
 

Příloha č. 1: Seznamy otázek ke strukturovaným rozhovorům 

Seznam otázek ke strukturovaným rozhovorům s učitelkami matematiky: 

o Co jste studovala? 

o Setkala jste se během svého studia s problematikou specifických poruch učení? 

→ Pokud ano:  Jsou tyto informace využitelné v praxi při práci s dítětem s SPU?  Jak? 

o Kde jinde jste získala informace o SPU a o tom, jak s těmito dětmi pracovat? 

o Myslíte si, že máte dostatek teoretických informací ohledně specifických poruch učení 

(typy SPU, příčiny, diagnostika, možnosti reedukace SPU,…)? 

→ Pokud ne, jaké informace Vám chybí? 

o Kde všude jste pracovala a na jakých pozicích? 

o Myslíte si, že je vaše škola otevřená dětem s SPU? 

→ Pokud ne, proč? 

→ Pokud ano, v čem? 

o Měla jste za svou praxi ve škole v hodinách matematiky žáka s SPU? 

→ Pokud ano:  

S jakým typem/typy SPU? 

Jak se jeho (jejich) obtíže projevovaly v hodinách matematiky? 

S kterými oblastmi matematiky měl žák (žáci) největší problémy (geometrie, 

algebra,…)? 

Které žákovi obtíže pro vás byly nejlépe zvládnutelné? 

S kterými žákovými obtížemi bylo nejtěžší si poradit? 

Měl žák (žáci) stejné podmínky při zkoušení a psaní písemek? 

Byl žák (žáci) stejně hodnocen jako jeho spolužáci? 

Měl žák (některý z žáků) individuální vzdělávací plán? 

⇒ Pokud ano, co zahrnoval? Dařilo se Vám ho dodržovat? Byly s jeho 

dodržováním nějaké problémy? 

Využívala jste při práci s žákem (žáky) v hodinách matematiky speciální pomůcky? 

⇒ Pokud ano, jaké? 



 

Jak se rodiče postavili k problémům svého dítěte? 

Jakou pozici měl žák ve třídním kolektivu?  

Spolupracovala jste při práci s žákem s SPU se školním speciálním pedagogem 

nebo s pedagogicko-psychologickou poradnou? Při jaké příležitosti? 

Máte nějaký tip, který byste doporučila učitelům matematiky, kteří mají ve své 

třídě žáka s SPU? 

o Které informace ohledně vzdělávání dětí s SPU byste považovala za prospěšné? 

o Uvítala byste stručnou brožurku s informacemi, jak vyučovat matematiku žáka s SPU 

na druhém stupni ZŠ? 

→ Pokud ne, proč? 

→ Pokud ano, jaké informace by měla obsahovat? 

o Chtěla byste ještě něco doplnit ke kterékoliv otázce? 

 

Seznam otázek k strukturovanému rozhovoru se speciální pedagožkou SPC v Linci: 

Všechny otázky se týkají problematiky vzdělávání dětí s dyskalkulií na druhém stupni ZŠ. 

o Můžete mi říci, které problémy mají děti s dyskalkulií v matematice? 

o V které oblasti matematiky mají žáci s dyskalkulií největší obtíže? 

o Jak diagnostikujete dyskalkulii? 

o Jakou podporu můžete nabídnout dětem s dyskalkulií? 

o Může se na vás obrátit i učitel o radu týkající se vzdělávání dítěte s dyskalkulií 

v matematice? 

o Co můžete těmto učitelům nabídnout, doporučit? 

o Které zásady by měl učitel matematiky při vyučování dětí s dyskalkulií dodržovat? 

o Vytváříte zde také individuální studijní plány dětem s dyskalkulií? 

o Jaká specifika obsahuje individuální studijní plán dětí s dyskalkulií? 

o Jak by měli být žáci s dyskalkulií na druhém stupni v hodinách matematiky hodnoceni? 

Doporučila byste spíše známkování či slovní hodnocení? 

o Jaké speciální pomůcky potřebuje dítě s dyskalkulií na druhém stupni ZŠ 

v matematice? 



 

o Vyžaduje dítě s dyskalkulií odlišný přístup při výuce než jeho spolužáci (například při 

psaní testů,…)? V čem? 

o Mívají děti s dyskalkulií na druhém stupni problémy se svými spolužáky? 

o Jak může učitel těmto problémům předcházet? 

 

Seznam otázek k strukturovanému rozhovoru se speciální pedagožkou z PPP v Praze: 

Všechny otázky se týkají problematiky vzdělávání dětí s dyskalkulií na druhém stupni ZŠ. 

o Můžete mi říci, které problémy mají děti s dyskalkulií v matematice? 

o V které oblasti matematiky mají žáci s dyskalkulií největší obtíže? 

o Jak diagnostikujete dyskalkulii? 

o Jakou podporu můžete nabídnout dětem s dyskalkulií? 

o Může se na vás obrátit i učitel o radu týkající se vzdělávání dítěte s dyskalkulií 

v matematice? 

o Co můžete těmto učitelům nabídnout, doporučit? 

o Které publikace byste doporučila učitelům matematiky, kteří vyučují žáka 

s dyskalkulií? (Např. nějakou metodiku,…) 

o Které zásady by měl učitel matematiky při vyučování dětí s dyskalkulií dodržovat? 

o Vytváříte zde také individuální studijní plány dětem s dyskalkulií? 

o Jaká specifika obsahuje individuální studijní plán dětí s dyskalkulií? 

o Jak by měli být žáci s dyskalkulií na druhém stupni v hodinách matematiky hodnoceni? 

o Doporučila byste spíše známkování či slovní hodnocení? 

o Jaké speciální pomůcky potřebuje dítě s dyskalkulií na druhém stupni ZŠ 

v matematice? 

o Vyžaduje dítě s dyskalkulií odlišný přístup při výuce než jeho spolužáci (například při 

psaní testů,…)? V čem? 

o Mívají děti s dyskalkulií na druhém stupni problémy se svými spolužáky? 

o Jak může učitel těmto problémům předcházet? 

o Jsou druhostupňoví učitelé matematiky dostatečně informováni ohledně vzdělávání dětí 

s dyskalkulií? 

o Které informace učitelům podle Vás nejvíce chybí? 

  



 

Příloha č. 2: Přepsané rozhovory s respondentkami 

 

Rozhovor s učitelkou matematiky paní Mgr. Jarmilou Novákovou 

 Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Jarmilou Novákovou se odehrál v pracovně paní 

Novákové v základní škole, kde pracuje jako zástupkyně ředitele a učitelka matematiky 

a výchovy ke zdraví. Na rozhovor jsme měli dostatek času. Při rozhovoru se nevyskytovaly 

žádné rušivé vlivy. Rozhovor trval pět minut. Odpovědi paní Novákové byly jasné 

a stručné. 

 

o Co jste studovala? 

Matematiku, výchovu ke zdraví a výchovné poradenství. 

o Setkala jste se během svého studia s problematikou specifických poruch učení? 

Při studiu matematiky před třiceti lety ne. Při studiu výchovného poradenství 

samozřejmě ano.  

→ Pokud ano:  Jsou tyto informace využitelné v praxi při práci s dítětem s SPU?  

Jak? 

Ze studia výchovného poradenství ano. Vím o nápravných cvičeních, vím o pomoci 

žákům. 

o Kde jinde jste získala informace o SPU a o tom, jak s těmito dětmi pracovat? 

Od speciálního pedagoga školy. 

o Myslíte si, že máte dostatek teoretických informací ohledně specifických poruch 

učení (typy SPU, příčiny, diagnostika, možnosti reedukace SPU,…)? 

Ano. 

o Kde všude jste pracovala a na jakých pozicích? 

Na základní škole jako učitelka, jako výchovný poradce a jako zástupce ředitele. 

o Myslíte si, že je vaše škola otevřená dětem s SPU? 

Ano. 

→ Pokud ano, v čem? 



 

Přístupem k žákům a už jen tím že má školní poradenské pracoviště, které vlastně 

s těmito žáky pracuje. 

o Měla jste za svou praxi ve škole v hodinách matematiky žáka s SPU? 

Ano. 

→ Pokud ano: S jakým typem/typy SPU? 

S dysgrafií a s dyslexií. 

Jak se jeho (jejich) obtíže projevovaly v hodinách matematiky? 

Projevovaly se zejména při řešení slovních úloh. 

S kterými oblastmi matematiky měl žák (žáci) největší problémy (geometrie, 

algebra,…)? 

Aritmetika, slovní úlohy nebo i algebra, prostě tam, kde je psaný text. 

Které žákovi obtíže pro vás byly nejlépe zvládnutelné? 

Psaní odpovědí. 

S kterými žákovými obtížemi bylo nejtěžší si poradit? 

S delšími typy slovních úloh. 

Měl žák (žáci) stejné podmínky při zkoušení a psaní písemek? 

Pokud tam nebyla slovní úloha, tak měli stejné podmínky. Pokud tam byla slovní 

úloha, měli prodloužený čas a také jsem jim tu úlohu přečetla. 

Byl žák (žáci) stejně hodnocen jako jeho spolužáci? 

Ano. 

Měl žák (některý z žáků) individuální vzdělávací plán? 

Ano. 

 



 

⇒ Pokud ano, co zahrnoval? Dařilo se Vám ho dodržovat? Byly s jeho 

dodržováním nějaké problémy? 

Zahrnoval práci v té dané oblasti, tedy práci ve slovních úlohách – 

prodloužení času, přečtení slovní úlohy mnou nebo spolužáky 

a nevyvolávání žáka na práci se slovní úlohou. Plán se dařilo dodržovat, 

žádné problémy s dodržováním nebyly. 

Využívala jste při práci s žákem (žáky) v hodinách matematiky speciální 

pomůcky? 

Ne, vlastně ano - u šesťáků někdy čtecí okénko. 

Jak se rodiče postavili k problémům svého dítěte? 

Brali jako samozřejmost, že se s žákem ve škole pracuje, ale doma s žákem nijak 

zvláště nepracovali. 

Jakou pozici měl žák ve třídním kolektivu?  

Obstojnou, určitě nebyl vyčleňován. 

Spolupracovala jste při práci s žákem s SPU se školním speciálním pedagogem 

nebo s pedagogicko-psychologickou poradnou? Při jaké příležitosti? 

Pracuji s podklady pedagogicko-psychologické poradny a se školním poradenským 

pracovištěm především. 

Máte nějaký tip, který byste doporučila učitelům matematiky, kteří mají ve 

své třídě žáka s SPU? 

Zadávat jim jasné slovní úlohy s kratšími texty. 

o Které informace ohledně vzdělávání dětí s SPU byste považovala za prospěšné? 

Nějaké konkrétní příklady, sbírku úloh. 

o Uvítala byste stručnou brožurku s informacemi, jak vyučovat matematiku žáka 

s SPU na druhém stupni ZŠ? 

Ano. 

 



 

→ Pokud ano, jaké informace by měla obsahovat? 

Jak s žákem pracovat, aby látku co nejlépe pochopil. On to sice pochopí 

s prodlouženým časem. Uvítala bych brožuru, kde by byly uvedeny i návody, jak 

pracovat s žákem. 

o Chtěla byste ještě něco doplnit ke kterékoliv otázce? 

Ne. 

 

Rozhovor s učitelkou matematiky paní Ing. Klárou Benešovou 

Rozhovor s paní učitelkou Ing. Klárou Benešovou se odehrál v prázdné počítačové 

učebně v základní škole, kde paní Benešová vyučuje matematiku a angličtinu. Na rozhovor 

jsme měli dostatek času, rozhovor probíhal v poklidné atmosféře. Rozhovor nebyl ničím 

a nikým rušen. Rozhovor trval sedm minut. Paní učitelka s ochotou odpovídala na 

pokládané otázky.  

 

o Co jste studovala? 

Mám vystudovanou informatiku a pak jsem si dodělávala ještě pedagogické 

minimum. 

o Setkala jste se během svého studia s problematikou specifických poruch učení? 

Ano, setkala. 

→ Pokud ano:  Jsou tyto informace využitelné v praxi při práci s dítětem s SPU?  

Jak? 

Částečně. Většinou to bylo při studium velmi obecné. Vyjmenovávalo se, jak to 

vypadá atd., ale málo se vyučovalo, jak s dětmi pracovat. 

o Kde jinde jste získala informace o SPU a o tom, jak s těmito dětmi pracovat? 

Asi nějaká literatura, kterou jsem dostala. Nějaká skripta, která sice přesně nevím, jak 

se jmenovala, ale mám doma k tomu dvě knížky. 

o Myslíte si, že máte dostatek teoretických informací ohledně specifických poruch 

učení (typy SPU, příčiny, diagnostika, možnosti reedukace SPU,…)? 



 

Tohle obecné povídání to si myslím, že vím, o co jde. Horší je to ale s to praktickou 

stránkou. 

o Kde všude jste pracovala a na jakých pozicích? 

Pracovala jsem jako finanční analytik, potom jako technický účetní v zajišťovně a teď 

jsem tady jako učitelka matematika-angličtina. 

o Myslíte si, že je vaše škola otevřená dětem s SPU? 

Ano. Myslím, že ano. 

→ Pokud ano, v čem? 

V tom, že s těmi dětmi pracujeme. Snažíme se jim pomoci. Pokud víme, že se u dětí 

tyto poruch objevují, tak se snažíme, aby se ty děti naučily to, co se mají naučit, 

přestože jsou takto znevýhodnění. 

o Měla jste za svou praxi ve škole v hodinách matematiky žáka s SPU? 

Ano. 

→ Pokud ano: S jakým typem/typy SPU? 

Většinou to byla dyslexie. 

Jak se jeho (jejich) obtíže projevovaly v hodinách matematiky? 

Byla to jednak větší chybovost. Pletení si plus, mínus. Hlavně to byla větší 

chybovost, která nebyla z důvodu, že by nevěděly, co mají počítat, ale že to tam 

takto pletli.  

A pak měli problémy se slovními úlohami. 

S kterými oblastmi matematiky měl žák (žáci) největší problémy (geometrie, 

algebra,…)? 

Byla to aritmetika. 

Které žákovi obtíže pro vás byly nejlépe zvládnutelné? 

Drobné chyby s přepočítáním se, zapomenutím plusu a mínusu. 

 



 

S kterými žákovými obtížemi bylo nejtěžší si poradit? 

To byly slovní úlohy, protože tam to bylo velmi těžké. Tam to jejich pochopení 

úlohy bylo hrozně špatný. 

Měl žák (žáci) stejné podmínky při zkoušení a psaní písemek? 

Neměli. Nechávala jsem jim, třeba když byly slovní úlohy, delší čas. Některým 

jsem dávala slovní úlohu jen s většími písmeny. Některým jsem slovní úlohu 

předpracovávala. Dávala jsem ji do takové jednodušší formy, kdy jsem zvýraznila, 

co je důležité. 

Byl žák (žáci) stejně hodnocen jako jeho spolužáci? 

Nebyli. 

V čem byli hodnoceni jinak? 

Nahlížela jsem na to jinak, že když se tam objevovala tato chybovost jako, že si 

něčeho nevšimli nebo jiné takovéto blbosti, tak jsem jim za to nesnižovala stupně 

jako třeba jiným dětem. A pak při zkoušení měli úplně jiný čas na to vypracování. 

Měl žák (některý z žáků) individuální vzdělávací plán? 

Někteří ano, někteří ne. 

⇒ Pokud ano, co zahrnoval? Dařilo se Vám ho dodržovat? Byly s jeho 

dodržováním nějaké problémy? 

Byly to ty věci, o kterých jsme mluvili – ta pomoc při slovních úlohách 

a jakým způsobem se s ním bude pracovat. Vždy jsem se s žákem 

domluvila, zda chce radši být zkoušený ústně nebo písemně. To jsem 

nechávala strašně na libovůli těch dětí. Dokonce mě někteří překvapili, že 

chtěli být zkoušeni písemně. Ne. Já si myslím, že problémy nebyly. 

Využívali jste v hodinách matematiky s žákem speciální pomůcky? 

Ne 

 

 



 

Jak se rodiče postavili k problémům svého dítěte? 

Někteří velmi dobře. Někteří to pobrali tak, že mám dítě s SPU, co po něm chcete. 

Jiní se snažili spolupracovat. Vždy jsme se dohodli na něčem, na čem je třeba 

zapracovat a tam ta spolupráce byla velice dobrá. 

Jakou pozici měl žák ve třídním kolektivu?  

Tam až na jednoho bych řekla, že dobrá, že to ty děti braly. 

Spolupracovala jste při práci s žákem s SPU se školním speciálním pedagogem 

nebo s pedagogicko-psychologickou poradnou? Při jaké příležitosti? 

Ne. 

Máte nějaký tip, který byste doporučila učitelům matematiky, kteří mají ve 

své třídě žáka s SPU? 

Ne, to si nemohu dovolit. 

o Které informace ohledně vzdělávání dětí s SPU byste považovala za prospěšné? 

Konkrétní řešení nějakého problému. Pokud dítě má tento problém, tak mu můžeme 

pomoci takovými cestami. Pak si člověk vybere pro to konkrétní dítě. To co tomu dítěti 

vyhovuje. 

o Uvítala byste stručnou brožurku s informacemi, jak vyučovat matematiku žáka 

s SPU na druhém stupni ZŠ? 

Ano, určitě. Ale museli by tam být tyto konkrétní příkladové věci. Ale ne takové, co je 

to SPU, jak se to rozlišuje,… 

→ Pokud ano, jaké informace by měla obsahovat? 

Měla by obsahovat i nějakou konkrétní situaci a jak byla konkrétně řešena. Prostě 

nadefinovat nějakou typologii žáka. Žák má takovýto problém, můžeme pro něj 

udělat tohle, tohle a tohle. Jiný typ žáka můžeme pro něj udělat tohle, tohle a tohle. 

o Chtěla byste ještě něco doplnit ke kterékoliv otázce? 

Ne. 

 



 

Rozhovor s učitelkou matematiky paní Mgr. Terezou Málkovou 

Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Terezou Málkovou probíhal ve volné učebně v základní 

škole, kde paní Málková vyučuje matematiku a dějepis. Na rozhovor jsme měli dostatek 

času. Rozhovor byl dvakrát vyrušen problémy s nahrávacím zařízením. Rozhovor trval 

necelých patnáct minut. Paní učitelka s ochotou odpovídala na pokládané otázky 

a propojovala své odpovědi i se zkušenostmi z minulého zaměstnání, kde pracovala mimo 

jiné i s dětmi se specifickými poruchami učení. 

 

o Co jste studovala? 

Mám vystudované učitelství pro střední školy- matematiku a dějepis. 

o Setkala jste se během svého studia s problematikou specifických poruch učení? 

V rámci takových těch předmětů pedagogická psychologie nějaké informace byly. 

→ Pokud ano:  Jsou tyto informace využitelné v praxi při práci s dítětem s SPU?  

Jak? 

Tak pro tu praxi zas tak moc ne, protože ty teoretické informace Vás nepřipraví na 

to, když se setkáváte s těmi problémy ve třídě. 

o Kde jinde jste získala informace o SPU a o tom, jak s těmito dětmi pracovat? 

V té mé praxi hlavně i informace od kolegů, kteří třeba už někde pracovali. Já jsem si 

tedy i nějakou knížku pořídila, kde bylo jaké třeba metody na ty děti použít, aby dobře 

pracovaly.  

o Myslíte si, že máte dostatek teoretických informací ohledně specifických poruch 

učení (typy SPU, příčiny, diagnostika, možnosti reedukace SPU,…)? 

Řekla bych, že ani moc ne. Základní znalosti mám, ale že bych to nějak do hloubky 

studovala, tak to ne. 

→ Pokud ne, jaké informace Vám chybí? 

Mně tenkrát chyběly informace vůbec k tomu, jak s těmi dětmi opravdu v té 

praxi pracovat. Samotnou teorii, jaké ty poruchy jsou atd., jsem ani 

nepotřebovala, ale spíše jak vytvořit a postavit tu hodinu, aby tam ty děti mohly 

fungovat. 



 

 

o Kde všude jste pracovala a na jakých pozicích? 

Já jsem učila na základní škole v Modřanech jako učitelka na druhém stupni, kde jsme 

učila matematiku právě speciální třídu složenou z dětí s poruchami učení. 

o Myslíte si, že je vaše škola otevřená dětem s SPU? 

Tak ta minulá škola samozřejmě otevřená byla. Tam na druhém stupni i na tom prvním 

byly v podstatě dvě paralelní třídy. Jedna normální a jedna speciální. Ve škole, kde 

jsem současně, jsou ty děti integrovány do běžných tříd, ale také je zde vstřícné 

prostředí. 

→ Pokud ano, v čem? 

K dětem se zde přistupuje individuálně. Mají individuální vzdělávací plán. Někteří 

používají kompenzační pomůcky. Při nějakém testování mají nějaké úlevy. Je to 

zohledňováno. 

o Měla jste za svou praxi ve škole v hodinách matematiky žáka s SPU? 

Ano. 

→ Pokud ano: S jakým typem/typy SPU? 

Především dyslektici, dysgrafici. Měla jsem tedy i v jedné třídě dívku, která měla 

přímo dyskalkulii. A s tím pak souvisí i ty poruchy chování, že ty děti jsou 

neposedné. 

Jak se jeho (jejich) obtíže projevovaly v hodinách matematiky? 

Různě. Například také problémy s koncentrací. 

S kterými oblastmi matematiky měl žák (žáci) největší problémy (geometrie, 

algebra,…)? 

Větší problémy bych řekla, že byly třeba v té geometrii. Mají problémy třeba s tou 

jemnou motorikou a to se projevuje v neschopnosti hezky rýsovat. S tím ty děti 

mají hodně problém. Rýsování jim moc nejde, nemají tu prostorovou představivost. 

Vůbec to rýsování je neupravené. Chybí jim ta trpělivost mít to hezké, něco 

vytvářet. 

 



 

Které žákovi obtíže pro vás byly nejlépe zvládnutelné? 

Takové to nejjednodušší počítání to je bez problémů. I když děti mají tyto poruchy, 

to jim šlo nejlépe. V podstatě takovou tu algebru, aritmetiku to oni zvládají lépe. 

A pak třeba slovní úlohy, aby porozuměli tomu textu – to je velmi problematické. 

To samé souvisí i s tou geometrií. Kde je třeba dáno jenom nějakými body, co mají 

třeba udělat, tak už problém není, ale když je třeba slovně popsáno, že je něco dáno 

atd., tak nastává situace, že tomu plně nerozumí. 

S kterými žákovými obtížemi bylo nejtěžší si poradit? 

Vystihnout vůbec, co po nich chtít, jakým způsobem jim to podat. Musí tam dojít 

i k redukci učiva. Je jasné, že ne vše ty děti mohou zvládnout tak, jak je to 

požadováno. 

Měl žák (žáci) stejné podmínky při zkoušení a psaní písemek? 

V rámci té své třídy, kde na tom byly všechny děti stejně, tak ano. Ale když ty děti 

byly v běžné třídě, tam se dělaly trošku rozdíly. Ani ne v tom hodnocení, ale ve 

složení té písemky. Ty obtížnější věci byly vynechány. 

Byl žák (žáci) stejně hodnocen jako jeho spolužáci? 

V rámci té stejné skupiny ano. Ale ti žáci v běžné třídě v podstatě ano, tím, že měli 

to zadání přizpůsobeno jinak. Pak to samotné hodnocení, ale bylo stejné. 

Měl žák (některý z žáků) individuální vzdělávací plán? 

Tam to měly všechny děti, pokud tedy chtěly chodit do té speciální třídy. 

⇒ Pokud ano, co zahrnoval? Dařilo se Vám ho dodržovat? Byly s jeho 

dodržováním nějaké problémy? 

V tom plánu bylo rozložení učiva na celý rok. A pak třeba individuálně se 

tam pro každého žáka napsala, co z toho učiva má zvládnout a do jaké 

hloubky. Všechny děti to měli jako že stejné. Případně se tam uváděl 

pomůcky, pokud nějaké mají, které mohou využívat. Některé v těch třídách 

měly i asistenta.  



 

Dodržování bylo obtížné. Člověk pracuje s tou třídou jako s celkem a hodně 

špatně se tam rozlišuje, kdo je čeho schopen zvládnout. 

 

Využívala jste při práci s žákem (žáky) v hodinách matematiky speciální 

pomůcky? 

Takové ty klasické věci pro názornost ano, ale nic speciálního co by bylo pro ty 

děti vytvořené to ne. Spíš, že jsme si třeba vytvořili nějakou tabulku či přehled 

třeba vzorců. 

Jak se rodiče postavili k problémům svého dítěte? 

Třeba v té speciální třídě většinou ty rodiče byli smíření s tou situací, jaká je. Tam 

to v podstatě moc neřešili, že třeba ty děti sice mají nějaké poruchy učení, ale že se 

přidávají další problémy. Ty děti mají třeba kázeňské problémy. Jsou neposedné, 

nevydrží sedět, vstávají, vykřikují. Mimo samotných poruch se ve škole řešilo 

i toto. Ti rodiče na to moc nereagovali. Byli si vědomi, jak na tom to dítě je a brali 

to tak, že se s tím nedá nic dělat.  

Jakou pozici měl žák ve třídním kolektivu?  

Tak tady je jedno, dvě děti ve třídě s SPU. Samozřejmě je třeba až šest dětí, ale to 

ne na matematiku. Mně se trochu zdá, že tady jsou ty děti trochu vyloučené. Ty 

ostatní se negativně dívají na to, že to dítě má nějakou výhodu. Třeba se mi stalo, 

že to dítě může mít nějakou tabulku či přehled napsanou, nemusí se to učit 

nazpaměť a ti ostatní na to poukazují, jako že proč on toto může a my se to musíme 

učit nazpaměť. Ty děti ne, že by ho plně vylučovaly z kolektivu, ale prostě 

upozorňují na to. 

Spolupracovala jste při práci s žákem s SPU se školním speciálním pedagogem 

nebo s pedagogicko-psychologickou poradnou? Při jaké příležitosti? 

Tady máme paní, která se o ty děti stará, která i vytvářela ty individuální vzdělávací 

plány, takže třeba nám nabídla, že nám k tomu může něco říci, něco k tomu poradit, 

co my můžeme, nemůžeme, jaké by dítě mohlo mít úlevy či pomůcky,… 

 



 

Máte nějaký tip, který byste doporučila učitelům matematiky, kteří mají ve 

své třídě žáka s SPU? 

Tip úplně nemám. Pro mě je to v podstatě také nová zkušenost, kdy ještě člověk 

těch dětí nezažil tolik. Ale třeba mám ve třídě jednoho kluka, a když jsme narazili 

na něco, co ho fakt baví, tak pracuje úplně úžasně a je aktivní. Ale pak je problém, 

že se dostaneme do úplného protipólu, že děláme něco, co ho absolutně nezajímá 

a v podstatě není možnost ho zapojit nebo ho donutit, aby alespoň něco v té hodině 

dělal. 

o Které informace ohledně vzdělávání dětí s SPU byste považovala za prospěšné? 

Něco co nejvíce s těmi praktickými zkušenostmi.  

o Uvítala byste stručnou brožurku s informacemi, jak vyučovat matematiku žáka 

s SPU na druhém stupni ZŠ? 

Určitě. 

→ Pokud ano, jaké informace by měla obsahovat? 

Mě by třeba zajímaly i takové základní informace, do jaké hloubky těmto dětem to 

učivo předkládat. Nápady na konkrétní pomůcky, názorné pomůcky, které by se 

daly využít. Nebo jak přímo nějaká témata předat těmto dětem. 

o Chtěla byste ještě něco doplnit ke kterékoliv otázce? 

Myslím, že to stačí. 

 

Rozhovor se speciální pedagožkou Mag. Anneliese Stuetz 

Rozhovor s vedoucí speciálně pedagogického centra v Linzi  Mag. Annelise Stuetz 

probíhal v kanceláři paní Stuetz v prostorách speciálně pedagogického centra. Rozhovor 

probíhal v německém jazyce. Na rozhovor bylo dostatek času. Během rozhovoru jsme 

nezaznamenaly žádné rušivé vlivy. Rozhovor trval necelých čtrnáct minut. Po skončení 

rozhovoru mi paní speciální pedagožka Stuetz některé věci ještě dovysvětlila a předvedla 

mi materiály, které používají při diagnostice či reedukaci dyskalkulie. 

 

Všechny otázky se týkají problematiky vzdělávání dětí s dyskalkulií na druhém stupni ZŠ. 



 

o Můžete mi říci, které problémy mají děti s dyskalkulií v matematice? 

Děti s dyskalkulií mají vážné problémy, které se projevují v matematice. Tyto děti mají 

normální inteligenci a nadání, přesto u nich není výuka matematiky tak úspěšná jako 

u ostatních dětí. Dyskalkulie na druhém stupni je pouze pokračováním dyskalkulie 

z nižšího stupně. Nabízí se zde tedy otázka, jak je dítě na prvním stupni ohrožováno 

dyskalkulií. Další otázkou je, do jaké míry je v silách učitele na druhém stupni se 

těmito specifickými problémy zabývat, do jaké míry je schopen poznat tyto specifické 

problémy a akceptovat je. Dyskalkulie je vymezena mezi specifickými poruchami 

učení, ale pouze u velmi malého množství dětí mluvíme o dyskalkulii. Pokud se tato 

porucha u dítěte diagnostikuje, má dítě právo na pomoc při počítání. To znamená 

například při počítání využívat kalkulačku či matematické tabulky. Většině dětí, které 

mají obtíže v matematice kalkulačka, či matematické tabulka nepomáhá. Pouze s touto 

podporou děti nejsou schopny splnit studijní plán. A pokud nejsou schopny ten plán 

splnit, poté potřebují vlastní plán. 

o V které oblasti matematiky mají žáci s dyskalkulií největší obtíže? 

Nepracuji na druhém stupni základní školy, proto nejsem schopna to tak přesně 

diferencovat. Mám zkušenosti, že děti mají problémy se základní aritmetikou. 

Všeobecně můžu říci, že se problémy vždy nemusejí týkat geometrie, protože ta je 

založena i na jiných základech, např. na představivosti. Tyto obtíže se tedy těchto dětí 

nemusejí týkat, ale samozřejmě také můžou. Ale vždy se u dětí vyskytují obtíže 

v základních počtech. Dítě trénuje a trénuje, a přesto to neovládá.  

o Jak diagnostikujete dyskalkulii? 

Pro období prvního stupně máme k dispozici test zaměřený na rozvoj základního 

počítání. Ale pro diagnostiku na druhém stupni základní školy máme málo 

standardizovaných testů. Máme zde pouze jeden krátký soubor matematických testů, 

ale já s ním nepracuji. Obecně je k tomuto tématu málo dobrých testů. 

o Jakou podporu můžete nabídnout dětem s dyskalkulií? 

Nejdříve rozhodneme, jak vůbec můžeme dítěti pomoci. Zjistíme, na jaké úrovni 

vývoje se dítě nachází. Nemá žádný smysl, aby dítě na druhém stupni základní školy se 

trápilo s oblastmi matematiky, které není schopno si představit a nemá šanci to 

vypočítat. To je první věc, na kterou se díváme, kde jsou problémy a v kterých 



 

oblastech počítání si je dítě naopak jisté. Poté vedeme rozhovor společně s rodiči, 

společně s učiteli a podle toho z jaké školy dítě pochází, tak i s terapeutem, 

sestavujeme individuální plán. Nemá smysl, aby rodiče s dítětem doma cvičili a cvičili, 

pokud by ta látka byla pro dítě naprosto nezvládnutelná. Stejně tak by nemělo smysl, 

aby dítě takto cvičilo s terapeutem a s učitelem ve škole látku, která je mimo jeho 

možnosti a nepomáhalo by mu to k rozvoji. Dítě by pak ani nezažilo žádný úspěch. 

Musí být požadavky přímo spojeny se schopnostmi dítěte. Pak je zde pro dítě 

pravděpodobně šance. 

o Může se na vás obrátit i učitel o radu týkající se vzdělávání dítěte s dyskalkulií 

v matematice? 

Ano. 

o Co můžete těmto učitelům nabídnout, doporučit? 

To záleží na vývojové úrovni a nadání dítěte. Nejprve je třeba zjistit na jaké úrovni dítě 

je. Můžeme učiteli doporučit, s kterými výukovými materiály může dítě při výuce 

počítání pracovat. Důležité je, pro to aby dítě splňovala požadavky osnov, zvládání 

například plus a minus. To je velmi obtížné na druhém stupni základní školy, myslím. 

Často také děti na druhém stupni základní školy nemají dyskalkulii, ale pouze obtíže 

v počítání. 

o Které zásady by měl učitel matematiky při vyučování dětí s dyskalkulií 

dodržovat? 

Myslím si, že děti s dyskalkulií by měli pracovat na úkolech založených na konkrétní 

představě, místo s úkoly založených na abstrakci. Je velmi náročné pro učitele 

předkládat dětem konkrétní materiály. Shánět tyto materiály a děti pak často nejsou 

schopni s nimi samostatně během hodiny pracovat. To je velký problém. 

o Vytváříte zde také individuální studijní plány dětem s dyskalkulií? 

Pokud dítě s dyskalkulií potřebuje speciálně pedagogickou podporu, musíme pro toto 

dítě sepsat individuální vzdělávací plán. 

 

 



 

o Jaká specifika obsahuje individuální studijní plán dětí s dyskalkulií? 

Obsahuje stejná kritéria jako všechny ostatní plány a samozřejmě také podává 

informace o dalším rozvoji dítěte. 

o Jak by měli být žáci s dyskalkulií na druhém stupni v hodinách matematiky 

hodnoceni? Doporučila byste spíše známkování či slovní hodnocení? 

Pro děti s dyskalkulií je pravděpodobně vhodné slovní hodnocení a individuální 

vztahová norma. Nesrovnávat výkony žáka se třídou. Srovnávání se třídou může být 

pro dítě s dyskalkulií velmi špatné. Vždy je pak toto dítě považováno za špatné. 

o Jaké speciální pomůcky potřebuje dítě s dyskalkulií na druhém stupni ZŠ 

v matematice? 

Spíše je otázkou, z jakých učebních materiálů by mělo být dítě s dyskalkulií 

vzděláváno. Zde je velké množství možností. Důležité je, že například počítání 

s kalkulačkou není u všech dětí efektivní. Je zde mnoho možností, ale teď mě nic 

konkrétního nenapadá. 

o Vyžaduje dítě s dyskalkulií odlišný přístup při výuce než jeho spolužáci 

(například při psaní testů,…)? V čem? 

Pravděpodobně potřebuje dítě s dyskalkulií odlišný přístup. Například další vysvětlení 

zadání úkolu,… Ale je otázka, zda je jim tento jiný přístup poskytnut. 

o Mívají d ěti s dyskalkulií na druhém stupni problémy se svými spolužáky? 

Záleží na tom, jak dítě samo sebe vnímá a jak je sebevědomé. Některé dítě je 

vychováváno k sebevědomí, vnímá se, že je správné, přestože je špatné v matematice. 

Pak se zde neobjevují potíže. Pokud si dítě říká, já jsem špatný, já neodpovídám – 

nesplňuji požadavky, jsem neoblíbený, atd., pak se zde na druhém stupni základní 

školy samozřejmě problémy se spolužáky objevují.  

o Jak může učitel těmto problémům předcházet? 

Myslím si, že nezáleží, zda má dítě dyskalkulii nebo nemá nebo má obtíže ve čtení. Ale 

učitel by měl těmto dětem s obtížemi dávat podporu, zjistit co mají rádi, v čem pracují 



 

dobře. Dobře si rozmyslet jakou dává dětem zpětnou vazbu. Je jedno, jaké obtíže či 

postižení dítě má. 

 

Rozhovor se speciální pedagožkou PaedDr. Alžbětou Bartošovou 

Rozhovor se speciální pedagožkou PhDr. Alžbětou Bartošovou probíhal v kanceláři 

paní Bartošové v prostorách pedagogicko-psychologické poradny. Paní Bartošová si na 

rozhovor vyhradila dostatek času a ochotně odpovídala na otázky. Své odpovědi 

obohacovala o příklady z praxe. Rozhovor nebyl ničím rušen. Rozhovor trval dvacet sedm 

minut. 

 

Všechny otázky se týkají problematiky vzdělávání dětí s dyskalkulií na druhém stupni ZŠ. 

o Můžete mi říci, které problémy mají děti s dyskalkulií v matematice? 

Já bych řekla, že velmi různé. Nemůžu říci, že by každý dyskalkulik byl stejný jako ten 

druhý. V podstatě takové největší obtíže, které u dětí vidím často, nemusí to zase mít 

každý, jsou problémy se zrakovým vnímáním a zrakovým vybavováním. To znamená, 

že oni nejsou schopní si třeba představit číselné řady nebo vztahy mezi čísly atd. To se 

objevuje nejenom v číslech, ale může se to objevovat i ve tvarech, obrazcích. Takže 

toto mívají dost často společné. To je jedna věc. Další věc, která tam bývá často, je 

takzvaná operacionální dyskalkulie. To je to, co se dá v podstatě objevit již na prvním 

stupni. To je to klasické sčítání, odčítání, násobení, dělení. Respektive ty děti se 

nějakým způsobem snaží na to vyzrát. Oni na druhém stupni vlastně počítají, dalo by se 

říci. Až do toho zabřednete, ptáte se jich na tu techniku, tak je to zase specifické pro ty 

děti. To znamená u těch operací, oni počítají na prstech nebo v duchu na prstech po 

jednom. Nikoliv že by si uměly nějakým způsobem rozdělit ta čísla atd., ale často tam 

počítají po jedné. Často říkají: „Mně to z hlavy nejde vůbec, ale když si to napíšu, je to 

lepší“. To je ta představivost. Co tam k tomu přistupuje zhruba okolo té čtvrté nebo 

možná páté, šesté třídy je logický úsudek. Může to být, ale také nemusí. Je to nad tím. 

Děti, které mají problémy ty počáteční, dost často mívají i na druhém stupni. Naopak 

někdy se to právě vlastně ta dyskalkulie objeví až na tom druhém stupni. To je z toho 

důvodu, že to dítě nemělo problémy se základním počítáním, ale teprve až v té oblasti 



 

toho vhledu do toho příkladu, úsudku atd. To bych chtěla říci, na tom druhém stupni, 

co je pro ty děti hodně signifikantní, je problém vyznat se v tom úkolu. V podstatě 

zjistit, jakým způsobem mu mám porozumět. Ať už je to slovní úloha. Oni si jí přečtou, 

ale nerozumí anebo mají nějaký širší složitější příklad, kde nejde jenom o čisté 

počítání, ale jde o to, že oni musí v tom dlouhém příkladu objevit nějaké pravidlo, 

podle něčeho se řídit, nějaký vzorec případně. Tam se v tom musí vyznat, začít to 

počítat, udělat ty sekvence, udělat si nějakou strukturu. To je pro ně velký problém. Co 

bývá dále problém u těch dětí, je například znalost hodin – klasických, na ciferníku. 

Dost často děti říkají: „Já celkem zvládnu digitální hodinky, ale ty normální, co máme 

v kuchyni – ty kulaté, mi dělali potíže až do čtvrté, páté třídy“. Někdy i rodiče říkají 

v šesté třídě: „On s tím stále trošku zápasí a radši se dívá na digitální.“  Samozřejmě 

tam patří i převody jednotek. Ty děti tomu nerozumí. Ony si to nedovedou představit, 

stejně tak jako u řádů nebo u převodu hodin, minut atd. Není tam ta představa té 

velikosti nebo násobků velikosti atd.  

o V které oblasti matematiky mají žáci s dyskalkulií největší obtíže? 

To vám osobně říci nemůžu. Já osobně nejsem matematik. Já tímto způsobem vůbec 

neuvažuji. Ale jak jsem vám řekla, může to být buď v tom prostém počítání, tak 

i potom v tom abstraktním. To znamená, kdy on vlastně musí za písmena dosazovat 

čísla, musí to dohledávat atd. Čili i ta algebra a nakonec i ta geometrie, může to být 

široké spektrum celé té matematiky. A je pravda, že často se najde oblast, kdy to dítě 

jakž takž zvládá. Nebo jsou tam oblasti, které se dají naučit, které se vyvozují, ale dají 

se i prostě naučit. A tady alespoň táhnout ty děti tímto směrem, aby neselhaly úplně.  

o Jak diagnostikujete dyskalkulii? 

Máme na to několik různých testů, které dětem dáváme. Máme testy právě na 

zjišťování té zrakové percepce a paměti. Máme různé, dalo by se říci, prověrky, 

písemky. Máme i příklady. Tady v podstatě se nejedná pouze o to zadat dítěti prověrku 

a pak ji opravit. Spíše se pídíme, jakým způsobem to ty děti dělají, a to nás vede 

k tomu, že tam vidíme ty metody typické pro dyskalkuliky. Je typické, že i když se dítě 

něco naučí, nemá to dlouho nebo celý život zautomatizované. Podstatné je i u těch dětí 

pomalé pracovní tempo. Příklady si i musejí rozepisovat na papír. Nemůžou se po 

takových větších skocích dopídit toho výsledku, ale potřebují jít po malých částech, po 

malých schůdcích, protože jak si to neumí představit, tak otrocky počítají pořád 



 

triviálně. Není tam automatizace. Jsou i další testy, které jsou zaměřené třeba i na 

prosté počítání zdánlivě, ale nakonec se ukáže, jak to dítě je pomalé. 

o Jakou podporu můžete nabídnout dětem s dyskalkulií? 

Pokud skutečně tu poruchu tady diagnostikujeme, tak vždycky nabízíme, jak rodičům, 

tak i škole konzultace. Rodiče vedeme k tomu, jak v pomalých krocích doma dohánět 

ty největší problémy, které tam jsou. Oni jsou tam třeba již několik let, ale to dítě to 

nějakým způsobem ve škole kompenzovalo nebo ta paní učitelka čekala, co se z toho 

vyvrbí. Potom je nutné se vrátit zpátky někde na úroveň třeba i druhé, třetí třídy. 

Rodiče mají za úkol tomu dvanácti, třináctiletému žákovi tohle to znovu 

zprostředkovat. Já jim to tady vysvětlím, zacvičíme to jakým způsobem, jakou 

metodou se to má dělat. Oni to potom doma po malých částech zkoušejí a přijdou mi to 

pak ukázat, jak se to vede. Teprve když se to zvládne, stoprocentní výkon nikdy 

nevyžaduji, vidím tam nějaký pokrok a jakési pochopení té struktury třeba, tak zase 

jdeme o jeden stupínek dál. Vysvětlím jim další věc a další věc. Co se týče školy tak 

tam, pokud škola nemá vlastního speciální pedagoga, se snažím domluvit s učitelem 

matematiky, jak tomu dítěti usnadnit tu práci. To znamená, že tam jsou velmi důležité 

pomůcky. Dítě dostává třeba kalkulačku, vzorové příklady, tabulku se vzorci nebo má 

nějaký postup napsaný ve zkrácené formě, má nějaké schéma, podle kterého může 

zkusit pracovat za vydatné pomoci učitele, protože dyskalkulie je celoživotní problém. 

To není, jako když se jednou naučím číst a pak už to umím. To je velký problém, takže 

ano snažíme se starat, jak to jde a je to běh na dlouhou trať. 

o Může se na vás obrátit i učitel o radu týkající se vzdělávání dítěte s dyskalkulií 

v matematice? Co můžete těmto učitelům nabídnout, doporučit? 

Může se na mě obrátit s obecným dotazem. Bez souhlasu rodičů nemůžeme třeba 

o těch dětech učiteli podávat nějaké podrobnější zprávy. To nelze. Ale například teď se 

na mě obracel jeden učitel, který má v šesté třídě dyskalkuličku. My jsme ji tady 

vyšetřovali a jeho dotaz byl ten, že oni konkrétně teď dělají práci s desetinnými čísly 

a protože to holčina plete, tak mi poslal e-mail, jak jí tedy má pomoci, protože ne 

všechno se nám do té zprávy, která je třeba i na tři stránky, vejde. Ne každou látku já 

můžu tam rozpitvávat a tohle je dobře, že se ozve. Já jsem mu tedy odpověděla, to co 

jsem vám tu také řekla. Zkuste jí dát kalkulačku, alespoň tam, kde nejde o prosté 

počítání, abyste viděl, jestli rozumí úloze, aby to stihla rychle spočítat. Zkuste ji udělat 



 

čísla, kde bude mít jinak barevně odlišená čísla před desetinnou čárkou, jinak za 

desetinnou čárkou, aby to i opticky ta dívka to lépe viděla. Samozřejmě jí může dělat 

problém i to pojmenování jako jsou desítky a desetiny. Tohle všechno jsem se mu 

snažila vysvětlit, v čem může tkvít ten problém a jakými způsoby si může ona těmi 

pomůckami pomoci v hodině.  

o Které publikace byste doporučila učitelům matematiky, kteří vyučují žáka 

s dyskalkulií? (Např. nějakou metodiku,…) 

Konkrétní publikace, abych vám řekla pojmenování, autory, v hlavě nemám. Ale 

většinou učitele posílám do Dys-centra, kde oni mají možnost prodávat ty publikace, 

učitelé se tam do toho mohou i podívat a jsou tam i lidé, kteří jim v tom mohou poradit. 

Takže pokud se jedná o vzdělávání pedagogů, tak říkám učitelům, buď si zajistit kurz – 

to je úplně nejlepší, aby se dovzdělali. Na tom kurzu se tu literaturu další dovědí. 

Pokud se jedná o nápravné pomůcky, o tom se dozvědí na tom kurzu také. Ty se dají 

koupit také v Dys- centru nebo v nějakém knihkupectví, které se zaměřuje na děti 

s SPU, jako je třeba knihkupectví v Ostrovní ulici nebo Luxor, Palackého knihkupectví 

atd.  

o Které zásady by měl učitel matematiky při vyučování dětí s dyskalkulií 

dodržovat? 

Určitě by měl zohlednit jejich tempo práce. Nehodnotit, co dítě nestihne, ale hodnotit, 

co stihne. Když už to hodnotí, tak se podívat na průběh toho počítání a v podstatě ho 

bodovat, nikoliv mu dát pětku nebo čtyřku, ale bodovat mu, jestli si stanovil ten postup 

dobře, i když třeba výsledek se mu nepovedl. Tak by získal nějaké body k dobru. 

Určitě by bylo dobré, aby věděl, že to dítě potřebuje nějaký zrakový podnět, o něco se 

opřít. Takže určitě zásadu názornosti. Například dovolit kalkulačku či různé takzvané 

taháky. To znamená nejrůznější schémata. Vědět, že to dítě se potřebuje někde podívat, 

aby si pomohlo. Hodně také pomáhá takzvaná dopomoc prvního kroku, že to dítě když 

si něco přečte, tak v podstatě je zmatené a neví, co se od něj chce. Čas na dopomoc 

prvního kroku slouží k tomu, že to dítě řekne: Aha to bylo to, co jsme dělali včera“. Je 

v obraze a spíše tu práci začne správně dělat než ho tam nechat sedět a celou hodinu se 

třeba bojí zeptat a pak sedí a nic nedělá. Takhle honem z hlavy, abych vám řekla 

všechno, to se mi asi nepodaří. 



 

o Vytváříte zde také individuální studijní plány dětem s dyskalkulií? 

Individuální vzdělávací plány jsou školní. Individuální vzdělávací plány jsou školní 

záležitost, ale ten plán vytvářejí na základě těch našich posudků, v kterých je napsáno, 

co doporučujeme, jakou nápravu, jaké přístupy, co mají zohlednit, příp. ty pomůcky. 

A samozřejmě konzultujeme, když učitel (my na školy chodíme pravidelně) si něco 

vypracuje a dá nám to k přečtení, zkonzultujeme, zda tam něco nechybí, zda je třeba 

tam něco dodat. 

o Jak by měli být žáci s dyskalkulií na druhém stupni v hodinách matematiky 

hodnoceni? Doporučila byste spíše známkování či slovní hodnocení? 

Víte problém je ten, že to dítě je více jak o dva roky opožděné v tom matematickém 

myšlení. To znamená, že ať už je hodnoceno, jak chce čísly nebo slovně, podle výkonu, 

tak skoro vždycky je dostatečný nebo nedostatečný. Ono v podstatě ani tak nejde o to, 

tomu dítěti to hodnocení takto dát, i když dobře nevidí tam tu čtyřku, ale spíše jde o to, 

jak ho zhodnotit, aby v tom hodnocení vyšel se ctí. To znamená, dobrý učitel by toho 

žáka mohl vést tak, že při spolupráci, kontrole a dopomoci toho učitele opravdu to dítě 

bude aktivní a bude spolupracovat. To je potřeba v tom zohlednit. Možná, že se to lépe 

zohlední slovně nežli v jedné jediné známce. Do toho slovního hodnocení může učitel 

vetknout i tu snahu i tu aktivitu i tu domácí přípravu, že to všechno je vlastně ve 

prospěch toho dítěte, ale bohužel třeba na konci nebo i v průběhu té deváté třídy už to 

možné není. To dítě jde pryč ze školy a už tam musí být to číselné hodnocení. 

o Jaké speciální pomůcky potřebuje dítě s dyskalkulií na druhém stupni ZŠ 

v matematice? 

Já už jsem něco jmenovala. V podstatě se nedá říci, že každý dyskalkulik potřebuje 

přímo takovou to pomůcku. Musím říci, že různé pomůcky se nechají individuálně 

nastavit. To ale neznamená, že tomu dítěti pomůžou. Ta pomůcka nepomůže nikdy 

stoprocentně v tom, aby se vyznalo v tom úkolu, aby ho umělo spočítat. A to jak říkám, 

ten vhled tam chybí. Pomůcka je v podstatě jen berlička k tomu, aby s těmi ostatními 

dětmi mohl pracovat stejným tempem nebo stejným způsobem. 

 



 

o Vyžaduje dítě s dyskalkulií odlišný přístup při výuce než jeho spolužáci? 

(Například při psaní testů,…) V čem? 

Určitě. To už jsem také říkala. Vyžaduje pomalejší přístup, více dopomoci, potřebuje 

kontrolu. Vyžaduje pochopení a zpětnou vazbu, jestli to dělá dobře, protože nechat to 

dítě udělat ten příklad až do konce podle úplně špatné metody je také špatné. Tím si 

fixuje ty špatné postupy. Problém je ten, že v té třídě je často více dětí s individuálními 

výukovými potřebami, že ten učitel se mu nemůže věnovat tolik, kolik by bylo potřeba. 

Ale určitě ta pomoc spočívá nejen v těch pomůckách, ale hlavně v tom přístupu toho 

učitele. Dobré také někdy je, když to dítě si sedne vedle nějakého šikovného spolužáka. 

Ty děti si často umějí pomoci daleko líp, protože jsou na stejné vlně. Ten spolužák mu 

může ledasjak dobře poradit a jemu to najednou jde třeba líp. Takže i toto doporučuji.  

o Mívají d ěti s dyskalkulií na druhém stupni problémy se svými spolužáky? 

Takhle se to asi nedá říci. Problémy se spolužáky může mít jakékoliv dítě. A naopak 

dítě s různými poruchami učení mít tyto problémy nemusí. Tam hrají roli ještě jiné 

faktory než ta nedostačivost. Samozřejmě tam hraje roli méněcennost. Jestliže já budu 

neúspěšný, budu mít pocity méněcennosti, bude to na mě znát. Pokud to ten učitel ve 

třídě dobře neošetří, tak ty děti mi ho budou prohlubovat. Spolužáci budou z toho mít 

osobní potěšení, že já jsem v tom marasmu tak nešťastný. To možné je. Ale třeba 

šikanu zažíváme i na dětech, které poruchy učení ani jiné poruchy mít nemusí. Jako 

třeba mají nějaký osobnostní rys, který je odlišuje nějak jinak. Nemůžu říci, že by tam 

byla přímá souvislost mezi dyskalkulií a vztahy se spolužáky. Takhle úplně jednoduše 

bych to netvrdila. A vždy záleží na vztahu učitel a žáci. 

o Jsou druhostupňoví učitelé matematiky dostatečně informováni ohledně 

vzdělávání dětí s dyskalkulií? 

Já totiž si myslím, že většina z nich nemá speciální pedagogiku. To souvisí se studiem 

na vysokých školách. Pražská pedagogická fakulta tuhle tu kombinaci nemá. Ale třeba 

Olomoucká ji má nebo měla. To vím, že jsem zažila druhostupňové absolventy se 

speciální pedagogikou. Tak tam bych řekla, že ten posun je vždycky lepší, protože oni 

vědí, že tam ty potíže jsou. Jenom si musí třeba dopátrat tu metodu nebo tu pomůcku. 

Dělali jsme a třeba Dys-centrum dodneška dělá ty kurzy. Čili je možné se dovzdělat. Je 

možné se v tomhle tom nějakým způsobem zlepšit, kvalifikovat na tyhle ty obtíže, což 



 

by bylo dobře. Myslím si, abych odpověděla na tu otázku, že spousta učitelů nemá 

tenhle ten kurz. Neumí s tím pracovat. Myslím si to. Nedělala jsem nějaký výzkum a 

myslím si to, že ne. Co je více znát je na škole povědomí o dyslexii a dysgrafii. Ale o 

dyskalkulii (ona je to také méně častá porucha) bych řekla, že tam ta znalost je menší. 

o Které informace učitelům podle Vás nejvíce chybí? 

Já si myslím, že dnes ta osvěta o tom, že tyhle ty poruchy existují, že jsou poměrně 

časté, že se vážou ještě na jiné poruchy, jako jsou poruchy pozornosti atd., už na té 

škole je. Ale co jim chybí je přesně to, tak co s tím dítětem mám dělat, jakým 

způsobem s ním mám jednat nebo jakým způsobem se to dítě může naučit.  V té 

metodě práce a v tom přístupu bych řekla, že je největší posun, pokud se toho ten 

kantor chopí. Měla jsem chlapce, v sedmé třídě propadl z matematiky a v srpnu dělal 

reparát. Navštívila mě maminka, že se dozvěděla, že existuje nějaká pedagogicko-

psychologická poradna a že se jí zdá, že to není úplně v pořádku, že mu ta matematika 

nejde. Dělali jsme diagnostiku těsně před tím reparátem a já jsem zjistila, že to dítě je 

lépe než průměrně inteligentní. Když jsem mu dala otázku, kolik je osm a čtyři tak mu 

to trvalo několik minut, protože z hlavy si to nedovedl představit. Udělali jsme rozsáhlé 

vyšetření, zjistili jsme, že je tam těžká a zanedbaná dyskalkulie. Nikdo to do sedmé 

třídy prostě neřešil. To dítě procházelo se známkami jedna, dvě a z matematiky čtyři 

a nikomu to nepřišlo na té škole divné. Takže jsme dali zprávu, že by ho měli 

zohledňovat. On tedy na ten reparát šel, už nějakým způsobem to u toho reparátu 

zohlednili. Nechali ho udělat reparát. Šel do osmé třídy. S panem učitelem se 

dlouhodobě jednalo. Co maminka bude dělat, to byly ty nedostatky z toho prvního 

stupně. Pan učitel si vzal za své okamžitě látat ty propady, které byly pod tím učivem 

osmého ročníku, aby měl na čem stavět. A byli jsme domluvení, že když bude písemka, 

že mu dá jinou písemku úplně z té nejzásadnější látky. Tak aby prostě chlapec něco 

dělal. Už v pololetí mi ten pan učitel napsal, že chlapec píše písemky s ostatními dětmi. 

Ne že by měl jedničky, ale že na trojky, čtyřky úplně skvěle a bez problémů. Takže on 

s tím přístupem a docvičováním, protože to není nic jiného než to, že on v tom věku na 

to neměl, ale o ty čtyři roky později už ledacos pochopil a dalo se to trénovat. On s tím 

vyšel základní školu, šel na střední školu, kde uspíval. Takže to je jen taková zajímavá 

kazuistika. Já jsem se to dozvěděla, protože maminka byla unešená a přišla mi to říct, 

když už dítě bylo na střední škole. Takže díky tomu počátku a té osmičce se to tam 

zvrátilo a dobře to dopadlo. Hodně dětí se snaží to kompenzovat tou inteligencí, ale ta 



 

matematika nejde tak dobře. Ledacos nepochopí, ale snaží se si zapamatovat nějaký 

algoritmus, pokud mají dobrou paměť. To může chvíli fungovat, ale jen do té doby než 

ho zapomenou, protože oni nejsou schopni si ho znovu vyvodit. Tak jako dítě ve druhé 

třídě někdy není schopno si tu násobilku naučit, ani nemusí mít dyskalkulii, protože 

vývojově je to dost brzy pro ty děti ve druhé třídě pochopit násobilku. Takže se ji učí 

zpaměti a to není dobře. Kolikrát pak ve třetí třídě se ji musí učit znovu. Takže ty děti 

se pořád snaží jít s těmi spolužáky, když to nepochopí, snaží se to dělat zpaměti. 

Protože to dělají zpaměti, tak to okamžitě zase zapomínají a ten kolotoč je takový 

bezútěšný. My prostě to musíme jenom zkoušet, až dojde do toho stadia, kdy řekne 

aha, pochopí a na tom můžeme poté stavět dál. 

 

 


