co jsou specifické poruchy učení a jaké jsou jejich 

druhy. Následně charakterizujeme jejich projevy, aby bylo lépe pochopitelné, 

s jakými obtížemi se jedinci se SPU setkávají a co je pro ně nejtěžší.  

„Specifické vývojové poruchy učení bývají definovány jako neschopnost naučit se číst, 

psát a počítat pomocí běžných výukových metod za průměrné inteligence a 

přiměřené sociokulturní příležitosti. V současné době se děti s touto problematikou 

také označují jako žáci se specifickými výukovými potřebami, což jejich problematiku 

vystihuje svým způsobem nejlépe, protože reedukace jejich poruch spočívá především 

v použití jiných výukových a pracovních metod. Specifické poruchy učení jsou vždy 

vrozené, vznikají jednak určitým poškozením v období před narozením, při narození 

a časně po narození dítěte. Určitou roli zde hraje i dědičnost. Někdy je etiologie 

neznámá nebo ne příliš jasná“ (Jucovičová; Žáčková; Sovová, 2003, s. 4). 

Během školní docházky může být takové dítě vnímáno svými rodiči, učiteli i 

širokým okolím jako nešikovné a hloupé. Důvodem tohoto přesvědčení je jeho 

chování a reakce na okolní podněty. V některých situacích dochází k tomu, že 

pomaleji reaguje, „šaškuje“ před ostatními nebo na sebe jinak nevhodně 

upozorňuje. 

V takovém případě je za své chování neprávem napomenuto. Jedinec se poté může 

cítit vyčleněn a nepochopen. V důsledku specifických poruch učení mohou 

vzniknout i poruchy chování. Následná porucha chování vzniká většinou z pocitu 

méněcennosti jedince, který se snaží svým vystupováním zakrýt svůj handicap. Je 

zapotřebí si uvědomit, že jedinec se SPU je člověk se stejnými potřebami jako my a 

je tedy nezbytné, abychom se mu snažili pomoci a minimalizovali tak jeho pocity 

méněcennosti. 

Děti se specifickými poruchami učení mají také potíže s udržením pozornosti. Mezi 

některými rodiči a učiteli může převládat názor, že se dítě nesnaží a neplní své 

úkoly. Nesmíme ale opomenout, že každé dítě chce zažít úspěch a chce být mezi 

ostatními nejlepší.  
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Další obtíže spojené se SPU se nutně nemusejí týkat pouze vzdělávacích předmětů. 

Do problémových oblastí lze zařadit i tělesnou výchovu. Není sice pravidlem, že 

dítě se SPU má problémy se sportem, ale může se to stát. Příčina je dána poruchou 

jemné, někdy i hrubé motoriky. Dítě v takovém případě nechce navštěvovat hodiny 

tělesné výchovy, protože se bojí neúspěchu a posměchu ostatních (Zelinková, 

2009). 

Z celkového pohledu na specifické poruchy učení je třeba zdůraznit, že tyto děti 

nemají sníženou inteligenci a jejich schopnosti v ostatních oblastech jsou 

průměrné a srovnatelné s vrstevníky, v některých případech až nadprůměrné. 

Inteligence tedy není příčinou vzniku poruch učení. Porušeny jsou funkce spojené 

se čtením, psaním a počítáním, díky nimž mají žáci v těchto oblastech problémy.  

„Bývají porušeny funkce percepční, kdy je porušeno především smyslové vnímání 

(zrakové, sluchové). Dále funkce kognitivní (poznávací), kdy je porušena např. 

schopnost koncentrace pozornosti, paměť, myšlení, řeč a matematické představy. 

Dále jsou to funkce motorické (pohybové), kdy je přítomna porucha jemné i hrubé 

motoriky ruky, ale i očních pohybů a mluvidel. Dále se na vzniku poruch spolupodílí i 

porucha motorické koordinace (souhry pohybů) a rytmicity. A nakonec i porucha 

senzomotorických funkcí, kdy se jedná o propojení poznávacích a motorických funkcí. 

Z těchto důvodů také nazýváme tyto poruchy poruchami funkčními“ (Jucovičová; 

Žáčková; Sovová, 2003, s. 4-5).    

Specifické poruchy učení se mohou projevit v různých stádiích vývoje dítěte. Je to 

velmi individuální. U některých je možné určité riziko rozvoje poruchy objevit již 

v předškolním věku, u některých se obtíže projeví až během raného školního věku. 

Méně často se mohou objevit i ve starším školním věku. Ve výjimečných případech 

je lze objevit až v období dospívání nebo rané dospělosti. To samozřejmě záleží na 

typu poruchy a její intenzitě (Jucovičová; Žáčková; Sovová, 2003). 

V každém případě mají tito žáci speciální vzdělávací potřeby, které je nutné při 

vyučování zohlednit. „Termínem speciální vzdělávací potřeby se vyjadřuje to, že 

vedle majoritní populace žáků, studentů a dospělých, jejichž vzdělávání probíhá 

běžnými formami, existují různé skupiny lidí, jejichž vzdělávací potřeby jsou 

specifické. Moderní pedagogika a vzdělávací politika se snaží tyto speciální 
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vzdělávací potřeby zjišťovat a v souladu s nimi vytvářet příslušné vzdělávací 

programy“ (Kocurová, 2002, s. 296). 

1.1 Druhy specifických poruch učení 

Existuje několik specifických poruch učení. Patří mezi ně dyslexie, dysgrafie, 

dyskalkulie, dysortografie a dyspraxie. Někteří autoři uvádějí poruchy označované 

jako dyspinxie a dysmúzie, kdy dyspinxie je poruchou výtvarných schopností a 

dysmúzie poruchou hudebních schopností. 

1.1.1 Dyslexie 

„Vzniká většinou na podkladě poruchy zrakové percepce, kdy je porušeno zrakové 

vnímání, často zrakové rozlišování např. stranově obrácených tvarů a drobných 

detailů, rozlišování figury a pozadí, vnímání barev. Bývá přítomna porucha 

pravolevové a prostorové orientace (v makro- i v mikroprostoru). Spolupodílí se zde i 

schopnost analyzovat a syntetizovat, a to nejen pomocí zraku. Dále je porušena 

zraková paměť a také mikromotorika očních pohybů a motorika mluvidel. Je zde 

souvislost i s lateralizací a spoluprací mozkových hemisfér. Působí zde i porucha 

koncentrace pozornosti“ (Jucovičová; Žáčková; Sovová, 2003, s. 6). 

Kromě vizuálního deficitu je jednou z hlavních příčin dyslexie fonologický deficit. 

Jedná se o obtíže spojené s dekódováním jednotlivých slov a hlásek.  Dalším 

problémem je proces automatizace jednotlivých postupů při aktu čtení. Dítě např. 

velmi dlouho slabikuje, i když jeho spolužáci již plynule čtou celá slova. 

Zjednodušeně bychom mohli říci, že se jedná o poruchu čtení, kdy při samotném 

procesu čtení vznikají obtíže s předloženým textem. Dítě čte buď velmi pomalu, 

nebo naopak velmi rychle. Při rychlém čtení často dochází k domýšlení slov a 

slovních spojení. Ve většině případů dítě textu nerozumí hned při prvním přečtení, 

protože se nejprve soustředí na samotný proces čtení a až poté na obsah textu. 

Dochází také ke komolení slov. Dítě se většinou po chybném přečtení slova opraví, 

ale ne vždy a ne u všech slov. Dostatečná oprava nastává až s rozvojem 

čtenářských zkušeností. Během čtení se objevují specifické chyby, které jsou pro 

děti se SPU společné: 
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 „záměny písmen tvarově podobných (tzv. statické inverze), např. b-d-p, a-o-e, 

m-n, l-k-h (atp). 

 přesmykování slabik (tzv.kinetické inverze), např. lokomotiva-kolomotiva 

 vynechávky písmen, slabik, slov, vět 

 přidávání písmen (zvl. vkládání samohlásek do shluků souhlásek), slabik, slov i 

vět 

 vynechávky diakritických znamének (háčků, čárek) nebo jejich nesprávné 

použití“ (Jucovičová; Žáčková; Sovová, 2003, s. 7). 

Důležité je proto dbát na správnou techniku čtení, aby došlo k porozumění 

předloženého textu. Může totiž vzniknout tzv. dvojí čtení, kdy si jedinec přečte 

slovo nejprve potichu pro sebe, a poté až nahlas ostatním. Tento stav je třeba 

minimalizovat, aby došlo ke zlepšení kvality projevu. Je tedy nutné přistoupit 

k hlasitému hláskování slov. Jinak si žák na dvojí čtení zvykne a bude těžké ho to 

odnaučit.  

S dyslexií může být spojena i artikulační neobratnost, což znamená, že dítě špatně 

vyslovuje a tím pádem vzniká i neplynulé a nesrozumitelné čtení. V takovém 

případě je vhodné navštívit logopeda.  

Jedinec s diagnostikovanou dyslexií má nárok na individuální péči. To znamená, že 

pokud je porucha závažnějšího charakteru, může být přeřazeno do specializované 

třídy. Pokud je porucha menšího rozsahu, bude mu poskytnuta potřebná pomoc 

v běžné třídě. Ať je žák umístěn kamkoliv, je vždy nutné zajistit mu takové 

podmínky pro vzdělávání, které jsou pro jeho současný stav vhodné. Tyto 

podmínky musíme přizpůsobit jeho dovednostem. Dále si musíme uvědomit, že 

pokud má dítě dyslexii, nebudou se jeho problémy týkat pouze českého jazyka, ale 

budou se vyskytovat ve všech oborech, kde je dítě na čtení závislé (Zelinková, 

2009). 

1.1.2 Dysortografie 

„Dysortografie je specifická vývojová porucha pravopisu, která vzniká většinou na 

podkladě poruchy sluchové percepce, kdy je porušeno sluchové vnímání, často 

zejména sluchové rozlišování. Jedná se o rozlišování zvuků, výšky, hloubky a délky 
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tónů, jednotlivých hlásek, slabik a slov. Bývá porušena schopnost sluchové analýzy a 

syntézy, sluchová orientace a sluchová paměť. Spolupodílí se i porucha koncentrace 

pozornosti“ (Jucovičová; Žáčková; Sovová, 2003, s. 8,9). 

I dysortografie má své specifické projevy, kterými se vyznačuje. Jedná se 

především o záměnu hlásek a slabik zvukově podobných, vynechávání nebo 

přidávání písmen a chybné nebo nesprávné umístění diakritických znamének. 

Může se objevit i nedodržování hranic slov v písmu. 

U gramatických chyb je třeba nejprve zjistit, co je způsobuje. Je nutné zaměřit se na 

písemný i ústní projev a společně je porovnávat. Může se stát, že při ústním 

projevu zjistíme, že žák gramatická pravidla ovládá, ale při psaní chybuje, protože 

při něm nemá tak pohotové reakce. Tímto způsobem se dozvíme, zda jsou jeho 

chyby způsobené neznalostí pravidel nebo vlivem SPU. 

U dysortografiků vzniká další problém při opisu textu. Žák si správně přečte slovo, 

ale než ho napíše, hláskuje si ho sám pro sebe. A v tomto kroku již dochází k chybě, 

neboť si výraz špatně vyhláskuje a následně ho špatně napíše. Při opisu ale ještě 

nenastává tolik chyb jako při běžném diktátu.  

Žák s dysortografií může mít potíže i se zrakovým vnímáním a jeho pracovní 

tempo může být pomalejší. V některých případech se zkombinuje dysortografie 

s dysgrafií. Takové děti píší pomaleji, protože se musejí navíc soustředit na psaný 

projev. Někteří naopak píší rychle, ale s chybami. Většina těchto žaků je schopna 

naučit se pravidla českého pravopisu, takže při ústním zkoušení dosahují lepších 

výsledků. Problém ale nastává při nutnosti použít naučená pravidla v praxi.  

Na dysortografii se pomalu přichází již v první třídě, kdy děti začínají s psaním 

jednoduchých slov, později vět. Dysortografik není schopen správně poskládat 

písmenka do jednotlivých výrazů. U kratších vět se stává, že píše jednotlivá slova 

dohromady, protože mezi nimi necítí zvukový a významový předěl.  

Větší komplikace nastávají s vyšším ročníkem. Žák se najednou musí naučit, jaké 

máme znělé a neznělé hlásky, vyjmenovaná slova a jejich použití v praxi, což činí 

obtíže i žákům se sníženým jazykovým citem. Pokud je včas zahájena reedukace, je 

možné situaci korigovat. Pokud však žáci žádnou reedukaci nemají, nebo je 
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nevhodně aplikována, nastávají v období druhého stupně základní školy další 

komplikace.  

Dysortografici také špatně identifikují řeč druhého, která se pro ně může stát 

nesrozumitelnou. Příhodné je použití výrazu „Slyším, ale nerozumím.“ 

Je třeba si uvědomit, že dysortografik nemá problém pouze s gramatikou 

mateřského jazyka, ale i jazyka cizího, který si osvojuje stejným způsobem jako 

jeho spolužáci (Jucovičová; Žáčková; Sovová, 2003), (Jucovičová; Žáčková, 2008).  

1.1.3 Dysgrafie  

Dysgrafie je další specifickou poruchou učení, která se vyznačuje zejména obtížemi 

při psaní. Jedním z hlavních důvodů vzniku dysgrafie je porucha jemné motoriky. 

V některých případech se vyskytuje kombinace poruch jemné a hrubé motoriky.  

„Obtíže vznikají i při problémech v lateralizaci (při nevyhraněné nebo zkřížené 

lateralitě, při přecvičeném praváctví či leváctví)“  

(Jucovičová; Sovová; Žáčková, 2003, s.10). 

Přecvičování leváctví je známější především z doby předchozích generací, kdy 

leváctví bylo považováno za něco špatného či vadného. Proto se v těchto 

generacích najde mnoho lidí, kteří jsou přeučenými leváky. Dnes se tento jev 

v podstatě nevyskytuje. 

Dysgrafici mají potíže se samotným aktem psaní. Je neplynulé, pomalé a velmi 

špatně čitelné. U některých je naopak rychlé, ale nepřehledné. Žáci mají problém 

s udržením sklonu písma a jeho udržením na řádku. Dochází také k jeho 

nedotahování, opomíjení hlásek na konci slov či k jejich záměně. Záměna se 

vyskytuje především u hlásek, které jsou si tvarově podobné. 

Další obtíže vznikají při nesprávném držení psací potřeby. V takovém případě žák 

nemůže psát správně, často si text sám rukou rozmazává apod. Nesprávných 

úchopů můžeme najít celou řadu, ale jsou si většinou hodně podobné.  

 „Nesprávným úchopem se opět snižuje kvalita písma, tempo psaní je pomalejší, ruka 

je rychleji unavitelná. Podobné obtíže vznikají i při levorukém psaní, zvláště je-li 

úchop opět nesprávný, tedy vedený shora. 
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Nesprávné držení psací potřeby bývá u žáků na druhém stupni již zafixované a jeho 

přecvičení je v tomto věku již velmi obtížné“ (Jucovičová; Sovová; Žáčková, 2003, s. 

10). 

„Příčinou obtíží projevujících se při dysgrafii nejsou vnější vlivy (nedostatečné vedení, 

příliš rychlé tempo při výuce apod.), ale vlivy vnitřní. Jedná se o funkční poruchu 

motorických drah vedoucích signál z receptoru do centra v mozku a zpět 

k výkonnému orgánu. Proto i reedukace následných obtíží je dlouhodobější 

záležitostí, někdy jsou projevy dysgrafie patrné po celý život“ (Jucovičová; Žáčková, 

2009, s. 8). 

U časem limitovaného psaní je problém větší. Žák udělá mnohem více chyb, než 

kdyby nebyl limitován. Nejen že zamění písmena a číslice za tvarově podobná, ale 

také některá vynechá, píše slova dohromady, špatně umisťuje diakritická 

znaménka, chybuje v gramatice. 

Jeho znalosti tak můžeme ověřit buď při ústním zkoušení, nebo při doplňování 

gramatických jevů do předtištěného textu. Tento způsob zkoušení je pro dítě 

mnohem lepší a méně stresující. Při psaní se rychle unaví, bývá ve stresu a bojí se, 

aby všechno stihl napsat.  

Někteří dysgrafici mají potíže pouze v oblasti psaní, někteří i v geometrii a 

matematice. V geometrii žák nedokáže rýsovat přesně, příliš tlačí na tužku, takže 

narýsovaná čára je spíše vyrytá. Ve snaze opravit rýsovací chyby často gumuje, 

takže úprava a přehlednost sešitu mizí. V matematice má problém se 

zaměňováním číslic a komplikovaností slovních úloh. Není schopen si zapamatovat 

zadání úlohy a neví tedy, jak má při jejím řešení postupovat.  

Obecně lze shrnout, že má dysgrafik potíže všude, kde je jeho výkon závislý na 

psaném projevu (Jucovičová; Žáčková, 2009). 

1.1.4 Dyskalkulie 

„Dyskalkulie je specifická porucha matematických dovedností a počítání. Tato 

porucha se týká spíše ovládání základních matematických úkonů, než vyšší 

matematiky. Jejím podkladem bývají opět potíže v oblasti sluchové i zrakové 

percepce, pravolevové a prostorové orientace, dále i porucha koncentrace pozornosti 

a paměti. Má souvislost i s lateralizací a spoluprací mozkových hemisfér, bývají 
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poškozena centra související s vyzráváním matematických funkcí. Často se podílí i 

porucha motoriky a senzomotorické koordinace. 

Mezi projevy dyskalkulie patří:  

 nespojení si čísla s počtem (dítě si pod číslem nepředstaví příslušný počet 

předmětů) 

 nerozlišování geometrických tvarů (dítě je neroztřídí ani podle tvarů ani 

podle velikosti) 

 špatná orientace v číselné řadě (dítě ji nedokáže vyjmenovat, neorientuje se 

v pojmech větší-menší, zvláště velké obtíže mívá při přechodech přes desítky)“ 

(Jucovičová; Žáčková; Sovová, 2003, s. 11). 

Dále dochází k záměně číslic v číselné řadě, záměně číslic mezi sebou, neschopnost 

vytvoření i jednoduchých matematických operací jako je sčítání, odčítání, násobení 

a dělení. 

Již vývoj dítěte od narození do nástupu do školy určí jeho budoucí úspěšnost 

v matematice. Matematické dovednosti a jejich osvojování je ovlivněno motorikou, 

zrakovou a sluchovou percepcí a prostorovým vnímáním. Schopnost obstát 

v matematice není dána inteligencí, ale matematickými dovednostmi. Takže 

inteligence a matematické schopnosti jsou dvě samostatné skupiny.  

U žáků s dyskalkulií je nutné stanovit dílčí funkce, které mu činí potíže při řešení 

komplexní úlohy a tyto funkce neustále procvičovat.  Kompenzace dyskalkulie je 

velmi složitá. U dítěte na prvním stupni můžeme přistoupit k počítadlu a snažit se 

osvojovat základní počty a jiné dovednosti, které bude v průběhu života nezbytně 

potřebovat. U starších dětí můžeme použít kalkulačku, která ale není příliš vhodná, 

protože dyskalkulik věří tomu, co kalkulačka spočítá a nad výsledkem se 

nezamýšlí. Takže se může stát, že se přehmátne, dojde ke špatnému výsledku, a ten 

si již neopraví (Zelinková, 2009). 

Dyskalkulik má obtíže nejen v matematice, ale všude tam, kde se s matematikou 

setkává, např. v chemii a fyzice. Je důležité připomenout, že některé obtíže 

v matematice způsobuje také dyslexie, dysortografie či dysgrafie (Jucovičová; 

Sovová; Žáčková, 2003), (Zelinková, 2009). 
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1.1.5 Poruchy pozornosti 

„Jedná se o syndrom ADHD (označovaný jako syndrom poruchy pozornosti ADD a 

syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou ADHD). Jeho podkladem je 

lehké, difúzní organické poškození mozku nepostihující intelektové schopnosti. Škála 

jeho projevů je velmi široká, jedná se o poruchy v několika oblastech:  

 poruchy v oblasti motoriky-hyperaktivita X hypoaktivita  

 v oblasti hrubé a jemné motoriky a motorické koordinace 

 dochází k poruchám koncentrace pozornosti, paměti, myšlení a řeči  

 poruchy v oblasti emotivity (impulzivita, afektivita až agresivita)  

 poruchy v oblasti percepčních schopností. 

ADHD a ADD má díky svým projevům úzkou souvislost s poruchami učení, které často 

na její bázi vznikají“ (Jucovičová, Žáčková, Sovová, 2003, s. 13). 

U dětí s poruchou ADD nebo ADHD je nejprve nutné rozlišit, zda se jedná o 

poruchu spojenou s agresivitou, či nikoliv. Je rozdíl mít ve třídě dítě, které je 

„pouze“ hyperaktivní, nebo dítě, které je agresivní a mohlo by ohrozit ostatní žáky 

či učitele samotného.  U dětí s ADHD hraje výraznou roli genetika. Odborníci přišli 

na to, že pokud má člověk ADHD, je velmi pravděpodobné, že se jeho děti budou 

potýkat s obdobnými potížemi.  

 Mezi základní projevy ADHD patří impulzivita, hyperaktivita a porucha 

pozornosti. Většinou se jedná o rizikové jedince, kteří inklinují k antisociálnímu 

chování. Často pocházejí z dysfunkční rodiny a jejich obtíže převládají i 

v dospělosti. Bývají agresivní, nepřizpůsobivé, mají nestabilní výkony a problémy 

při navazování kontaktů.  

U jedinců s ADD se neobjevuje impulzivita a hyperaktivita, ale objevuje se tzv. 

snění. Dítě je nesoustředěné, neschopné udržet pozornost a dokončit zadaný úkol.  

Častěji než ADD se vyskytuje ADHD. Obě poruchy vyžadují stálou odbornou péči a 

někdy i medikamentózní léčbu. Při reedukaci ADHD je nejprve nutné prozkoumat 

osoby, se kterými jedinec přichází do styku a prostředí, ve kterém se pohybuje a 

které ho ovlivňuje. Primárně je nutná úprava těchto podmínek, sekundárně 
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náprava chování dítěte. Je nutné, aby součástí reedukačního procesu byl v tomto 

případě žák, jeho rodiče a jeho vrstevníci. 

Je zřejmé, že jedinec s ADHD nebo ADD nutně netrpí všemi výše uvedenými 

příznaky. Může se jednat pouze o dítě neklidné a nesoustředěné, které netrpí 

poruchami vnímání. Některým dětem pomůže odložení školní docházky a 

intenzivní práce během roku. Někdy se u hyperaktivních dětí může stát, že se 

odklad nedoporučí, protože se předpokládá, že čím bude dítě větší, tím více bude 

ve školce zlobit, protože se bude mezi mladšími dětmi nudit. Často pak rodič 

dostává odůvodnění, že je dítě příliš zralé na to, aby zůstalo ve školce další rok. U 

dětí s ADHD a ADD není zrání rovnoměrné, a proto je třeba, aby bylo alespoň 

částečně vyzrálé před nástupem do školy.  

Pokud se do školy dostane nevyzrálé dítě, může mít obtíže, kterým by se 

pravděpodobně dalo předejít nebo je alespoň minimalizovat, pokud by byl vstup 

do školy odložen. V takovém případě se totiž nedokáže dostatečně přizpůsobit 

školním povinnostem a začíná vybočovat mezi ostatními žáky. Tato situace pak 

samozřejmě nepřidá jeho sebevědomí (Jucovičová; Žáčková; Sovová, 2003). 

1.2 Diagnostika specifických poruch učení 

Diagnostika SPU je velmi důležitá, neboť určuje, jakou žák trpí poruchou, jak ji 

můžeme minimalizovat a jak s žákem pracovat. Diagnostiku potřebujeme ke 

zvolení správné metody reedukace. Probíhá na specializovaném pracovišti, kde se 

vytvoří takové podmínky, aby za relativně krátký čas podal žák optimální výkon. 

Používají se k tomu speciálně upravené testy a cvičení. Další diagnostika může být 

prováděna např. ve škole, kde tráví hodně času. Takové sledování je dlouhodobé a 

je ovlivněno např. atmosférou třídy. I tento postup je velmi důležitý. 

Celkovou diagnózu však stanovuje pedagogicko-psychologická poradna, jejíž 

závěry vycházejí z předchozích dvou metod zkoumání.  Po stanovení diagnózy se 

rozhoduje především o metodě reedukace. 

Na počátku 20. století byla snaha o stanovení kritérií pro přesnou diagnostiku SPU. 

Později se ale objevil názor, že nelze stanovit přesná kritéria, protože každý člověk 

je jiný, tudíž i projevy SPU mohou být jiné a vše tedy závisí na individuálním 

posouzení. V podstatě lze říci, že individuální posouzení je jedním 
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z nejdůležitějších kritérií při stanovování diagnózy. Dalším rozhodujícím faktem je 

období určení diagnózy. Čím dříve se problém řeší, tím lépe. Pokud se na SPU 

přijde včas, může se zamezit vzniku sekundárních potíží. 

U některých případů se mohou objevit projevy, které vypadají jako SPU, přesto se o 

SPU nejedná. Jde např. o stavy nezralosti nebo stavy, za které může rodinné 

prostředí apod. Proto, abychom se nemýlili v tom, kdo patří mezi dyslektiky a kdo 

je pouze slabý čtenář, máme několik kroků. V první řadě je důležité věnovat se 

individuální péči. Pokud bude dítěti poskytnuta individuální péče, můžeme se 

vyvarovat sekundárním obtížím.  

Důležitá je také vysoká míra tolerance. Můžeme se setkat s dítětem, které se za 

stejné období nenaučí to, co ostatní. Přesto netrpí žádnou poruchou. Je možné, že 

potřebuje pouze více času na automatizaci a osvojení si učiva. K těmto závěrům ale 

můžeme dojít až po dlouhodobém pozorování (Zelinková, 2009). 

1.2.1 Charakteristika testových metod 

„Testové metody mají přesně vymezený postup. Představují ukázku specifického 

chování daného jedince navozeného za standardních podmínek, jejichž součástí je i 

testový materiál. Způsob zadávání a hodnocení úloh se řídí přísnými pravidly. 

Využívá možnosti kvantitativního hodnocení, které může být přesnější než pouhá 

diagnostická úvaha vyšetřujícího psychologa. Psychologické testy neměří celou 

osobnost, ale jen některé její psychické vlastnosti a funkce“ (Vágnerová; Klégrová, 

2008, s. 16). 

Druhů diagnostiky je celá řada. Vágnerová a Klégrová (2008) ji rozdělují do 

několika různých skupin. V první řadě hovoří o poradenské psychodiagnostice a 

psychologickém vyšetření. Sem řadí diagnostiku schopností, do které patří 

diagnostika inteligence, paměťových schopností a pozornosti. Dále to může být 

diagnostika školní zralosti, do které zařazují jazykové schopnosti a dovednosti, 

čtení, psaný projev a diagnostiku matematických schopností. 

Další skupina se řadí do mimointelektových faktorů, které ale také ovlivňují školní 

výkon. Sem patří sebehodnocení ve vztahu ke školní práci, motivace ke školní práci 

a v neposlední řadě i diagnostika emočního prožívání. Poslední důležitou skupinou 
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je diagnostika chování, do které se řadí diagnostika vztahů ve třídě a diagnostika 

dětského chování (Vágnerová; Klégrová, 2008). 

1.2.2 Diagnostika ve škole 

Učitel se zaměřuje na úroveň a vývoj dovedností žáka a na jeho psychický vývoj, 

který by mohl ovlivňovat vývoj jeho dovedností. Pokud má podezření na SPU, 

zaměřuje se na několik specifických oblastí: 

 Úroveň psaní 

 Úroveň čtení 

 Pravopis- jaké chyby nejvíce dělá 

 Soustředění 

 Počítání- jakou má matematickou představivost, jaké operace zvládá a jaké 

mu činí obtíže 

 Zrakové vnímání 

 Sluchové vnímání 

 Slovní zásoba 

 Chování 

 Rodinné zázemí 

 Postavení v kolektivu 

 Prostorová orientace 

(Zelinková, 2009) 

1.2.3 Diagnostika na odborném pracovišti 

Diagnózu specifických poruch učení stanovuje pedagogicko-psychologická 

poradna nebo speciálně-pedagogické centrum. Komplexní diagnostiku provádí 

společně speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník. V některých případech 

je přizván i ošetřující lékař. Velmi důležitá je také rodinná anamnéza, kterou 

většinou zpracovává sociální pracovník. V ní zjišťuje, jaké je rodinné zázemí žáka, 

případně zda někdo z rodiny měl nebo má SPU. Dále se zjišťují vady řeči v rodině a 

poruchy motoriky, protože i tyto faktory mohou vézt ke vzniku SPU. 
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Do diagnostiky na speciálním pracovišti patří několik vyšetření. Je to vyšetření 

čtení, psaní, matematických schopností, úrovně zrakového vnímání, sluchového 

vnímání, zjišťování úrovně pravolevé a prostorové orientace, vyšetření řeči a 

v neposlední řadě celkové pozorování chování jedince (Zelinková, 2009). 

1.3 Reedukace SPU 

Úspěšná reedukace je dobrým základem pro minimalizaci poruchy a jejích 

důsledků. Důležitá je pro dítě správná motivace k řešení úkolů, neboť žák se SPU 

zažil již mnoho neúspěchů a je tedy vhodné ho dostatečně motivovat k řešení 

dalších úkolů. Zpočátku je nutné dávat takové úkoly, které je schopen bez obtíží 

splnit a které ho motivují k další práci. Nevadí, když se netýkají přímo čtení nebo 

psaní. Mohou to být úkoly, které přispívají k rozvoji motoriky, pravolevové 

orientace, vizumotorické koordinace, zrakového a sluchového vnímání. 

Reedukace je velmi individuální a je nutné tento přístup dodržovat. Nedá se říci, že 

nemůže probíhat ve skupině, ale práce s jednotlivcem je většinou lepší a účinnější. 

Pokud ale pracujeme se skupinou, mělo by v ní být maximálně 2-5 dětí, z nichž ani 

jedno nebude svým chováním narušovat práci kolektivu. Pokud to není možné, je 

třeba přistoupit k reedukaci individuální. 

Dítě se musí v procesu reedukace cítit dobře. Je vhodné zaměřit se na aktivitu, 

která žáka baví a k ní se neustále vracet. Jestliže má rád malování, je dobré věnovat 

část nácviku i malování. Dítě má pak pocit úspěchu a zbaví se nervozity.  

Nelze opominout ani způsob jednání. Není dobré konejšit, utěšovat a ujišťovat o 

lepším výsledku. Mohlo by znovu zažít pocity zklamání a neúspěchu. Také není 

dobré provádět nácvik cvičení doma. 

Dále je nutné si uvědomit, že čím je dítě mladší, tím lépe se přizpůsobí rodiči nebo 

učiteli. Komplikace nastává u žáka druhého stupně ZŠ, který již zažil mnoho 

neúspěchů a může být ve stadiu rezignace (Zelinková, 2009). 

1.3.1 Co patří do reedukace 

„Reedukace je cílena do tří oblastí: 

 Reedukace funkcí, které společně podmiňují poruchu. 

 Utváření dovedností správně číst, psát a počítat. 
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 Působení na psychiku jedince s cílem naučit se s poruchou žít, utváření 

adekvátního konceptu sebe samého 

Tyto oblasti se vzájemně prolínají při konkrétní práci. Pojem reedukace znamená, že 

znovu utváříme uvedené dovednosti, vracíme se k předcházejícím etapám, 

postupujeme tempem, které odpovídá potřebám dítěte. Postup se v hlavních bodech 

neliší od metod používaných v běžných třídách. Rozdíl je ve způsobu zvládání 

jednotlivých kroků a v tempu postupu. U dítěte s obtížemi ve čtení, které mohou vést 

až k diagnóze dyslexie, je nutné absolvovat mnohem více kroků. 

 Zrakové rozlišení tvaru 

 Poznání hlásky sluchem 

 Spojení hláska – písmeno 

 Sluchová analýza a syntéza slabiky 

 Čtení slabiky 

 Čtení nového písmena ve slově 

 Automatizace čtení slov s porozuměním“ 

(Zelinková, 2009, s. 72-76). 

Jak je zmíněno v předchozích odstavcích, důležitá je psychická podpora dítěte. Je 

třeba ho neustále podporovat, ne zdůrazňovat handicap. Zároveň bychom neměli 

všechny problémy zdůvodňovat SPU. Dítě potom ztrácí motivaci k reedukaci.  

Důležité je nekárat za neúspěchy a nevyčítat neschopnost něco se naučit, přestože 

víme, že se to dítě učilo včera. Nesmíme ho mořit cvičeními a každodenním 

opakováním. Měli bychom hodně chválit a respektovat potíže, které s sebou 

porucha přináší (Zelinková, 2009). 

1.4 Vliv školní neúspěšnosti dítěte na jeho profesionální kariéru 

Mnoho žáků se může mylně domnívat, že obtíže spojené se SPU pominou 

s ukončením školní docházky nebo že nebudou mezi ostatními tolik vidět, pokud se 

přihlásí na školu odbornou. Bohužel tomu tak není a žák i jeho rodiče si musí 

uvědomit, že učitelé na odborných školách se problematikou SPU příliš nezabývají. 

Student pak nenalézá při vzdělávání podporu.  



 - 24 -   

Na některých odborných učilištích mají opatření týkající se prospěchu žáků, na 

který je kladen důraz při přijímacím řízení. Tímto krokem jsou žáci se SPU 

znevýhodněni. Důležitá je proto motivace a dobré rodinné zázemí. Pokud se učitelé 

studentovi se SPU věnují, snižují počet neuspokojených jedinců, kteří se mohou 

dále rozvíjet (Pokorná, 2010). 

1.5 Sekundární symptomatologie 

Pokud není dítě ze strany rodičů a učitelů podporováno, dostává se do obrovského 

napětí, které může přejít např. v bolesti hlavy, břicha, zvracení, poruchy spánku 

apod. Z této situace pramení obranná reakce dítěte. Tou je buď únik, nebo útok. 

Únik spočívá v tom, že dítě sedí ve třídě a na aktivity v hodinách reaguje tak, jako 

by se ho to netýkaly. Uvědomuje si, že v danou chvíli např. všichni počítají nebo 

čtou, ale dítě si myslí, že se ho to netýká. Útok je druhou formou obranné reakce. 

Projevuje se agresivitou jedince. Pokud se situace neřeší, sekundární obtíže se 

prohlubují a mohou vzniknout i další (Pokorná, 2010). 

1.6 Poruchy chování a specifické poruchy učení 

Specifické poruchy učení jsou úzce spojené s poruchami chování. Žák se snaží 

vyhýbat aktivitám, o kterých ví, že mu činí obtíže. Je schopen vymýšlet důvody, 

proč nemůže zadaný úkol vypracovat a začíná se tak vyhýbat svým povinnostem. 

Bojí se neúspěchu a snaží se udělat vše proto, aby se vyhnul požadovanému úkolu. 

Každé dítě se v takové situaci chová jinak, používá jiný obranný mechanismus. 

Podle Pokorné (2010) existuje několik druhů reakcí dítěte: 

  „ Obranné a vyhýbavé mechanismy. Tlak, který okolí na dítě vyvíjí, aby si četlo 

a aby psalo (přičemž se dítě ve škole stále neprosadí), má nakonec jediný 

výsledek: dítě odmítá spolupracovat, psát domácí úkoly, ztrácí sešity nebo je 

schovává, zapírá úkoly, falšuje podpisy. Toto chování se dá charakterizovat 

jako generalizovaná opozice vůči všemu, co má společného se školou. 

 Kompenzační mechanismy. Protože se děti nemohou prosadit svými výkony, 

zkouší to „šaškováním“, ztřeštěně odvážným chováním, vychloubají se, 

vytahují se a zlobí. 
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 Agresivita a projevy nepřátelství. Prožívaný neúspěch vzbuzuje u dítěte 

napětí, které se snaží odreagovat agresí. Děti jsou odbojné, rády útočí, 

vysmívají se druhým, ponižují je a žalují na ně. Jsou vzpurné a přecitlivělé na 

sebemenší omezení, neposlušné a neklidné. 

 Úzkostné stažení do sebe. Považují se za méněcenné, proto jsou uzavřené, 

ustrašené, citlivé, neklidné, labilní, plačtivé, deprimované, apatické, utíkají do 

denního snění. Tento strach ze školy se může projevit i psychosomatickými 

symptomy, především zvracením, nechutenstvím, poruchou spánku, sníženou 

odolností vůči nemocem“ (Pokorná, 2010, s. 150). 

1.7 Specifické poruchy učení na druhém stupni základní školy 

Práce s žákem se SPU na prvním a druhém stupni základní školy je poněkud 

odlišná. Žák druhého stupně má za sebou více negativních zkušeností a zážitků, má 

špatné návyky, které se hůře odstraňují, a může být ke spolupráci rezignovaný. 

V první řadě je nutné zaměřit se na obecná doporučení reedukace, která byla 

uvedena v předchozích kapitolách. Ta budou pro obě věkové skupiny stejná. Rozdíl 

práce s žákem se SPU na prvním a druhém stupni může být patrný hned v několika 

rovinách. Jedinec je na rozdílné úrovni v oblasti čtení, psaní někdy i počítání. 

V tomto věku by se měl zároveň naučit učit se sám, což žák se SPU většinou 

nezvládá. V neposlední řadě jde o negativní psychický vývoj. Ten je daný právě 

velkou mírou negativních zkušeností, které během školní docházky již zažil. Rozdíl 

mezi vyučováním na prvním a druhém stupni spočívá především v tom, že na 

prvním stupni mají žáci jako hlavní úkol naučit se číst, psát a počítat a 

automatizovat si tyto základní dovednosti. Žák druhého stupně by již tyto 

dovednosti měl mít zvládnuté a prostřednictvím toho, co má zvládnuté, by se měl 

učit věci další. Zjednodušeně řečeno-špatně se mu učí dějepis, zeměpis a další 

předměty, když nemá správně osvojené čtení. Na prvním stupni není příliš velký 

rozdíl mezi žáky se SPU a ostatními, protože se všichni v danou chvíli učí stejným 

dovednostem. Důležité je v takovém případě zvolit správná reedukační cvičení. 

Jestliže žák opakuje již několikátým rokem stejné cvičení, není motivován, a tudíž 

nemůže dojít k osvojení dovednosti, pro kterou je cvičení uzpůsobené. Pokud žák 

tedy není schopen si některou z vyučovaných dovedností za několik let osvojit, 

musíme si přiznat, že se ji nikdy nenaučí. V takovém případě je vhodné přistoupit 
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k nějaké kompenzační pomůcce, např. opravnému programu v počítači, který bude 

kompenzovat špatnou gramatiku apod. V případě, že ho budeme nadále nutit si 

dovednost osvojovat, ztratí úplně motivaci a nebude chtít na reedukační cvičení 

docházet. 

Hlavním problémem je čtení. Dítě na druhém stupni, dospívající i dospělý dyslektik 

mohou říci, že k pochopení textu je zapotřebí jeho několikanásobné přečtení. 

Problém nastává u předmětů, které se člověk musí „naučit prostřednictvím čtení 

textu.“ Žákovi se SPU trvá osvojení stejné látky mnohem déle, než jeho spolužákovi 

bez SPU. 

Má také větší tendenci odvádět od své poruchy pozornost a „vyrušovat“ při 

vyučování. Snaží se tak zakrýt svůj nedostatek. Proto tyto žáky vnímáme jako 

zlobivé, přestože jde pouze o určitý kompenzační mechanismus. Můžeme si také 

povšimnout, že někteří žáci se SPU vystřídali během prvního a druhého stupně již 

několik škol. Ani tato skutečnost jim příliš nepomáhá. Vše záleží na jejich 

psychickém stavu a na poskytnutí specializované péče. Důležitá je včasná 

diagnostika poruchy, tedy během prvního stupně základní školy. Následně by dítě 

mělo navštěvovat reedukační cvičení a učitel by na něj měl brát patřičný ohled.  To 

znamená, že musí zvolit jinou metodu klasifikace a hodnocení práce. Bohužel se ale 

někdy setkáme s případy, kdy má žák pouze diagnostikovanou poruchu a na 

reedukační cvičení nedochází. Ve třídě je tedy spíše tolerován a potíže přetrvávají 

nebo se stupňují. V takových situacích se objevují poruchy ve čtení, psaní a počítání 

v plné šíři. 

Na 2. stupni vznikají také tzv. sekundární poruchy, které nevznikají ze SPU, ale 

úzce s nimi souvisejí. Sekundární obtíže můžeme charakterizovat jako obtíže při 

vyučování a vzdělávání vůbec. Žák se špatně učí naukové předměty jako dějepis, 

zeměpis, literaturu atd., protože přečíst velké množství textu a pochopení jeho 

obsahu je pro něj složitější a časově náročnější. Je především nutné dbát na to, aby 

se mu výuka neznechutila. V takovém případě se mu může znechutit i učitel a 

situace se zhoršuje. Žák se SPU bývá i emočně labilnější a citlivější, pravděpodobně 

z toho důvodu, že již zažil mnoho neúspěchů. V některých případech dochází i ke 

snížení sebevědomí. Učitel i rodiče se mohou dostat do situace, kdy nechce chodit 

do školy a trpí psychosomatickými obtížemi jako bolest břicha, hlavy, zvracení. 
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Pokud tomu včas nezabrání a nezačnou vzniklou situaci řešit, může dítě dospět až 

k asociálnímu chování.  

V praxi se lze setkat s případy, kdy děti ještě ani na třetím stupni vzdělávání nebyly 

diagnostikovány. Taková situace může nastat, jestliže žák nemá poruchu příliš 

silnou nebo ho učitelé nebo rodiče nechtějí na diagnostiku poslat, aby nebyl díky 

SPU znevýhodněn. V některých případech nebyli diagnostikováni ani někteří 

dospělí. 

Žáci se SPU jsou i přes společnou poruchu od sebe odlišní, a proto je nutné 

přistupovat ke každému individuálním způsobem. Přesto lze shrnout obecné 

zásady pro práci s žákem se SPU. V první řadě je nutné informovat všechny učitele, 

kteří s ním přijdou do styku o jeho obtížích a jejich specifických projevech. Musejí 

se seznámit s tím, že bude jinak hodnocen a úkoly budou zadávány odlišným 

způsobem. Toto doporučení a seznámení se netýká pouze ostatních učitelů, ale 

samozřejmě samotného žáka a jeho rodičů. Nejhorší situace může nastat v případě, 

že je některými učiteli tolerován a jinými ne. V takové situaci přestává být 

motivován ke studiu. V některých případech je i odlišně hodnocen.  

Důležité je, aby poněkud odlišný způsob výuky a hodnocení chápali a akceptovali i 

spolužáci. Je dobré jim vysvětlit, jaké obtíže porucha přináší a z jakého důvodu je 

tedy nutné přistoupit k odlišnému způsobu výuky a hodnocení. Je dobré 

vyzdvihnout žákovy dovednosti, aby k němu ostatní nepřistupovali negativně. 

Musíme se také zamyslet nad úkoly, které dítěti dáváme a posoudit jejich 

optimálnost vzhledem k dovednostem. Např. bychom neměli dát dysortografikovi 

psát dlouhý diktát a dyslektika nechat číst před celou třídou. 

U všech poruch lze říci, že je lepší preferovat ústní zkoušení před písemným. 

Chceme přece zjistit, jaké má žák znalosti a vědomosti, které nejsou zkreslovány 

poruchou. Proto je tento typ zkoušení lepší. Žák by měl zažívat úspěch i přes obtíže 

spojené se SPU. Musí vědět, v čem je dobrý, zažít úspěch a pochvalu. Pak teprve 

získává motivaci. U žáků se SPU bychom měli vynechat časově limitované úkoly, 

protože je není schopen zvládnout a dostává se do stresu. Pokud k těmto úkolům 

přesto přistoupíme, měli bychom opravovat pouze to, co žák stihl vypracovat 

(Jucovičová; Žáčková; Sovová, 2003), (Zelinková, 2009). 
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„Je třeba vědět a respektovat, že se jedná o poruchy vrozené (tj. děti za ně nemohou, 

nedělají to naschvál, mylně jsou považovány za hloupé, líné, neschopné). Většinou se 

jedná o poruchy dlouhodobé, v některých případech je reedukace poruch obtížná a 

málo efektivní“ (Jucovičová; Žáčková; Sovová, 2003, s. 37). 

Obecná doporučení pro učitele a rodiče: 

 „Zadáváme úkoly raději kratší a na takové úrovni, aby je žák byl schopen 

zvládnout. Hovoříme s ním o možné obtížnosti, o tom, co žák považuje za 

splnitelné. 

 Respektujeme pomalé osobní tempo. 

 Vedeme žáka k automatizaci činností, které mu pomáhají kompenzovat 

poruchu, tj. používání magnetofonu apod. 

 Píšeme na tabuli i do sešitu žákovi čitelně. Vše, co dostává, jako pomůcky musí 

být pro něj z hlediska nových informací zpracovatelné. 

 Učíme žáka učit se, učivo, které se naučil, by si měl opakovat nahlas. 

 Zpětná vazba bezprostředně navazuje na žákovu odpověď. 

 Žák se učí myslet nahlas. 

 Žák si osvojuje dovednosti poučit se z vlastních chyb“ 

(Zelinková, 2009, s. 181-182). 

1.7.1 Cíl práce s dětmi se SPU na základní škole 

Hlavním cílem práce s dětmi se SPU na druhém stupni základní školy je navázání 

reedukační činnosti, která již probíhala na prvním stupni, případně její zahájení, 

pokud ještě nezačala. Je důležité brát ohled na schopnosti žáka, věk, možnosti a 

zvolit tak formu práce, která bude dítěti pomáhat při zvládání učiva. Některé školy 

nemají možnost zajistit svým žákům reedukační cvičení, a tak doporučují žáky do 

pedagogicko-psychologických poraden nebo Dys-center.  

Úkolem základní školy je především dát dítěti ucelený všeobecný přehled, který 

bude potřebovat při dalším stupni vzdělávání. Pokud tedy škola zjistí, že žák nemá 

ucelený přehled, měla by zajistit doplnění znalostí prostřednictvím doporučených 

metod, při kterých žák schopen naučit se a pochopit novou látku.  
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Dalším důležitým krokem je zajištění poradenství v oblasti výuky pro tyto děti a 

jejich rodiče, aby došlo k pochopení obtíží při výuce a všechny tři strany spolu 

mohly spolupracovat. Pokud spolupracují dobře, minimalizují se nedorozumění a 

napomáhá se zvládnutí problematiky spojené se SPU.  

Posledním důležitým úkolem je zaměření na nácvik kompenzačních pomůcek, aby 

žák věděl, jakým způsobem si může práci usnadnit a uměl tyto metody využívat 

v praxi. V neposlední řadě jde o zajištění příjemného prostředí, které může přispět 

ke zklidnění a vyrovnání. 

I přesto, že na druhém stupni jsou již starší děti, které trpí potížemi již delší dobu, 

je nutné jim zajistit reedukaci SPU, i když výsledný efekt se nemusí blížit efektu u 

dětí mladších. 

V případě nutnosti je zapotřebí zajistit doučování, při kterém bude opakovat 

probrané učivo, které např. vlivem poruchy dostatečně nepochopil nebo 

nezafixoval. Pro nás je hlavně důležité vidět rozdíl mezi doučováním a reedukací. Je 

nutné dbát na to, aby tyto dvě aktivity od sebe byly striktně odděleny (Jucovičová; 

Žáčková; Sovová, 2003). 

1.7.2 Obecná doporučení pro snazší zvládnutí učiva 

Nejdůležitější je motivace. Pokud je jedinec motivován, mohou se zlepšit i jeho 

výkony. Je důležité si uvědomit, že žák se SPU má potíže s udržením pozornosti. Je 

potřeba tento fakt respektovat jak při výkladu učiva, tak při domácí přípravě. Vše, 

co je mu během vyučování předáváno by mělo být jasné a srozumitelné a učitel by 

měl napomáhat s uspořádáním osvojovaných informací. Důležitý je také nácvik 

představivosti, díky které se posílí paměť. Pokud je představivost procvičována, 

dochází ke snadnějšímu zapamatování učiva a k zakódování informace. Práce 

v hodinách i při domácí přípravě je pak mnohem snazší.  

Také je dobré častěji opakovat, jakým způsobem má při řešení zadaného úkolu 

postupovat. Pokud neví, nemůže úkol vyřešit a ztrácí tak chuť k dalšímu učení. A to 

i přesto, že by byl schopen ho vyřešit, pokud by s ním někdo probral postup. 

Postupy se ukotvují v paměti žáka, pokud se důkladně opakují. Opakování je pro 

celé vzdělávání velmi důležité, takže ani v tomto případě ho nesmíme opomenout.  

Je třeba přizpůsobit rozsah učiva možnostem dítěte a brát na vědomí, že pokud si 
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musí zapamatovat velké množství učiva, dochází k jeho nekvalitnímu osvojování. 

Velkou roli hraje i prostředí třídy. To by mělo být co nejpohodlnější, aby se v něm 

cítil co nejlépe. Je dobré uspořádat lavice do neformální podoby, aby žáci neměli 

pocit stresu, ale určité harmonie (Jucovičová; Žáčková; Sovová, 2003). 

1.7.3 Obecné zásady domácí přípravy 

Pro smysluplnou domácí přípravu je vhodné stanovit si několik základních kroků, 

které budeme dodržovat. V první řadě by to měl být konkrétní čas přípravy. Pokud 

to situace umožňuje, je vhodné zvolit odpolední hodinu. I když někteří žáci 

druhého stupně by se raději učili ve večerních hodinách, nemělo by to tak být. Žák 

je pak unavený, jde např. později spát, což se může druhý den projevit na výkonu 

ve škole.  

Rodiče mohou dítěti pomoci i správnou organizací pracovních pomůcek, případně 

zvýraznit důležité části zadaného úkolu. Dítě se pak lépe orientuje. Důležité je také 

hodně chválit a povzbuzovat. Rodiče by také měli vědět, že je vhodnější pracovat 

v kratších intervalech a je vhodné v jednom intervalu vystřídat více aktivit. Lépe a 

déle tak udrží pozornost. Žák by také měl mít svůj pracovní kout, u kterého ví, kde 

co má a je na něj zvyklý. U takového pracovního místa je potřebné vytvořit příznivé 

podmínky pro práci, aby nedocházelo k rozptylování okolím. Rozhodně by se 

nemělo stávat, že bude pokaždé pracovat jinde.  

V neposlední řadě je vhodná spolupráce se školou, díky které se dá předcházet 

různým nedorozuměním. Některé děti např. často zapomínají domácí úkoly. 

V takovém případě je vhodné se domluvit, že učitel dohlédne na to, aby si žák 

zapsal zadání, a rodiče dohlédnou na jeho vypracování. 

Při domácí přípravě s dítětem se SPU je nejdůležitější věcí trpělivost a vstřícnost. 

Musíme dítě nechat zorientovat v učivu a být shovívaví. Takový žák potřebuje 

někdy mnohem více času ke vstřebání učiva. Není tedy vhodné na něj spěchat. Byl 

by nervózní a měl by strach nejen z domácí přípravy, ale i z vyučování ve škole.  

„Je důležité si uvědomit, že ocenění je pro děti s SPU často daleko podstatnější, než 

samotná aplikace speciálního programu“ (Jucovičová; Žáčková; Sovová, 2003, s. 66). 
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2 Úvod k praktické části 

K vypracování praktické části své práce jsem si zvolila srovnání problematiky SPU 

u dětí a dospělých. Jedná se o sebepojetí žáků druhého stupně v kontrastu se 

sebepojetím dospělých jedinců se SPU. 

Cílem bylo zjistit, jakým způsobem se žije dospělým lidem se specifickými 

poruchami učení, protože se o tom příliš nehovoří. Spíše se dočítáme o vzdělávání 

dětí se SPU, jejich obtížích a vyučovacích metodách, ale mnohem méně o pohledu 

dospělých. Je nutné vědět, jak poruchu vnímají a jakým způsobem se s ní naučili žít. 

Dalším cílem bylo zhodnotit, zda je ovlivňuje při práci a jestli se museli vzhledem 

k tomu zaměřit na jiný obor, než který chtěli. 

K šetření jsem využila strukturovaný dotazník, jehož otázky byly v rámci 

rozhovoru s respondenty využity. Výzkum byl proveden v základní škole 

Hanspaulka na Praze 6, kde jsem strávila několik dní pozorováním výuky žáků a 

rozhovory s nimi. V rámci výzkumného úkolu jsem navštívila téměř všechny třídy 

druhého stupně, abych se lépe seznámila s jejich vyučovacími metodami a s žáky 

samotnými. 

V první části budou představeny výsledky získané v průběhu šetření na ZŠ 

Hanspaulka. V další části se budeme věnovat výzkumu u dospělých jedinců a 

v závěrečné části porovnáme oba pohledy. Věřím, že výsledek mé výzkumné části 

přinese nový pohled na jedince se SPU a že zdůrazní, že tyto obtíže nekončí 

ukončením školní docházky, ale přetrvávají do dospělého věku. 

Modelové otázky jsou uvedeny v přílohové části.  
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2.1 Představení žáků druhého stupně ZŠ Hanspaulka 

Max 

Je žákem šesté třídy a má diagnostikovanou těžkou formu dysgrafie a ADD. Podle 

paní učitelky je to velmi inteligentní kluk, který se při vyučování snaží, ale při psaní 

dělá velké množství chyb. Při nahlédnutí do sešitu zjistíme, že píše téměř každé 

druhé slovo špatně, není schopen rozlišovat některá písmena, nemá 

zautomatizované jejich tvary. Potíže má nejen v českém jazyce, ale také v 

anglickém. Zde píše slova podle výslovnosti a ne podle toho, jak se skutečně píší. 

Pracuje pomaleji než ostatní, a tak dostává náhradní úkoly nebo speciálně 

upravená cvičení. Ve škole navštěvuje dysklub a individuální hodiny českého 

jazyka, které zde zajišťuje externí učitelka.  Kromě obtíží v některých předmětech 

má mírné problémy s chováním, na které má velký vliv diagnostikovaný syndrom 

ADD. Max bývá v některých hodinách velice nepozorný, obtížně se soustředí na 

práci a vyrušuje, což ovlivňuje chování a práci všech žáků třídy. Jinak má velký 

všeobecný přehled, a pokud se probíraná látka týká tématu, které ho zajímá, 

dokáže být dobrým pomocníkem vyučujícího. 

Martin 

Má diagnostikovanou dyslexii, dysgrafii a dysortografii. Je to Maxův kamarád, sedí 

spolu v lavici. Martin dělá mnoho gramatických chyb v textu, přestože gramatická 

pravidla zná. Má také špatnou úpravu písma, které se pro ostatní stává hůře 

čitelným. Mimo jiné špatně rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky. Při čtení je 

pomalejší, častěji chybuje. Zaměňuje jednotlivé hlásky, některé vypouští úplně, jiné 

si domýšlí. Občas zaměňuje i celá slova. Tytéž obtíže se objevují i při písemném 

projevu. Kromě dyslexie a dysgrafie má diagnostikovaný syndrom ADD. Bývá 

rychle unavený, častěji o hodinách vyrušuje, není schopen pracovat se spolužáky 

celou hodinu. Paní učitelka proto často provádí tzv. oddechová cvičení, která jsou 

pro uvolnění a následné soustředění velmi dobrá. 

Dalibor 

Dalibor má diagnostikovaný syndrom ADD, dyslexii, dysgrafii a dysortografii. 

Dalibor je při hodinách nejvíce slyšet. Neustále se na něco ptá, špatně se soustředí 

na práci, vykřikuje. Bývá ale rychle unavený. Zároveň se musí na jeho aktivitu 
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v hodinách neustále dohlížet. Pokud na něj dospělý nedohlíží, je schopen dělat 

celou hodinu něco úplně jiného než ostatní spolužáci. Je velmi všímavý, častěji ho 

ale zajímají jiné věci, než úkoly, které jsou součástí vyučování. Při ústním projevu 

je velmi snaživý. Každou hodinu se hlásí, protože rád ostatním něco vypráví a 

vysvětluje. Pokud se píše slohové cvičení na jeho oblíbené téma, dokáže opravdu 

poutavě vyprávět příhody, které zažil, což mnoho jeho spolužáků nedokáže. 

Jakub 

Má diagnostikovanou dyslexii a dysgrafii. Jeho písmo je těžce čitelné. Píše velkým 

tiskacím písmem, které ale neudrží na řádku. Většina písmen je velmi kostrbatá a 

těžko rozpoznatelná od ostatních. Často také střídá tiskací písmo s psacím, píše 

slova dohromady nebo některé hlásky vynechává. Opomíjí také diakritická 

znaménka.  Při opakování po prázdninách, které se týkalo vyjmenovaných slov, 

udělal spoustu chyb, přestože se téměř stejné cvičení dělalo předchozí hodinu. 

Špatně se při vyučování soustředí, vyrušuje. Při čtení trochu „šaškuje“, a to 

především ve chvíli, kdy je vyvolán. Paní učitelka tento jev přikládá ke snaze o 

zamaskování nedostatku při čtení. Většinou se ale snaží, v ostatních předmětech 

patří mezi lepší. Má velký všeobecný přehled.  

Samuel 

Žák sedmé třídy. Má diagnostikovanou dyslexii a dysortografii. Samuel píše psacím 

písmem, které je velmi „nahuštěné“ a nečitelné. Mezi jednotlivými slovy jsou jen 

malé mezery, můžeme u něj nalézt i slova, která jsou napsána bez mezery.  Hodně 

škrtá. Má potíže při rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek. Vynechává 

písmena, některá dokonce zaměňuje. Většinou dochází k záměně písmen za 

tvarově podobná. Má problém nejen při osvojování českého jazyka, ale i při 

osvojování anglického jazyka a ostatních předmětů, protože má horší sluchovou 

paměť. To se projevuje především v předmětech jako je občanská nauka a dějepis. 

Tomáš 

Má diagnostikovanou dysortografii a ADHD. Jedná se o těžkou formu dysortografie. 

Podle paní učitelky má velké obtíže s pravopisnými chybami. Každou hodinu 

mluvnice má paní učitelka pocit, že Tomáš vidí danou látku poprvé. Přesto se jedná 

o několikahodinové opakování. Pokud se ale v hodině soustředí, je velmi snaživý a 
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všímavý. Hodně se hlásí a má velkou radost, když se mu podaří správně odpovědět 

na otázku nebo vyřešit úkol. V některých dnech je jeho koncentrace lepší, 

v některých horší. V těchto dnech je těžké Tomáše správně nasměrovat a donutit 

ho k práci. Tomáš má také problém s odůvodněním gramatických jevů. Vzhledem 

k tomu, že je žákem osmé třídy, je vidět rozdíl mezi ním a jeho spolužáky, kteří již 

mají gramatické jevy zautomatizované. 

Alice 

Má diagnostikovanou dyslexii a dysgrafii, je spolužačkou Tomáše.  Je to velmi 

snaživá dívka, která má velký všeobecný přehled. Má dobré známky a ve třídě patří 

mezi lepší žáky. Díky dyslexii má lehké obtíže se čtením, které je trhané, nesouvislé 

a někdy špatně postřehnutelné. Alice buď nedočítá jednotlivá slova, nebo si 

domýšlí jejich koncovky. Sama přiznává, že čtení není zrovna jejím koníčkem. 

Raději než knížky má dokumentární a naučné filmy. Díky dysgrafii má nečitelné 

písmo, které někdy ani sama nepřečte.  

2.2 Metoda zkoumání poznatků 

Na začátku jsem si definovala téma a oblasti, které bych ráda podrobně 

prozkoumala. Stanovila jsem si, jakým směrem se bude práce ubírat a čeho bych 

chtěla dosáhnout. Poté jsem hledala vhodný způsob zkoumání a pozorování dětí a 

dospělých, abych zjistila vše, o co jsem měla zájem a co bylo pro práci důležité. 

Forma klasického dotazníku mi nepřipadala příliš vhodná, neboť je to téma velmi 

osobní, a proto mi připadalo vhodnější vést rozhovor, který se bude sice opírat o 

vytvořené otázky, ale nebude je přesně kopírovat. 

U dětí se mi tato metoda zdála nejpřijatelnější, protože psaní je něco, co musejí 

dělat ve škole každý den, takže by mohly mít negativní přístup k jakémukoliv úkolu 

tužka-papír. Celkově jsem měla pocit, že se rozhovoru zúčastnily rády. Někteří po 

dvojicích, jiní samostatně, ale většina z nich se velmi snažila a vypadlo to, že se jim 

moje zkoumání líbí. Snažila jsem se zjistit co nejvíce informací, které jsou 

zpracovány v následující části. Mým cílem bylo podívat se na téma z jiného 

pohledu, než je ten učebnicový a vytvořit ucelený přehled názorů na problematiku 

SPU. U žáků bylo patrné, že je to problém velmi individuální a že každý vnímá 

přístup a pohled okolí trochu jinak. Někteří měli pocit, že např. odlišné hodnocení 
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spolužáci nevnímají. Jiní zase říkali, že spolužáci mívají někdy narážky, že mají 

jednodušší testy a velmi mírné hodnocení. Je zajímavé, jakým způsobem to vnímají 

a jak tento problém řeší učitelé. Situaci je možné korigovat, pokud učitel je schopen 

problém řešit. Někteří učitelé zdůrazňovali, že jim velmi záleží na pohledu 

ostatních žáků, a proto se dětem vždy snaží situaci objasnit, aby předešli 

negativním názorům. Pokud učitel pouze zmírňuje úkoly a hodnocení, mají ostatní 

pocit křivdy. Je tedy potřeba tuto situaci objasnit a náležitě popsat. 

2.3 Poznatky z rozhovorů s žáky 

Max 

Při rozhovoru byl poněkud neklidný a plachý, ale po několika otázkách se zklidnil a 

hezky se mnou spolupracoval. Uvedl, že má diagnostikovanou ADD a dysgrafii. 

Největším problémem je pro něj psaní. Konstatoval, že píše velmi špatně, zapomíná 

na slova, hlásky i na vypracování některých dílčích cvičení. Dělá hodně chyb, které 

si bez zpětné vazby někoho jiného neuvědomí. Velkým problémem je pro něj 

nesoustředěnost, díky které zapomíná na úkoly při hodinách i na některé domácí 

úkoly. V předmětech jako dějepis, zeměpis a občanská nauka se nedokáže 

soustředit celou hodinu a následně si nepamatuje, co bylo její náplní. Co se týče 

spolužáků, má pocit, že k jeho obtížím nezaujímají žádné specifické stanovisko. 

Učitelé jsou velmi vstřícní, až na paní učitelku angličtiny, která je velmi přísná a 

pořád od ní dostává špatné známky z různých diktátů a cvičení.  Opakem je paní 

učitelka českého jazyka, u které dostává místo klasického diktátu doplňovací 

cvičení a pořád se ptá, jestli všemu rozumí, případně úkol vysvětlí znovu.  

V hodinách dostává kratší úseky na psaní než spolužáci, nahlas čte velmi zřídka. 

Jen pokud se sám přihlásí. Max podotkl, že některé aktivity jsou jiné než pro ostatní 

spolužáky. Jako příklad uvedl, že diktát, který dostává ve formě doplňovacího 

cvičení, je úplně jiný text než ten, který paní učitelka diktuje jeho spolužákům.  

Do budoucna se obává své nepozornosti, která by mohla vadit při jeho budoucím 

povolání. O tom zatím nemá žádnou speciální představu, ale ví, že by nechtěl 

pracovat nikde v kanceláři. 
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Martin 

Martin potvrdil, že má diagnostikovanou dyslexii, dysgrafii a dysortografii. Nejvíce 

vnímá špatné čtení, psaní gramatických chyb a pomalejší tempo než mají ostatní 

spolužáci. Ti ale Martinovy obtíže vnímají dobře a prý mu při hodinách i pomáhají. 

Např. při orientaci v textu, cvičení nebo při jiných aktivitách, které Martin hůře 

stíhá. Nebaví ho dějepis, protože mu prý nerozumí. Učitelé jsou podle jeho názoru 

opravdu vstřícní, hodně mu pomáhají. Mají mírnější hodnocení, cvičení ho 

nenechávají opisovat celé. Tam kde skončí, tam skončí, a to se hodnotí. Hodně mu 

pomáhají také rodiče, a to především s domácími úkoly. V budoucnu se neobává 

vzhledem k obtížím ničeho. Chtěl by být hoteliérem po tatínkovi, se kterým tráví 

spoustu času na horách v penzionu. 

Dalibor 

Dalibor je o dva roky starší než Martin a Max, je tedy žákem 8. třídy. Při rozhovoru 

byl mnohem sdílnější než jeho mladší spolužáci. Konstatoval, že má dyslexii, 

dysgrafii, dysortografii a ADD. Nejvíce mu vadí nesoustředěnost a pomalé čtení. 

Dále popsal chyby v psaném projevu a nečitelnost písma. Za velký problém označil 

negativní přístup některých spolužáků, kteří prý mají pocit, že mu učitelé nadržují, 

dávají jednodušší úkoly a lepší známky. Popisuje své aktivity v hodinách, ale 

nechápe, proč mají spolužáci pocit, že mu někdo nadržuje. Byl by rád, kdyby to 

učitel ostatním vysvětlil. Diktáty píše výjimečně a do hodnocení se počítá to, co 

stihne napsat. Především se hodnotí látka, pro kterou je diktát určen. Při 

doplňovacím cvičení také udělá hodně chyb, ale je mu příjemnější než klasický 

diktát.  

Problémy má také při výuce matematiky, protože nestíhá dopočítávat příklady a 

slovní úlohy. Do budoucna se obává, že nebude stíhat v práci, protože špatně píše, 

čte a počítá. Zatím ale nemá představu o svém budoucím povolání.  

Jakub 

Je žákem sedmé třídy a má diagnostikovanou dyslexii a dysgrafii. Největší obtíže 

mu prý činí psaný projev, kde udělá spoustu chyb a ani při výzvě ke kontrole je 

nedokáže najít. Čte pomalu a většinou si prý nejdřív potichu čte to, co následně 

přečte nahlas. Spolužáci jeho obtíže neřeší, má pocit, že někteří si ani neuvědomují, 
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že dělá více chyb než ostatní. Není si vědom velké pomoci od učitelů, pouze má 

mírnější hodnocení než ostatní. Cvičení dostává stejná.  

Jakub se především bojí toho, že včas nestihne napsat zkoušky na gymnázium, na 

které by se chtěl moc dostat. Dále se bojí maturity a přijímacích zkoušek na 

vysokou školu. Rád by šel na architekturu, protože jeho tatínek je architekt. Ale 

uvědomuje si, že je to náročná škola a že je velmi těžké uspět v  přijímacím řízení.  

Samuel 

Při rozhovoru moc nechtěl spolupracovat a z počátku to vypadalo, že společný 

rozhovor neuděláme. Paní učitelka o něm říkala již na začátku, že je velmi náladový 

a jeho chování je nepředvídatelné.  

Samuel na sebe prozradil, že má diagnostikovanou dyslexii a dysortografii. Největší 

obtíže mu činí psaní, čtení o něco méně. Při psaní dělá mnoho chyb a má nečitelné 

písmo. Pletou se mu písmena, některá mezi sebou zaměňuje a při kontrole si toho 

většinou nevšimne. Někdy je jeho práce v hodině jiná než u ostatních spolužáků, 

ale bohužel nebyl schopen uvést žádný konkrétní příklad. Spolužáci mu prý moc 

nepomáhají. Sám si myslí, že jeho obtíže moc nevnímají. Do budoucna se obává, že 

bude mít práci, ve které bude hodně vidět, jaké má potíže a bude se s tím potýkat 

napořád. 

Tomáš 

Za největší obtíže označil velký počet gramatických chyb v textu, které mu hodně 

vadí. Má pocit, že se snaží, ale jeho snaha není vidět. Do budoucna se obává, že se 

mu budou lidé smát, že neumí psát správně. I teď se bojí psát různé slohy, emaily, 

SMS, protože si správností textu není jistý. Jinak má pocit, že spolužáci jeho obtíže 

neřeší. Domnívá se, že jim nevadí, že má poněkud odlišné hodnocení. Učitelé mu 

prý hodně pomáhají. V dalších předmětech má pocit, že mu SPU nevadí. Uvědomuje 

si, že občas nedává při hodinách pozor, ale snaží se, aby tomu tak nebylo. 

Představu o svém budoucím povolání zatím nemá. 

Alice 

Se spolužáky problém nemá. Myslí si, že situaci chápou. Jsou zvyklí na to, že ve 

třídě mají více takových spolužáků a neřeší to. Alice o sobě tvrdí, že má větší 

problémy s psaním než se čtením. Při psaní jí činí největší obtíže opisování 
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z tabule. Je schopná udělat mnoho chyb, které si vůbec neuvědomí.  Špatně 

rozlišuje háčky a čárky, ve většině případů na ně úplně zapomíná.  Pomoc ze strany 

učitelů moc nevnímá, akorát ví, že hodnocení v českém jazyce je poněkud mírnější. 

Práci při hodinách dostává stejnou jako všichni ostatní a je za to ráda. Ani by 

nechtěla dostávat jiné úkoly, prý by si připadala divně. Do budoucna se zatím 

ničeho neobává. Chtěla by být herečkou. 

2.4 Shrnutí 

Když shrneme získané odpovědi z této části, zjistíme, že jsou si velmi podobné. 

Většina dotázaných udává jako největší komplikaci několik obtíží, které 

bezprostředně souvisejí s jejich poruchou. Díky tomu, že jsem se zde setkala 

s dyslektiky, dysgrafiky, dysortografiky a dětmi s poruchou pozornosti, máme 

výčet téměř všech SPU. Z rozhovorů jsem měla pocit, že jim učitelé ve většině 

případů pomáhají a snaží se minimalizovat vznik sekundárních obtíží poruchy a 

jejich negativní dopad na průběh výuky. Ze svého pozorování vyučování 

jednotlivých tříd bych mohla poznamenat, že většina učitelů respektovala žákovy 

obtíže a snažila se s ním pracovat podle jeho potřeb. Pokud jsem zaznamenala 

odlišný přístup, bylo to u učitelů velmi mladých, kteří bohužel neměli 

pravděpodobně tolik zkušeností s dětmi se SPU. 

Celkově jsem byla překvapena, s jakou zvědavostí a radostí se mnou žáci 

spolupracovali. Zpočátku jsem měla obavy, že se jim nebude chtít se mnou 

pracovat, že se budou buď trochu stydět, nebo se na mé požadavky budou dívat 

jako na další školní úkol. Proto jsem se pokoušela vytvořit přátelskou atmosféru a 

vysvětlila jsem jim důvody svého pozorování a náplně rozhovoru. Měla jsem 

dojem, že někteří měli pocit důležitosti, že se mohou podílet na nějakém výzkumu.  

Rozhovory byly velmi příjemnou záležitostí a jsem ráda, že se mé obavy 

nenaplnily. V následující kapitole bude popsáno, jak probíhaly rozhovory 

s dospělými se SPU a co zajímavého a důležitého jsem se od nich dozvěděla.  
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2.5 Představení dospělých se SPU 

Lukáš 

Lukášovi je 23 let a v současné době studuje na ČVUT magisterský obor bezpečnost 

dopravy a cest. V bakalářském programu vystudoval leteckou dopravu a rád by se 

stal řídícím leteckého provozu v Ruzyni. Od dětství má diagnostikovanou dyslexii a 

dysgrafii, s jejichž obtížemi se potýká dodnes. Lukáš je velmi komunikativní člověk, 

rád sportuje, aktivně se podílí na trénování dětí plaveckého oddílu TJ Dukla Praha. 

Ve volném čase se věnuje sportovnímu létání na kluzácích. Přiznává, že mezi jeho 

záliby nepatří čtení knih, protože mu příliš dlouho trvá. Raději se věnuje četbě 

časopisů.  

Při rozhovoru odpověděl, že má největší potíže s gramatikou, psaním a čtením. 

Dělá velké množství pravopisných chyb a někdy nedopisuje některá písmena. Pro 

opravy využívá různých programů k opravě textu nebo někoho požádá o kontrolu. 

V období školních let měl prý největší problém právě s vynecháváním písmen a 

gramatickými chybami. Psal pomalu a nestíhal tempo ostatních žáků. I přes velké 

množství chyb v diktátech nedostával žádná náhradní ani doplňovací cvičení. Se 

spolužáky si žádné konflikty nebo neshody nepamatuje, má pocit, že problém 

neřešili. On sám si myslí, že se SPU dříve brala jako záležitost, která se netýká 

chytrých lidí. Je rád, že dnes už tomu tak není a že se obtíže žáků řeší. Učitelé byli 

možná málo informovaní a vzdělaní v této oblasti, a proto nebyli schopni vytvořit 

náhradní vyučovací metody. Když by měl zhodnotit jejich práci, řekl by, že byli 

shovívaví a hodnocení úkolů bylo mírnější. Z hlediska odbornosti si nepamatuje, 

zda byla situace nějak řešena, ale spíš se domnívá, že ne. Ve škole žádný odborný 

personál nebyl, a pokud šlo o odborníka, tak pouze z hlediska diagnostiky a 

pravidelných kontrol. Nikdy neměl pocit, že by měl mít do budoucna nějaké obavy 

týkající se povolání nebo budoucího uplatnění se. Bál se vždy trochu přijímacího 

řízení, a to především kvůli gramatickým chybám. Vzhledem k tomu, že se hlásil na 

technickou školu, to tolik nevadilo. V pedagogické poradně mu bylo před 

přijímacím řízením doporučeno, aby SPU na střední škole raději vůbec neřešil. Aby 

na sebe prý neupozorňoval. Když zpětně hodnotil, jaká byla podle něj kvalita péče 

a výuky ze strany učitelů, nehodnotí jejich práci záporně. Pouze se domnívá, že 

mohli být lépe informováni o obtížích, které tyto poruchy přináší a o způsobech 



 - 40 -   

vzdělávání žáků a usnadnění výuky. Vzhledem k tomu, jaký obor Lukáš studuje, 

nebojí se budoucího zaměstnání. Pravděpodobně mu nebude ztěžovat práci. 

Martina 

Martina pracuje jako referent léčebné péče ve velké pražské nemocnici. Studovala 

střední zdravotní školu, po které pracovala několik let v Ústřední vojenské 

nemocnici v Praze. Po několika letech se rozhodla dodělat si vysokou školu a začala 

studovat Fakultu Biomedicínského inženýrství na ČVUT. Rozhovor s ní byl velmi 

milý a obsáhlý. Martina detailně popsala veškeré obtíže, které jí SPU přináší. Má 

diagnostikovanou dyslexii a dysgrafii. Hlavní obtíží, kterou uvedla je špatná kvalita 

hlasitého čtení a velká chybovost. Nemá ráda mluvené projevy před více lidmi a 

vymýšlení dlouhých emailů či dopisů. Preferuje osobní setkání nebo telefonický 

kontakt. Přiznává, že se při čtení nedokáže plně soustředit a přečtené věci si 

pamatuje jen krátkou dobu. Většinou si kvůli špatnému soustředění musí text 

přečíst několikrát. Občas má problémy s vyjadřováním, a to především 

v písemném projevu. Několikrát se jí stalo, že lidé nechápali, co chtěla říct. Při 

mluvení před více lidmi má problém soustředit se na myšlenku, kterou chce sdělit. 

Projev jí činí velké obtíže, častěji se zakoktává, a to působí nejistě. Další obtíží jsou 

úkoly, které dostane. Někdy je pochopí na první zadání, některé si musí nechat 

vysvětlit vícekrát. Největší obtíže jí činí mluvení před větší skupinou lidí a hlasité 

čtení. Ve školních letech měla největší obtíže v českém jazyce, hlavně se slohovými 

cvičeními, větnými rozbory, psaním a čtením. Dalším problémem byla špatná 

soustředěnost a pomalejší tempo práce. Vzhledem k tomu, že její obtíže nebyly 

nijak řešeny, ale pouze diagnostikovány, neměla žádnou pomocnou ruku. Pamatuje 

si na velké nedostatky v diktátech, kde dělala velké chyby. Při čtení nahlas se 

ztrácela v textu. Spolužáci její obtíže vnímali, ale prý velmi negativně. Vysmívali se 

jí za špatné čtení, a přestože učitelé byli těmto situacím přítomni, nijak zvlášť je 

neřešili. Do budoucna neměla obavu ze studií, protože věděla, že je schopná se 

látku naučit, akorát jí učení bude trvat déle než ostatním. Z čeho ale měla a má 

doteď obavy, jsou pracovní pohovory. Není si jistá svým vystupováním a má pocit, 

že nedokáže dobře vyjádřit podstatu věci. S odstupem času se domnívá, že nejvíce 

by jí během školních let pomohl lepší přístup učitelů. Chtěla by mít na úkoly více 

času a nebýt tlačena do čtených a mluvních projevů před celou třídou. Myslí si, že 



 - 41 -   

kdyby chodila do školy teď, byla by situace mnohem lepší a cítila by se lépe. Nikdy 

nezažila ze strany učitele pochopení, které by jí pomohlo při konfliktech 

s ostatními žáky.  

David 

Má diagnostikovanou dyslexii, je mu 35 let. V současné době pracuje na České 

poště, původně je vyučeným malířem. Tuto práci několik let vykonával, poté si 

dodělal dálkově maturitu a zlepšil si tak možnost výběru povolání. Dnes je 

spokojeným otcem dvou dětí.  

To, že je dyslektik se dozvěděl během povinné školní docházky, kdy byl neustále 

kárán za nepěkné a nesprávné čtení. Neměl rád ani hodiny českého jazyka, ani paní 

učitelku. Dodnes nerad čte a ví, že mu tato činnost činí velké potíže. Uvědomuje si, 

že čte mnohem pomaleji než ostatní, že přeskakuje odstavce a pořádně neví, o čem 

čte. To považoval ve škole vždy za největší problém. Dnes se se čtením dlouhých 

textů příliš nesetkává, ale mrzí ho, že když čte dětem pohádku na dobrou noc, že se 

u toho zakoktává.  

Další obtíží je prý psaní, protože dělá velké gramatické chyby. Největší obtíže mu 

dodnes činí psaní i/y a í/ý. Nevzpomíná si, že by během jeho školní docházky 

někdo řešil jeho obtíže.  Naopak má pocit, že byl paní učitelkou a ostatními žáky 

šikanován. Přístup učitelů mu vadil asi ze všeho nejvíc, protože díky němu se stával 

slabším a hloupějším před ostatními žáky, kteří na něj pohlíželi jako na „blbečka“, 

stejně jako paní učitelka. Vždycky, když říkala chyby, které děti udělaly v diktátech, 

ukazovala jeho sešit, protože jich měl vždy nejvíc ze třídy. Budoucnosti se moc 

neobával, jen chtěl být brzy ze školy venku. A tak se šel učit malířem. Později ale 

zjistil, že práce je velmi náročná a rozhodl se, že se pokusí dodělat si maturitu. A 

povedlo se. Dnes konstatuje, že je velmi spokojený a obtíže spojené s poruchou ho 

příliš netrápí. 
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Luboš 

Lubošovi je 41 let a pracuje jako počítačový technik už řadu let. Během jeho 

školních let se specifické poruchy učení ještě příliš neřešily, a tak si jeho obtíží při 

vyučování nikdo nevšímal. Během rozhovoru zavzpomínal na hodnocení 

v žákovské knížce, ze kterého tenkrát jeho rodiče neměli příliš velkou radost, a 

musel se hodně učit po škole. Rád by ji našel a ukázal mi ji, ale bohužel neví, jestli ji 

ještě má. Každopádně popsal, jak dostával z diktátů čtyřky a pětky a žádnou pomoc 

od učitele nikdy neviděl. Domnívá se, že ještě v té době většina lidí nevěděla, co to 

specifické poruchy učení jsou nebo se o to skoro nikdo nezajímal. Velké potíže měl 

při výuce cizích jazyků, kdy se něco jinak píše a jinak vyslovuje. Tyto činnosti mu 

dělají problémy dodnes. Sám o sobě si myslel, že je hloupý a hodně lidí mu to 

dávalo najevo. I v práci zažil situace, kdy se mu ostatní posmívali, když napsal 

nějakou hrubou chybu.  

Velké potíže má se čtením. Čte nerad, protože je to pro něj velmi zdlouhavá a 

unavující aktivita. Musí vynaložit hodně sil, aby věděl, o čem čte, což někdy 

znamená přečíst si text vícekrát. Přiznává, že vždy raději zapíral, že má s něčím 

problémy. Bál se, že ho ostatní nepochopí a že se mu budou posmívat. Luboš až 

téměř v dospělosti zjistil, že má dyslexii a dysgrafii. 

Práce, kterou dělá, ho baví a rozhodně by ji neměnil za jinou. Sám říká, že nejvíce 

by mu pomohlo, kdy by se o jeho obtíže v době školních let někdo zajímal a snažil 

se mu pomoct. Usnadnilo by mu to učení, cítil by se pochopen a možná by se mu 

ostatní neposmívali, že je hloupý. Chtěl by, aby se tyto věci řešili, a je rád, že vidí 

nějaký pokrok. Má syna v páté třídě, kterému diagnostikovali dyslexii a který má u 

paní učitelky ve škole velkou oporu.  

Pavel 

Pavel je vyučený automechanik, ale v současné době pracuje v prodejním řetězci 

Tesco. Je mu 23 let a od prvního stupně základní školy má diagnostikovanou 

dyslexii a dysgrafii.  Vždy měl pocit, že se mu ve škole učitelé věnovali, že jeho 

poruchu chápali a dokázali mu pomoci. Pravidelně navštěvoval dysklub a na 

prvním stupni měl učitelku, která mu věnovala hodně času jak během vyučování, 

tak i po něm. Nezažil, že by se mu spolužáci smáli nebo byli zlí kvůli odlišnému 

hodnocení diktátů a písemných prací. Pouze si vzpomíná, že se někteří divili, jak je 
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možné, že probíranou látku ještě neumí. Trochu má pocit, zda si nemysleli, že je 

lajdák. Největší obtíže mu činilo psaní a gramatika. Ostatně se s tím potýká dodnes. 

Neměl rád čtení a povinnou četbu. Přiznává, že dosud přečetl asi sedm knížek, a to 

možná ještě ne celých. Měl rád komiksy, filmy a počítačové hry. Při hodinách 

českého jazyka dostával někdy odlišná cvičení. Vzpomíná si, že všechna byla kratší, 

než měli ostatní.  

V dnešní době mu porucha moc nevadí, pouze když se má projevit před více lidmi 

nebo napsat důležitý email. Většinou si ho pak nechává někým překontrolovat. 

Práci by rád změnil, ale vzhledem k tomu, jaká je dnes situace na pracovním trhu, 

to není jednoduché.  

2.6 Závěr šetření 

V předchozích kapitolách jsme si přečetli charakteristiku žáků, dospělých a obtíží, 

které uvedli. Žáci se shodli na vstřícném přístupu učitelů, snaze podpory a 

motivace. Nezaznamenala jsem, že by se někdo cítil při výuce špatně nebo se 

něčeho bál.  

Při svém výzkumu jsem se velmi těšila na spolupráci s dospělými, protože mě 

hodně zajímalo, jakým způsobem budou své obtíže ve škole hodnotit s odstupem 

času a jak je vnímají nyní. Byla jsem překvapená, jak detailně tyto nedostatky 

vnímají. Přestože znám více lidí, kteří mají SPU, nikdy jsem se nedozvěděla, jestli se 

s obtížemi trápí i dnes, či to vůbec neřeší.   

Když se podíváme na rozhovor s dítětem a dospělým, nenajdeme mezi nimi příliš 

velké rozdíly. Oba dokážou přesně popsat, jaké mají problémy. Dospělí navíc popíší 

způsob řešení, jako např. opravu textu počítačem nebo preference jiné komunikace 

apod.  

V následující části jsou výsledky výzkumu zpracovány graficky a porovnány 

zkušenosti dětí a dospělých. Zde jsem zdůraznila několik otázek, které jsou 

společné pro všechny jedince se SPU a zároveň se dají použít při srovnání dětí a 

dospělých. 
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3 Výsledek průzkumu 

3.1 Žáci 2. stupně ZŠ 

 

Graf č. 1:  

3.2 Dospělí 

 

Graf č. 2:  

Z prvního grafu lze vyčíst, jakým způsobem přistupují žáci ke svým spolužákům se 
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dotázaných má pocit, že si spolužáci myslí, že jim učitelé nadržují. V tomto případě 

nelze říci, do jaké míry jsou žáci o specifických poruchách učení informováni a do 

jaké míry jsou vůči takovým spolužákům tolerantní. Poslední část dotázaných své 

spolužáky chválí za jejich snahu a pomoc při hodinách a s domácími úkoly. 

Mezi dospělými více respondentů odpovědělo, že se spolužáci jejich nedostatkům 

vysmívali a považovali je za hloupé žáky. V některých případech k tomu přispíval i 

přístup učitelů, jak jsme se dozvěděli z rozhovorů. Pravdou je, že v minulosti nebyli 

někteří učitelé dostatečně vzděláváni v oblasti specifických poruch učení, což už se 

dnes nestává. Zbytek dotázaných odpověděl kladně, že spolužáci situaci neřešili. 

Nelze však říci přesně, zda je u dospělých tato odpověď kladná jako u dětí. Musíme 

si uvědomit, že u dospělých nemuseli být bývalí spolužáci informováni o SPU, 

pouze neřešili ostatní.  

V případě dnešních dětí je tato odpověď kladná, protože dnes jsou děti se SPU 

jinak vyučovány a hodnoceny, což vnímají i jejich spolužáci. Takže pokud to neřeší, 

znamená to, že situaci chápou. 
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3.3 Žáci 2. stupně ZŠ 

 

Graf č. 3:  

3.4 Dospělí 

 

Graf č. 4:  
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kterých jsem se byla podívat. Měla jsem možnost se přesvědčit, jaké aktivity žáci 

v hodinách dělají a jak k nim učitel přistupuje. Menší část dotázaných si nevšímá 

žádného zvláštního přístupu ze strany učitele.  

Z grafu dospělých můžeme vyčíst, že část dotázaných vnímala přístup učitelů jako 

kladný. Tato část je ale velmi malá a musíme brát v úvahu, že dotazovaných 

dospělých bylo pouze pět.  Další část odpověděla, že si nevšimla žádné zvláštní 

pomoci ze strany učitele. Zde je otázkou, do jaké míry byli tito učitelé informováni 

o specifických poruchách učení a možnostech výuky takových žáků. Šokující je 

odpověď poslední, kdy dotázaný má pocit, že byl ze strany učitele šikanován. Takto 

odpověděl pan Pavel, o kterém jsme si mohli přečíst v předchozí kapitole, že měl 

pocit, že ho učitelé brali jako hloupého žáka, takže si tak začal připadat také. 
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3.5 Žáci 2. stupně ZŠ 

 

Graf č. 5:  
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nestihne nebo v něm bude mít velké gramatické nedostatky. Menší část dotázaných 

se budoucnosti nebojí. 

 

Ano 

71% 

Ne 

29% 

Je něco, čeho se ve vztahu k SPU obáváš 
do budoucna? 



 - 49 -   

3.6 Dospělí 

 

Graf č. 6:  

Graf dospělých je výsledkem téměř stejný jako graf dětí. Většina dotázaných 

dospělých odpověděla velmi podobně jako žáci. 

3.7 Žáci 2. stupně ZŠ 

 

Graf č. 7:  

Na posledním grafu vidíme, že většina dětí má odlišné způsoby výuky než ostatní 

spolužáci. V rozhovorech v předchozích kapitolách jsme se dozvěděli o 

Ne 

 40% Ano 

 60% 

Obával/a jste se něčeho do 
budoucna? 

Ne 

29% 
Ano 

71% 

Je tvá práce v hodinách jiná než u tvých 
spolužáků? 
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konkrétních aktivitách, které děti při hodinách dostávají a které jsou jiné, než mají 

spolužáci.  

Menší skupinka dotázaných odpověděla, že žádné zvláštní aktivity v hodinách 

nedostává. Dospělým byla tato otázka položena také, ale nebyli schopni pravdivě 

zhodnotit úkoly při vyučování. Proto nebyla do této části výzkumu zařazena. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo porovnat sebepojetí žáků se SPU a dospělých. Ke 

zjištění rozdílu v sebepojetí obou skupin jsem zvolila metodu rozhovoru, která se 

mi zdála pro obě skupiny nejvhodnější. Díky tomu jsem se dozvěděla velké 

množství informací ze současného vzdělávání žáků se SPU i ze vzdělávání v letech 

minulých.  

Zjistila jsem, jakým způsobem vnímají děti obtíže, jaké mají speciální vzdělávací 

aktivity a zda se něčeho v budoucnu obávají. Byla jsem překvapena z některých 

odpovědí, protože jsem se domnívala, že žák základní školy do budoucna ničeho 

nebojí. Ukázalo se, že tomu tak není a že si žáci uvědomují, jaké nesnáze je mohou 

díky SPU potkat.  Z rozhovoru dospělých jsem byla nemile překvapena situací 

v minulých letech, kdy přístup k některým lidem nebyl nejlepší a kdy se specifické 

poruchy učení příliš neřešily, protože učitelé nebyli v této oblasti dostatečně 

vzděláni. Odpovědi žáků a dospělých na obtíže spojené se SPU jsou si velmi 

podobné, pouze se liší v odlišném přístupu učitelů a žáků k těmto skupinám 

v minulosti a současnosti. Téma mé bakalářské práce mě velmi zaujalo a díky 

výzkumu jsem si odnesla spoustu informací a poznatků, které jistě využiji v praxi.  
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Příloha A – Dotazník pro žáky druhého stupně 

 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ SE SPU 

 

 

1. Jakou máš SPU? Víš, jak se jmenuje? 

 

2. Dokázal bys říct, jaké problémy ti přináší? Jak se projevuje? 

 

3. Co z toho ti ve škole přináší největší potíže? 

 

4. Jak vnímají tvoji SPU ostatní spolužáci? 

 

5. Jak k tvým obtížím přistupují učitelé? 

 

6. Jak ti pomáhají? 

 

7. Je tvoje práce v hodinách jiná než u tvých spolužáků? 

 

8. Dostáváš při hodinách jiné aktivity než ostatní? Jaké? 

 

9. Je něco, čeho se ve vztahu ke své poruše obáváš do budoucna? 

 

10. Máš nějakou představu o svém povolání? 
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Příloha B- Dotazník pro dospělé 

 

DOTAZNÍK PRO DOSPĚLÉ SE SPU 

 

1. Jaké obtíže vám SPU přináší? 

 

2. Co vám v běžném životě činí největší obtíže? 

 

3. Co Vám z hlediska poruchy činilo největší potíže během školních let? 

 

4. Vzpomenete si, jak vnímali vaši SPU spolužáci? 

 

5. Vzpomenete si, jak k Vašim obtížím přistupovali učitelé? 

 

6. Byla vaše SPU řešena nějakým odborníkem? 

 

7. Měl jste nějaké obavy do budoucna? Týkající se např. výběru dalšího 

vzdělávání či  

8. povolání? 

 

9. Co si s odstupem času myslíte, že by Vám ve školních letech pomohlo 

nejvíce? 

 

10. Jaké máte povolání? 

 

11. Jste spokojen s výběrem povolání? Volil byste jiné, pokud byste neměl SPU? 
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Příloha C- Obrazové přílohy 

Obrázek č. 1: Žáci osmé třídy základní školy Hanspaulka 

 

Obrázek č. 2: Ukázka diktátů žáků sedmé třídy se SPU 
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Obrázek č. 4:  
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Obrázek č. 5: Ukázka slohu Martina, žáka šesté třídy 
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Obrázek č. 6: Ukázka sešitu Lukáše, studenta VŠ 
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