
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

Žák se specifickou poruchou učení a výuka 

matematiky na 2. stupni ZŠ 

Bc. Anna Dvořáková 

 

 

Katedra speciální pedagogiky 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka Felcmanová 

Studijní program: Speciální pedagogika 

  

 

 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Žák 

se specifickou poruchou učení a výuka 

matematiky na 2. stupni ZŠ vypracovala pod 

vedením vedoucí bakalářské práce samostatně za 

použití v práci uvedených pramenů a literatury. 

Dále prohlašuji, že tato bakalářská práce nebyla 

využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Datum 

 

…………………………................ 

Bc. Anna Dvořáková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování 

Mgr. Lence Felcmanové za vedení bakalářské 

práce, ochotu a věnovaný čas.  

 

…………………………................ 

Bc. Anna Dvořáková 

  



NÁZEV:  

Žák se specifickou poruchou učení a výuka matematiky na 2. stupni ZŠ 

AUTOR: 

Bc. Anna Dvořáková 

KATEDRA (ÚSTAV):  

Katedra speciální pedagogiky 

VEDOUCÍ PRÁCE:  

Mgr. Lenka Felcmanová 

 

ABSTRAKT:  
Práce se zabývá problematikou výuky matematiky žáka se specifickou poruchou 

učení na druhém stupni základní školy. Žáci se specifikou poruchou učení potřebují 

v hodinách matematiky odlišný přístup než jejich spolužáci a je na učitelích matematiky, 

aby jim tuto podporu poskytli. Úroveň výuky matematiky žáka se specifickou poruchou 

učení se tedy přímo odvíjí od znalostí, dovedností a zkušeností druhostupňových učitelů 

matematiky a připravenosti školy na žáka se specifickou poruchou učení. 

Teoretická část postihuje problematiku deficitů dílčích funkcí, dyskalkulie 

a edukace žáka s dyskalkulií v hodině matematiky. Poskytuje tak potřebný podklad pro 

vlastní šetření.  

 Praktická část využitím kvalitativních metod šetření zjišťuje připravenost 

druhostupňových učitelů matematiky a škol na žáka se specifickou poruchou učení, 

potřeby žáků a možnosti podpory těchto žáků. 

 Práce si klade za cíl zmapovat aktuální situaci ve vzdělávání dětí se specifickou 

poruchou učení v hodinách matematiky. Přínos práce je ve zhodnocení této situace a ve 

vytvoření doporučení pro zlepšení vzdělávání žáku se specifickou poruchou učení 

v hodinách matematiky na druhém stupni základní školy. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA:  

Specifické poruchy učení, dílčí funkce, deficity dílčích funkcí, výuka matematiky, 

speciálně pedagogická podpora, dyskalkulie



TITLE:  

Pupils with specific learning disabilities and mathematics education in the second grade of 

primary school 

AUTHOR:  

Bc. Anna Dvořáková 

DEPARTMENT:  

Department of Special Education 

SUPERVISOR:  

Mgr. Lenka Felcmanová 

 

ABSTRACT: 

 

The bachelor thesis deals with problems of mathematics education for pupils with 

specific learning disabilities in the second grade of primary school. Pupils with specific 

learning disabilities need special education support in mathematics lessons. Mathematics 

teachers should offer them this support. The level of mathematics education for pupils with 

specific learning disabilities is dependent on the level of knowledge, skills and the 

experiences of teachers and on the readiness of a school in dealing with pupils with 

specific learning disabilities. 

The theoretical part described problems like the deficits of partial functions, 

dyscalculia, and pupils with dyscalculia in mathematics lessons. It provides the needed 

academic foundation for the actual research. 

The field studies show the results of the qualitative methods of research of the 

readiness of mathematics teachers and schools in dealing with pupils with specific learning 

disabilities. It focuses on the needs of pupils and the possibilities for special education 

support. 

The thesis evaluates the current situation and recommends measures to improve 

education of pupils with specific learning disabilities in mathematics lessons at second 

grade of primary school.  

   

KEYWORDS:  

Specific learning disabilities, partial functions, deficits of partial functions, mathematics 

education, special education support, dyscalculia 

 



Obsah 

Úvod ....................................................................................................................................... 1 

A. Teoretická část ........................................................................................................... 2 

1. Deficity dílčích funkcí ......................................................................................... 2 

1.1. Zraková oblast ..................................................................................................... 4 

1.2. Sluchová oblast .................................................................................................... 7 

1.3. Prostorová orientace .......................................................................................... 10 

1.4. Intermodalita ...................................................................................................... 13 

1.5. Serialita .............................................................................................................. 13 

2. Dyskalkulie ........................................................................................................ 15 

2.1. Specifické poruchy učení .................................................................................. 15 

2.2. Vývoj matematických schopností ...................................................................... 17 

2.3. Vymezení pojmu dyskalkulie ............................................................................ 18 

2.4. Typy dyskalkulie ............................................................................................... 20 

2.5. Typické projevy dyskalkulického žáka ............................................................. 24 

2.6. Prevence poruch a narušení matematických schopností.................................... 25 

2.7. Diagnostika dyskalkulie .................................................................................... 25 

2.8. Obecné zásady reedukace SPU ......................................................................... 28 

2.9. Reedukace dyskalkulie ...................................................................................... 30 

3. Žák s dyskalkulií na 2. stupni ZŠ v hodině matematiky .................................... 35 

3.1. Charakteristika dítěte v období puberty ............................................................ 35 

3.2. Psychosociální postavení dětí s SPU ................................................................. 37 

3.3. Možnosti vzdělávání a poradenské služby určené dětem s dyskalkulií ............ 38 

3.4. Individuální vzdělávací plán .............................................................................. 39 

3.5. Metody práce s dyskalkulickým žákem v hodinách matematiky ...................... 40 

3.6. Hodnocení žáka s dyskalkulií ............................................................................ 41 

B. Praktická část ........................................................................................................... 43 

1. Kvalitativní výzkum .......................................................................................... 43 

1.1. Cíl praktické části bakalářské práce .................................................................. 43 



1.2. Metodika výzkumu ............................................................................................ 43 

1.2.1. Výzkumný nástroj ...................................................................................... 43 

1.2.2. Průběh šetření ............................................................................................. 44 

1.2.3. Charakteristika zkoumaného souboru ........................................................ 45 

1.3. Výsledky šetření ................................................................................................ 45 

1.3.1. Informace o respondentkách ...................................................................... 46 

1.3.2. Obtíže žáka s SPU v matematice a jejich projevy při vyučování .............. 47 

1.3.3. Přístup k žákovi s SPU v hodinách matematiky ........................................ 48 

1.3.4. Postoj rodičů žáka s SPU k jeho problémům ............................................. 51 

1.3.5. Žák s SPU v kolektivu................................................................................ 52 

1.3.6. Spolupráce učitelů s poradenskými zařízeními .......................................... 52 

1.3.7. Připravenost školy na žáka s SPU .............................................................. 53 

1.3.8. Připravenost druhostupňových učitelů matematiky na žáka s SPU ........... 53 

1.4. Diskuze .............................................................................................................. 55 

1.4.1. Doporučení pro zlepšení vzdělávání žáků s SPU v hodinách matematiky na 
2. stupni ZŠ .............................................................................................................. 61 

Závěr .................................................................................................................................... 63 

Seznam použitých informačních zdrojů .............................................................................. 65 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 67 

 

  



1 
 

Úvod 

 Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku výuky matematiky žáka 

se specifickou poruchou učení na druhém stupni základní školy. Žák se specifickou 

poruchou učení potřebuje v hodinách matematiky často odlišný přístup než jeho spolužáci. 

Má-li mu tuto podporu druhostupňový učitel matematiky poskytnout, musí mít dostatek 

informací, zkušeností a dovedností ohledně vzdělávání dětí se specifickou poruchou učení. 

Důležitým podnětem k volbě tohoto tématu byla aktuálnost tématu a využitelnost 

problematiky vzdělávání žáků se specifickou poruchou učení v mé budoucí praxi. Z vlastní 

zkušenosti vím, že samotné studium speciální pedagogiky či učitelství matematiky 

nenabízí dostatek informací ke kvalitnímu vzdělávání dětí se specifickou poruchou učení 

v hodinách matematiky. Jako studentka učitelství matematiky bych ráda propojila oblast 

didaktiky matematiky se speciální pedagogikou.  

Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do třech oblastí. První oblast 

vymezuje teorii deficitů dílčích funkcí. Druhá oblast se zaměřuje na dyskalkulii. Třetí 

oblast nahlíží do výuky matematiky žáka se specifickou poruchou učení na druhém stupni 

základní školy. Přináší konkrétní rady a informace například o hodnocení žáka se 

specifickou poruchou učení v předmětu matematika či o metodách práce s dyskalkulickým 

žákem. Tím teoretická část tvoří ucelený náhled na celou problematiku a prostor k tvorbě 

vlastního šetření. 

Praktická část využitím kvalitativních metod šetření zjišťuje připravenost 

druhostupňových učitelů matematiky a škol na žáka se specifickou poruchou učení 

a potřeby a možnosti podpory těchto žáků. Zaznamenává nejčastější obtíže žáků s SPU při 

získávání matematických dovedností, situaci žáka v kolektivu, spolupráci učitelů 

matematiky s poradenskými pracovišti, postoj rodičů k problému svého dítěte. Všechny 

sebrané informace jsou v práci zhodnoceny a srovnány s odbornou literaturou. Na celou 

problematiku je nahlíženo především pohledem teorie deficitů dílčích funkcí. 

Cílem práce bylo na základě teoretické části bakalářské práce zmapovat aktuální 

situaci ve vzdělávání dětí se specifickou poruchou učení v hodinách matematiky. Přínos 

práce je ve zhodnocení současného stavu výuky dětí se specifickou poruchou učení na 

druhých stupních základních škol a ve vytvoření doporučení pro zlepšení současné situace. 
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A. Teoretická část 

1. Deficity dílčích funkcí 

Tato kapitola je věnována problematice deficitů dílčích funkcí a její souvislosti 

s matematickými obtížemi žáků.  Znalost dílčích funkcí, které se podílejí na získávání 

matematických schopností, nám lépe pomůže pochopit problémy žáků v matematice.  

Dílčí funkce definujeme jako základní schopnosti, které umožňují diferenciaci 

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

předpokladem, o který se opírá dovednost čtení, psaní, počítání a přiměřeného chování.  

Základy teorie dílčích funkcí podává kognitivní a vývojová psychologie (Sindelarova, 

1996). 

Mezi dílčí funkce řadíme: zrakové vnímání, sluchové vnímání, prostorovou 

orientaci, intermodalitu a serialitu (Pokorná, 2010; Sindelarova, 2007). 

Deficity dílčích funkcí jsou definovány jako snížení výkonů jednotlivých faktorů 

nebo prvků v rámci většího funkčního celku, který je nezbytný ke zvládnutí určitých 

komplexních procesů adaptace. Dítě s deficitem dílčí funkce je dítě, které v dílčích 

funkcích vykazuje nepravidelný vývoj (Pokorná, 2010; Sindelarova, 1996). 

Deficity dílčích funkcí se vyskytují u 15 - 20% dětí. Nejčastěji se objevují u dětí, 

u kterých se objevily somatické obtíže během těhotenství, porodu a vývoje v raném dětství. 

Tyto tělesné komplikace před porodem, během porodu a po porodu vedou k tomu, že 

vyzrávání dětského mozku probíhá nevyrovnaně. Zda dítě bude trpět deficitem dílčí funkce 

kvůli těmto malým komplikacím, však závisí na dalších faktorech, které jsou dány 

podmínkami prostředí dítěte. Nejčastěji se deficity dílčích funkcí projevují ve školním 

věku. V tomto období se působení deficitů dílčích funkcí manifestuje jako symptom 

poruch učení a/nebo chování (Sindelar, 2007). 

Projevy deficitů dílčích funkcí spadají často do kategorie specifických poruch 

učení, proto se objevují i návrhy, aby všechny poruchy byly zpracovány podle jednotného 

teoretického konceptu nazvaného „teorie dílčích funkcí“.  Odborníci, kteří vycházejí 

z teoretických předpokladů deficitů dílčích funkcí, nemluví o jednotlivých poruchách 

učení, jak jsme zvyklí z naší praxe, tedy o dyslexii, dysgrafii nebo dyskalkulii. Jsou 
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přesvědčeni, že deficity dílčích funkcí negativně ovlivňují proces učení vůbec, a proto 

způsobují obtíže v nácviku čtení, psaní i matematiky (Pokorná, 2010). 

Dílčími funkcemi můžeme rozumět předpoklady pro matematiku. Deficitem dílčí 

funkce však není dyskalkulie, ta může být ale zapříčiněna deficitem dílčí funkce. Deficity 

dílčích funkcí jsou jen jednou z mnoha příčin počtářských obtíží (Pokorná, 2010; Sindelar, 

2007). 

Na získávání matematických dovedností se podílejí především tyto dílčí funkce: 

zrakové a sluchové vnímání, paměť, prostorová orientace, vnímání a reprodukce časového 

a prostorového pořadí, intermodální funkce (Novák, 2004; Pokorná, 2010). 

Mnozí odborníci z německy mluvících oblastí předpokládají, že nedostatky 

v počtech jsou ovlivněny stejnými deficity v dílčích funkcích jako nedostatky ve čtení a 

psaní.  Předpokládáme-li, že dílčí funkce negativně ovlivní celou oblast, musíme při 

nápravě zjistit, která dílčí funkce je postižena primárně. Jen tak můžeme během nápravy 

navrhnout cvičení zacílená na dílčí deficit. Celý systém se nám nepodaří napravit, pokud 

nejprve nestanovíme, co nejpřesněji diagnózu postižené dílčí funkce a ta nebude dostatečně 

rozvinuta. Diagnostika má za úkol přezkoumat základní funkce v jejich vyzrávání 

(Pokorná, 2010; Sindelar, 2007; Zelinková, 1999). 

Pokud se nám podaří deficity dílčích funkcí rozpoznat u dítěte dříve, nežli se 

u něho objeví obtíže v učení a chování, je tu velká šance, že mu umožníme harmonický 

a bezproblémový další vývoj (Sindelarová, 1996; Sindelar, 2007). 

Z teorie deficitů dílčích funkcí víme, že poruchy čtení, psaní a počítání mají 

společné rysy. Reedukace není zaměřena pouze na činnost, ve které se porucha projevuje. 

Individuální práce začíná u příčin postižení. Cvičení prováděná v této oblasti nejsou 

zdržováním od učení, ale prostředkem reedukace. Program nácviku obsahuje: cvičení 

rozvíjející zrakové vnímání, cvičení rozvíjející sluchové vnímání, cvičení rozvíjející přesné 

vidění, přesné slyšení, zapamatování viděného, zapamatování slyšeného, cvičení rozvíjející 

spojování zrakových sluchových a pohybových vjemů, pochopení a osvojení principu 

posloupnosti, koordinaci ruky a oka, vnímání vlastního těla a prostoru (Sindelar, 2006; 

Zelinková, 1999). 
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1.1. Zraková oblast 

Se zrakovým vnímáním úzce souvisejí tyto funkce: 

o schopnost zrakové diferenciace; 

o schopnost zrakové analýzy a syntézy; 

o zraková paměť; 

o schopnost orientace v prostoru (makro- i mikro prostoru); 

o schopnost pravolevé orientace; 

o schopnost levopravého pohybu očí (Jucovičová, 2008). 

Zraková diferenciace zahrnuje schopnost rozlišovat věci, které si jsou podobné, ale 

nejsou totožné. Například rozlišování barev, velikostí, tvarů, figury a pozadí, podobných 

a stranově obrácených tvarů. Zraková analýza a syntéza umožňuje analyzovat komplexní 

obraz na jednotlivosti a naopak z jednotlivostí skládat ucelený obraz (Jucovičová, 2008; 

Sindelarová, 1996). 

Zabýváme-li se teorií deficitů dílčích funkcí, deficitem v oblasti zrakového vnímání 

nerozumíme zrakovou vadu, ale neschopnost rozlišovat jednotlivé detaily vnímaných 

tvarů, narušení schopnosti správného přijetí a zpracování zrakových vjemů – tzv. 

„vnit řního vidění“ (Geries, 2007; Zelinková, 1999). 

Problémy ve zrakové diferenciaci se projevují záměnou tvarově podobných písmen, 

číslic, geometrických tvarů a obtížemi s jejich znázorňováním;  statickou či kinetickou 

inverzí písmen a číslic. Statické a kinetické inverze bývají také označovány jako reverzní 

figury. Statické inverze se projevují záměnou figur či písmen odlišných podle roviny 

horizontální nebo vertikální. Kinetické inverze se projevují přesmykováním písmen 

i celých slabik. Při porušené nebo nerozvinuté zrakové diferenciaci dítě hůře rozlišuje 

podobné tvary a rozdíly. Problémy v oblasti zrakové diferenciace, zrakové analýzy 

a syntézy se dítěti promítají do řešení geometrických úloh.  Potíž může pro dítě například 

představovat rozlišování geometrických figur. Deficitní zrakově prostorové vnímání 

neumožňuje odhad vzdálenosti, posouzení velikosti a objemu. Další obtíže vznikají skrze 

špatné rozlišování figury od pozadí. Často také bývá narušena zraková paměť (Geries, 

2007; Jucovičová, 2008; Pokorná, 2010, Zelinková, 1999). 
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Z výše zmíněných obtíží vidíme, že zrakové vnímání má přímou souvislost 

s dyskalkulií (Jucovičová, 2008). 

Vyšetření zrakové percepce probíhá v pedagogicko-psychologické poradně. 

Pracovníci poradny mají k vyšetření zrakové percepce tvarů k dispozici normované testy: 

Edfeldtova Reverzní zkouška, Vývojový test zrakového vnímání M. Frostigové, Tvarový 

test Benderové, Test zrakového vnímání od L. Felcmanové (Felcmanová, 2013; Geries, 

2007; Pokorná, 2010).  

Cvičení na rozvoj zrakového vnímání můžeme rozdělit do oblastí: 

o rozlišování barev a tvarů; 

o zraková diferenciace; 

o rozlišování figura-pozadí; 

o zraková analýza a syntéza; 

o zraková paměť; 

o rozlišování reverzních figur; 

o cvičení očních pohybů při čtení; 

o postřehování, zvětšování rozsahu fixací (Zelinková, 1999). 

Rozlišování barev, velikostí, tvaru začínáme u trojrozměrných předmětů.  Při 

rozlišování barev využíváme přirovnání. Dítě například vyhledává a třídí předměty dle 

barev, velikostí, tvarů. Poté přecházíme k obrázkům. Využíváme omalovánky, cvičení na 

seřazování barev dle odstínů. Můžeme s dítětem zkoušet poznávat předmět dle jeho stínu, 

vytvářet origami, tangramy a rozeznávat různé piktogramy (Jucovičová, 2008). 

Při cvičení zrakové diferenciace dítě vyhledává shody a rozdíly na obrázcích, hledá 

určitý tvar (např. kruh) mezi mnoha dalšími různými tvary. Dalším úkolem může být 

spojování stejných obrázků, tvarů, písmen nebo číslic čarou (Novák, 2004; Zelinková, 

1999). 

Při nácviku rozlišování figury od pozadí dítě poznává obrázky na odlišném 

podkladě (šrafovaném, tečkovaném, barevném,…). Další cvičení je založené na 
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rozlišování několika navzájem se překrývajících prvků. Kreslíme tvary přes sebe, dítě je 

identifikuje a nakreslí do řady vedle sebe. Nakreslíme na papír tvary, které zastíníme 

čárami. Dítě má tvary obkreslit. Dítěti můžeme předkládat skryté obrázky – dítě v hodně 

členitém obrázku vyhledává ukrytý prvek nebo více prvků (předmět, geometrický tvar, 

písmenko,…). V dalším úkolu dítě luští dvě do sebe propletená písmena či slova napsaná 

tak, že se různě překrývají a protínají (Geries, 2007; Jucovičová, 2008; Michalová, 2004; 

Pokorná, 2010; Zeliková, 1999). 

K nácviku zrakové analýzy a syntézy využíváme názorné příklady skládání 

rozdělených předmětů na dvě nebo více souměrných částí, skládání různých druhů 

stavebnic (s předlohou, s krátkou expozicí předlohy, bez předlohy), skládání dřevěných 

kostek s obrázky, skládání rozstřihaných obrázků, dokreslování obrázků, číslic nebo 

písmen, skládání písmen z prvků, skládání slov z částí. Učitel předepíše na tabuli první 

a poslední písmeno slova (může se jednat o povolání, rostlinu, osobnost). Žáci určují 

ostatní písmena a doplňují je. Žáci mají kartičky se šesti písmeny. Mají z těchto písmen 

sestavit, co nejvíce slov. Na papír nakreslíme klikaté dráhy a na ně umístíme písmena 

tvořící víceslabičná slova. Žák jede prstem po dráze ve směru šipky a skládá slova 

dohromady. Učitel píše ve vzduchu prstem slova, žáci hádají, která to jsou (Jucovičová, 

2008; Michalová, 2004; Novák, 2004; Zelinková, 1999). 

Zrakovou paměť rozvíjíme modelováním dle předlohy. Můžeme s dítětem hrát 

Kimovu hru, pexeso, obkreslovat předměty. Můžeme také něco změnit v místnosti či na 

ploše a nechat dítě hádat, co se změnilo. Vhodná je i krátká expozice předmětu, po níž dítě 

vyjmenovává, kreslí nebo doplňuje předměty, jež vidělo (Jucovičová, 2008; Novák, 2004; 

Zelinková, 1999). 

S dítětem provádíme také nácvik reverzních figur. Dítě označuje stejné tvary, 

vybarvuje shodná písmena ve slovech nebo číslice ve víceciferných číslech, podtrhává 

stejné slabiky. Volíme písmena, slabiky, čísla, která dítě často zaměňuje. Důležité jsou dvě 

podmínky. Vyškrtávají se obě písmena, slabiky, čísla zároveň, aby je tak dítě stále 

porovnávalo. Dříve než dítě útvar zaškrtne, musí je přečíst. Tak docílíme toho, že 

nepracuje mechanicky a cvičí i intermodální (auditivně-vizuální) koordinaci. S dítětem 

kreslíme různé obrázky a tvary, které můžeme otáčet. Například měsíc, vlající praporek, 

židličku apod., a měníme jejich pozici. (Jucovičová, 2008; Novák, 2004; Pokorná, 2010). 
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1.2. Sluchová oblast 

Se sluchovým vnímáním úzce souvisejí tyto funkce: 

o schopnost sluchové orientace; 

o schopnost sluchového rozlišování (diferenciace);  

o schopnost sluchové analýzy a syntézy; 

o sluchová paměť (Jucovičová, 2008). 

Akustická diferenciace je schopnost rozlišovat zvuky, které jsou podobné, ale 

nejsou totožné. Jde o sluchové rozlišování zvuků, tónů, hlásek, slabik, slov, vět, rytmu 

(Jucovičová, 2008; Sindelarova, 1996). 

Schopnost analýzy a syntézy nám umožňuje analyzovat komplexní sestavu hlásek 

na jednotlivosti či z jednotlivostí sestavovat ucelený komplex hlásek (Sindelarová, 2006). 

V kontextu teorie deficitů dílčích funkcí nemáme pod pojmem poruchy sluchového 

vnímání, vnímání a reprodukce rytmu na mysli sluchové vady ve smyslu nedoslýchavosti 

různého stupně. Neobjevují se problémy při příjmu akustických dráždění a při jejich 

zpracování v centrální nervové soustavě. Za dílčí funkci ve sluchovém vnímání 

považujeme schopnost rozlišovat stále jemnější přírodní zvuky i elementy lidské řeči 

(Geries, 2007; Zelinková, 1999). 

Nedostatečný rozvoj sluchové diferenciace se projevuje neschopností analyzovat 

větu na jednotlivá slova, záměnou znělých a neznělých hlásek, rozlišování figury v pozadí, 

záměnou podobně znějících hlásek. Objevuje se nedostatečná diferenciace dlouhých 

a krátkých hlásek, měkkých a tvrdých hlásek. Dalším projevem jsou obtíže ve sluchové 

analýze a syntéze řeči. Dítě například není schopno rozložit slovo na hlásky. Objevuje se 

horší fonologické povědomí. Narušena je sluchová paměť (Geries, 2007; Jucovičová, 

2008; Pokorná, 2010).   

 Nedostatečné zapamatování akustických informaci negativně ovlivňuje 

matematické dovednosti žáka. Obtíže se projevují při počítání zpaměti. Nerozvinutá 

auditivní paměť může být příčinou toho, že dítě při písemném sčítání zapomíná přičítat 

desítky, nepamatuje si mezi-výpočty apod.  Dítě se také může dopouštět zvýšeného 
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množství chyb u matematických „pětiminutovek“, kdy má zapisovat výsledky pouze po 

ústním sdělení příkladu (Jucovičová, 2008; Pokorná, 2010). 

 Při diagnostice u dítěte zjišťujeme úroveň sluchové analýzy a syntézy, sluchové 

diferenciace, akustické paměti a schopnost vnímání a reprodukce rytmu (Pokorná, 2010). 

 Zjišťujeme, jak složitá slova dítě zvládá rozkládat na slabiky (tu, dále, drak, brána, 

lepidlo, rozsudek,…). Poté dítěti hláskujeme slova, dítě slova skládá, zjišťujeme, jak 

složitá slova dítě zvládne (po, pusa, nápoj, brada, podpatek,…). Při vyšetřování sluchové 

diferenciace měkkých a tvrdých hlásek dítě posadíme proti sobě, předříkáváme mu slova 

a dítě má odpovědět, zda se ve slově píše měkké i nebo tvrdé y. Zapisujeme si, ve kterých 

slovech dítě chybovalo, abychom mohli chyby dále analyzovat. Při analýze se například 

zaměřujeme na to, zda dítě chybuje ve slovech, resp. v jaké části slova - na začátku, 

uprostřed nebo na konci. Hodnocení schopnosti rozlišování délky samohlásky probíhá 

následovně: Dítě zapisuje slova, která mu diktujeme zřetelně, ale zcela přirozeně, bez 

zdůrazňování délky samohlásky. Zapisujeme pozorování a analyzujeme chyby dítěte. 

Nesmíme zapomenout provést diagnostiku sluchové paměti, vnímání a reprodukce rytmu 

(Pokorná, 2010). 

Cvičení na rozvoj sluchového vnímání můžeme rozdělit do oblastí: 

o nácvik naslouchání, vnímání zvuků; 

o nácvik sluchové orientace; 

o nácvik sluchového rozlišování; 

o nácvik sluchové analýzy a syntézy; 

o nácvik sluchové paměti; 

o nácvik vnímání a reprodukce rytmu (Jucovičová, 2008). 

Cvičení vždy začínáme využitím nepohybujícího se zdroje zvuku, postupně 

přecházíme k pohybujícímu se zdroji. Nejdříve se zaměřujeme na neřečové zvuky, pak až 

na řečové. Stejně tak zpočátku volíme výrazné zvuky a až později méně zřetelné zvuky 

(Jucovičová, 2008).  
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Při nácviku naslouchání a vnímání se dítě zaměřuje na naslouchání zvukům 

vlastního těla a zvukům v přírodě. Dítě se učí napodobovat zvuky, práci s tónem a jeho 

zabarvením, děti provádějí po zaznění domluveného zvukového signálu daný pokyn 

(Jucovičová, 2008). 

Sluchovou orientaci cvičíme určováním vzdálenosti a směru zvuku. Děti se snaží 

lokalizovat zdroj zvuku, například mohou hledat schovaný budík (Jucovičová, 2008). 

Při rozvoji sluchového rozlišování dítě poslepu určuje zvuky (hudební nástroje, 

prováděnou činnost,…). Dítě se učí rozlišovat, které slovo obsahuje jaké písmenko, krátké 

a dlouhé samohlásky, znělost a neznělost hlásek. Během nácviku rozlišování měkkých 

a tvrdých slabik můžeme využít jako pomůcku tvrdé a měkké kostky (či destičky). Pro 

zafixování sluchové diferenciace délky samohlásky používáme bzučák. Zaměřujeme se 

také na rozlišování figury od pozadí. Děti odlišují podstatné zvuky od nepodstatných, které 

vytvářejí pouze zvukovou kulisu. Příkladem může být vnímání hlasu mluvícího 

v prostředí, kam doléhají okolní zvuky, poslech vyprávění podbarveného hudbou 

(Jucovičová, 2008; Pokorná, 2010). 

Během nácviku sluchové analýzy a syntézy se nejprve zaměřujeme na rozkládání 

a skládání vět (určování počtu slov ve větách, rozlišování pořadí slov ve větě). Rozklad 

slov na slabiky provádíme pomocí vytleskávání, které je spojeno s hlasitým odříkáváním 

po jednotlivých slabikách. Dítě počítá slabiky ve slově. Nejtěžší fází bývá rozklad slov na 

jednotlivé hlásky a obráceně. Nejprve se zaměřuje na určování hlásky na začátku slova. 

Reedukaci provádíme formou hry. Hrajeme s dítětem slovní fotbal. Určujeme s dítětem 

první a poslední hlásky slov. Dítě vymýšlí slovo začínající na dané písmeno. Snaží se 

vymyslet co nejvíce slov, která nesmějí obsahovat danou hlásku. Dítě určuje pozici dané 

hlásky ve slově. Dítě má za úkol se přihlásit, pokud uslyší domluvenou hlásku. Děti hledají 

co nejvíce slov ukrytých v jiných slovech. Učitel řekne slabiku, hlásku či jednoslabičné 

slovo. Úkolem žáka je jmenovat slova, tak aby obsahovala zadaný tvar. Učitel hláskuje 

slova, děti je skládají a zapisují. Děti vymýšlejí krátké věty, v nichž všechna slova začínají 

na stejné písmeno. Kdo vymyslí, hláskuje větu ostatním, ti se snaží odhalit, jaká to byla 

věta. Učitel hláskuje žákům různé pokyny, ti se je snaží plnit. Žáci mají kartičky se 

zvukově podobnými písmeny. Učitel předříkává slova a žáci ukazují, která písmena se ve 

slově objevila. Učitel předříkává žákům dvojice slov, žáci určují, kterými písmeny se slova 

liší (Geries, 2007; Jucovičová, 2008; Michalová, 2004; Pokorná, 2010). 
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Při nácviku sluchové paměti zpočátku využíváme jednoduchá cvičení zaměřená na 

neřečové zvuky. Ťukáme tužkou do stolu. Dítě má určit, kolik ťuknutí slyšelo. Poté 

přecházíme ke zvukům řečovým. Dítě si zapamatovává daná slova (balím si kufr a dám si 

tam…), učí se text, co nejrychleji nazpaměť, využíváme také osvojování říkadel, básní, 

zapamatování různých příběhů (příběh a příběh změněný – co se změnilo?, dokončení 

započatého příběhu, detektivní příběh a určení pachatele). Dítě může vytvářet ilustrace 

k příběhu (Jucovičová, 2008). 

 

1.3. Prostorová orientace 

Orientace v prostoru, uvědomění si vzájemných pozic jeho částí a vzájemných 

vztahů patří k základním předpokladům, které velmi zásadním způsobem předznamenávají 

vědomosti a dovednosti dítěte později využívané v učivu matematiky (Novák, 2004). 

Prostorová orientace je závislá především na percepci zrakové, sluchové 

a kinestetické (Pokorná, 2010). 

Orientace v prostoru je definována třemi osami – horizontální, vertikální 

a předozadní. Ve vývoji dítě nejdříve zvládá operace ve směru vertikálním, dále 

předozadním a na závěr ve směru horizontálním neboli pravolevém. Ve vývoji pravolevé 

orientace dítě nejdříve poznává pravou a levou stranu na sobě, až později je schopno 

určování pravé a levé strany na druhé osobě sedící čelem proti dítěti. Posledním stadiem je 

rozlišování pravé a levé strany při představě vlastního pohybu v prostoru se současnou 

projekcí do plošné roviny (např. orientace dle mapy). Zabýváme-li se výukou matematiky, 

je důležité si uvědomit, že zpočátku si dítě osvojuje vzdálenosti mezi sebou a předměty 

a až poté mezi předměty navzájem. Učí se schopnosti orientovat se na vlastním těle, 

později v prostoru a ještě později vnímat prostorové vztahy mezi věcmi, aby je mohlo 

uchopit a s nimi manipulovat. (Novák, 2004; Sindelarova, 1996; Zelinková, 1999). 

 Často se u dětí objevují problémy v orientaci v makro i mikro prostoru, ve zrakově-

prostorové a časoprostorové orientaci, v pravolevé orientaci a problémy ve vnímání 

vlastního tělesného schématu. Dítě zaměňuje pravou a levou stranu na sobě i v prostoru, 

má obtíže při orientaci v sešitě, knize, na lavici, v místnosti i v budově. Hůře odhaduje 

vzdálenosti a hůře určuje směr (Jucovičová, 2008; Novák, 2004; Zelinková, 1999). 
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Zhoršená prostorová orientace se může spolupodílet na vzniku dyskalkulie. 

Způsobuje problémy v matematice například posuny při řazení číslic v čísle, obtíže při 

písemném sčítání a odčítání, při orientaci na číselné ose a při zápisech slovních úloh, při 

odhadu vzdáleností a času. Objevuje se snížená schopnost definovat postavení prvku 

v řadě a obtíže ve schopnosti uspořádat prvky podle daných kritérií (třídit prvky a chápat 

vztahy mezi nimi). Pravolevá orientace má také vliv na dyskalkulii, kdy dochází například 

k záměnám pořadí čísel, zhoršené orientaci na číselné ose či obtížím při práci s osovou 

souměrností (Jucovičová, 2008; Pokorná, 2010). 

Při diagnostikování dosažené úrovně orientace v prostoru a poté při nácviku této 

schopnosti postupujeme od roviny vertikální přes předozadní k horizontální. Pro vyšetření 

kinestetického vnímání se v pedagogicko-psychologických poradnách používá Žlabův test 

Orientace vpravo-vlevo z jeho Souboru specifických zkoušek. K vyšetření představy 

prostorové orientace se využívá  Žlabův test ze Souboru specifických zkoušek, Reyova 

komplexní figura (v České republice je součástí Koščovy baterie na vyšetření 

matematických schopností). Princip Reyovy komplexní figury spočívá v tom, že dítě 

dostane složitý obrazec. Ten nejprve překresluje na čistý nelinkovaný papír a pak jej kreslí 

z paměti. Zjištěné obtíže v oblasti prostorové orientace by měly být předmětem 

systematické nápravy (Jucovičová, 2008; Pokorná, 2010). 

Nácvik orientace v prostoru (makro i mikro prostoru) významně ovlivňuje školní 

úspěšnost. Při nácviku orientace v prostoru vycházíme z předpokladu, že dítě se ve svém 

vývoji nejdříve vypořádává s orientací vertikální. Cvičíme tedy pojmy nahoře a dole. Poté 

se orientuje ve směru předozadním. Cvičíme pojmy vpředu a vzadu. A teprve v poslední 

fázi se orientuje v rovině horizontální. Procvičujeme pojmy vpravo a vlevo. Do nácviku 

zahrnujeme také pojmy nad, pod, vedle, hned, před, hned za, uprostřed, mezi, první, 

poslední, následující, předposlední. Poslední uvedené pojmy jsou důležité zejména pro 

počáteční výuku počítání, mají souvislost s orientací v číselné řadě a s vnímáním 

posloupností, na nichž jsou postaveny základy matematiky. K orientaci v prostoru nám 

slouží i nácvik pojmů zaměřených na dodržování směru pohybu a určování vzdálenosti 

(blíž, dál, blízko, daleko, šikmo, rovně). Zpřesňujeme také odhady vzdáleností 

(Jucovičová, 2008). 
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Nácvik začínáme orientací v makro prostoru a pak až v mikroprostoru. Orientace 

v makroprostoru je pro děti snáze uchopitelná. Prostorovou orientaci můžeme nacvičovat 

pomocí konstruktivních her (Jucovičová, 2008; Pokorná, 2010). 

Orientaci v makroprostoru cvičíme orientací v místnosti a ve venkovním prostoru 

(nad, pod, hned za, před, uprostřed, vedle, mezi, proti, první, poslední). Provádíme 

manipulace s věcmi v prostoru, navigujeme dítěte, popisujeme cestu, hrajeme hru na 

vedení nevidomého, zakreslujeme polohu nábytku v místnosti. Uděláme zasedací pořádek 

dětí ve třídě. Děti určují, kdo sedí vedle koho po pravici, po levici, jak sedí za sebou. Pak 

se postupně otočí pravým bokem, levým bokem a zády k tabuli a zjišťují, jak se pozice 

změnily (Jucovičová, 2008; Pokorná, 2010). 

Orientaci v mikroprostoru začínáme cvičit nejprve při manipulaci s konkrétními 

předměty na malé ploše. Přecházíme k manipulaci s obrázky jednotlivých předmětů, 

následuje orientace na vlastním obrázku. Je dobré dětem předkládat nejdříve obrázky na 

samostatných listech. Poté až v knihách a v časopisech. Text může odvádět pozornost. 

Dítěti ukazujeme obrázky a ptáme se, co je nahoře, dole, vpravo, uprostřed, vpředu, vzadu 

apod. Ptáme se na vztahy mezi předměty na obrázku, na vzájemné umístění předmětů. 

Využíváme různé varianty hledání cest v bludišti na obrázcích, hry: „piškvorky“, „lodě“ 

(Jucovičová, 2008; Pokorná, 2010). 

Při reedukaci pravolevé orientace postupujeme v souladu s ontogenetickým 

vývojem utváření pojmů. Začínáme na vlastním těle. Vedeme dítě k uvědomění levé 

a pravé ruky. Na levou ruku navlékneme barevný náramek, malíček levé ruky zvýrazníme 

lakem na nehty, oblečeme barevnou rukavici. Necháme dítě si uvědomit, na které straně 

mu tluče srdce. Vedeme děti k uvědomování především levé strany – z levé strany 

začínáme číst a psát. Následuje vnímání dalších částí těla umístěných na levé a pravé 

straně. Dítě ukazuje části těla – např. levá noha. Můžeme s dítětem hrát hru Twister. Poté 

trénujeme vnímání pravé a levé strany na svém těle celkově. Pokládáme dítěti otázky typu: 

Na které straně těla máš sponku? Následuje určování předmětů, které jsou po naší levé 

nebo pravé straně, v místnosti, na obrázku. Dítě kreslí dle návodu, manipuluje s předměty 

dle instrukcí. Nejtěžší fází je určování pravé a levé strany na druhé osobě. Při nácviku 

pravolevé orientace můžeme využít tyto pomůcky: domeček s okýnky (žáci do domečku 

dle pokynů umisťují předměty), předměty s nimiž dítě manipuluje (například strom 

a veverka – dítě umisťuje veverku na různé části stromu), čtvrtka rozdělená na čtyři části 
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(do jednotlivých dílů umisťuje dítě předměty dle pokynu). Při reedukaci pravolevé 

orientace musíme mít na paměti, že tento nácvik patří k nejobtížnějším (Jucovičová, 2008; 

Zelinková, 1999). 

Nácvik vnímání tělesného schématu cvičíme tak, že pojmenováváme jednotlivé 

části těla, děti se jich na sobě dotýkají. Ukazujeme části těla na figuríně, děti říkají, o jakou 

část těla se jedná. Postavíme před dítě zrcadlo, dítě ukazuje na sobě námi předříkávané 

části těla a sleduje svůj pohyb v zrcadle. Obkreslíme s dítětem jeho tělo, dítě dopisuje 

názvy částí těla (Jucovičová, 2008). 

Reedukace zrakově-prostorové a časoprostorové orientace by se měla soustředit 

také na určování času na ručičkových hodinách a na odhadování určitých časových celků 

(Novák, 2004). 

 

1.4. Intermodalita 

Funkce intermodálního kódování je schopnost spojovat obsahy jedné smyslové 

oblasti s obsahy jiné smyslové oblasti. Jednoduchým příkladem je jmenování věcí. Tehdy 

musíme obraz, který vidíme, spojit se slovem, které slyšíme, a toto spojení si zapamatovat. 

Později je tato schopnost nutná k tomu, abychom se naučili písmena, to znamená spojit 

tvar písmen, který vidíme, se zvukem hlásky, která k tomuto písmenu patří (Sindelarová, 

1996). 

Dyskalkulie může mít stejné příčiny jako ostatní specifické poruchy učení 

v nedostatečných intermodálních funkcích. V oblasti intermodality se počtářské obtíže 

projevují například jako neschopnost označovat množství a spojovat vizuální vjem 

s auditivním (Pokorná, 2010). 

 

1.5. Serialita 

Dalším důležitým základním předpokladem učení je skutečnost, že náš život se 

odehrává v čase. Série jednotlivých zážitků probíhá v následnosti. Jen tehdy, když se nám 

daří tuto následnost správně vnímat a pochopit, můžeme plánovat a koordinovat naše 

chování. Tato funkce je posilována prostřednictvím přirozených biorytmů, zkušeností, 

učení a paměťových procesů. Školní dítě, které se učí psát, musí zachovávat správné 



14 
 

pořadí číslic, aby správně počítalo. Na této funkci nazývané serialita je vybudována 

schopnost anticipace (Renotiérová, 2006; Sindelarová, 1996). 

Problémy v oblasti seriality se týkají především poruchy vnímání časového sledu. 

Dítě se obtížněji nazpaměť učí jakoukoli řadu (násobilka,…). Je pro ně obtížné definovat 

postavení prvku v řadě, například pravé a levé sousední číslo daného čísla v řadě, 

předcházející číslo. Takové děti si musí například násobilku přeříkat popořadě, aby došly 

ke správnému řešení. Obtížně jmenují řadu pozpátku, například řadu čísel od 20 k 1. 

Objevují se obtíže v řazení čísel. Je narušena interiorizace číselného schématu (Pokorná, 

2010). 

Vnímání časové posloupnosti u dítěte sledujeme nejčastěji v oblasti vizuální, 

akustické nebo v řetězci chování.  Zaměřujeme-li se na oblast vizuální, dítěti předkládáme 

řadu čísel, kterou má doplnit. Dítě musí přijít na pravidlo, podle kterého se čísla opakují. 

Dítě má doplňovat do čtvercové mřížky v přesném pořadí svislé, vodorovné, nebo šikmé 

čáry. Při diagnostice auditivní oblasti dítěti předkládáme řadu krátkých a dlouhých slabik. 

Dítě vyzveme, aby sekvenci opakovalo, dokud neřekneme „dost“. Každou sekvenci by dítě 

mělo pětkrát zopakovat. Po pátém opakování dítě zastavíme a předříkáme další sekvenci. 

Když je dítě neúspěšné, zkusíme kratší sekvenci. Další druh cvičení je zaměřen na 

reprodukci rytmu. Dítě rytmus vytleskává po terapeutovi nebo opakuje pomocí bzučáku 

(Pokorná, 2010). 

Při reedukaci dítěti říkáme řadu čísel, kterou má opakovat. Začínáme čtyřmi 

jednomístnými čísly. Počet poté zvyšujeme. Nacvičujeme početní řadu. Dítě doplňuje 

desítky, mezi kterými určité číslo stojí (např. _ 38 _). Dítě vyhledává čísla, která leží mezi 

dvěma desítkami: 70_80. Podobné sekvence můžeme vytvořit i při výuce násobilky. Např. 

který násobek čísla 6 je mezi čísly: 18 _ 30. Rozvíjíme u dítěte práci s číselnou řadou. 

Sestavíme řadu čísel, jež se určitým způsobem opakují. Dítě má v řadě pokračovat 

(Pokorná, 2010). 

Hrajeme sekvenční hru s předměty. Před dítě položíme do řady několik různých 

předmětů. Dítě si má předměty zapamatovat. Pak je zakryjeme, dítě je jmenuje 

a zachovává jejich pořadí. Začínáme se čtyřmi předměty, počet zvyšujeme do deseti. 

Stejným způsobem, do řady vedle sebe, můžeme předkládat dítěti obrázky z pexesa, 

kartičky s geometrickými tvary, kartičky s písmeny nebo s čísly. Předkládáme předměty 



15 
 

nebo kartičky stejným způsobem, po jejich zakrytí však některé z nich dítěti ukážeme. Dítě 

má určit, na kterém místě či mezi kterými předměty věc nebo kartička ležela (Pokorná, 

2010). 

Při nácviku seriality se zaměřujeme na vnímání času. Jmenujeme den v týdnu, 

například středu, dítě má říci, který den je před středou a který je následující. Podobně se 

ptáme na postavení měsíců v roce. Dítě má vyjádřit název měsíce číslicí. Nacvičujeme 

pořadí ročních období. Dítě má provést několik činností podle instrukce. Musí dodržet 

jejich pořadí. Dítě si má naplánovat a podle plánu provést přípravu do školy. Další formou 

nácviku je úkol, kdy si má dítě promyslet a zorganizovat činnosti v určitém dni (Pokorná, 

2010). 

 

2. Dyskalkulie 

2.1. Specifické poruchy učení 

Deficity dílčích funkcí v našem prostředí spadají pod problematiku specifických 

poruch učení. Deficity dílčích funkcí (obtíže v oblasti pozornosti, paměti, zrakové 

a sluchové diferenciace atd.) mají zcela zásadní význam v symptomatologii poruch učení 

(Slowík, 2007). 

K vymezení specifických poruch učení je možno nelézt velké množství definic. Pro 

krátký exkurz do specifických poruch učení uvedeme pouze tři definice, které dle našeho 

názoru postačí k ozřejmění problému. 

„Dle Matějíčka jsou poruchy učení souhrnným označením různorodé skupiny 

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

jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo 

počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci 

mozkového systému“ (Michalová, 2004, str. 14). 

„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“ (Jucovičová, 2008, str. 9). 
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V mezinárodní klasifikaci nemocí MKN 10 nalezneme problém specifických 

poruch učení pod názvem Specifické vývojové poruchy školních dovedností s označením 

F 81. Mezinárodní klasifikace nemocí vymezuje specifické vývojové poruchy učení jako:  

„Poruchy‚ kde normální způsob získávání dovedností je porušen od časné fáze vývoje. 

Postižení není prostým následkem nedostatku příležitosti k učení ani pouhým následkem 

mentální retardace a ani není způsobeno žádným získaným poraněním či onemocněním 

mozku.“ (Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. Duševní poruchy a poruchy 

chování: popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka, 1994, str. 211). 

 

Specifické poruchy učení bývají také někdy označovány termíny specifické 

vývojové poruchy učení či vývojové poruchy učení (Pokorná, 2010). 

Děti s touto poruchou v kontextu vzdělávání označujeme jako žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  Specifikem obtíží je to, že intelektové schopnosti dětí s těmito 

poruchami bývají průměrné až nadprůměrné. Školní výkony dětí, které trpí specifickými 

poruchami učení, neodpovídají jejich skutečným intelektovým schopnostem (Geries, 2007; 

Jucovičová, 2008). 

U dětí se specifickou poruchou učení bývají oslabeny funkce, které jsou potřebné 

pro osvojování psaní, čtení a počítání. Jedná se o poruchy funkce: 

o kognitivní (poznávací); 

o percepční; 

o motorické (pohybové); 

o motorické koordinace (souhry pohybů) a rytmicity; 

o intersenzorické a senzoricko-motorické (Jucovičová, 2008). 

Oslabení funkce kognitivní se projevuje narušením schopnosti koncentrace 

pozornosti, paměti, myšlení, řeči, procesu automatizace, matematických představ. 

V percepční funkci je narušeno především smyslové vnímání (zrakové, sluchové). Objevují 

se problémy funkce motorické (pohybové), kdy je zhoršena jemná i hrubá motorika ruky, 

ale také očních pohybů a mluvidel. Na vzniku specifické poruchy učení se spolupodílí též 

porucha motorické koordinace (souhry pohybů) a rytmicity a také porucha 
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intersenzorických a senzoricko-motorických, která zhoršuje propojení poznávacích 

a motorických funkcí. Z tohoto důvodu nazýváme tyto poruchy poruchami funkčními 

(Jucovičová, 2008).  

 Mezi základní typy specifických poruch učení patří dyslexie, dysortografie, 

dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie, dysmuzie, dyspinxie. Dyslexie je název pro poruchu 

čtení. Dysgrafií nazýváme poruchu psaní. Poruchu pravopisu označujeme termínem 

dysortografie. Dyskalkulie je porucha počítání. Dyspraxie se vyznačuje poruchou 

schopnosti vykonávat manuální, složité úkony. Dysmuzie je porucha hudebních 

schopností. Dyspinxií označujeme poruchu výtvarných schopností. (Jucovičová, 2008; 

Pokorná, 2010) 

 

2.2. Vývoj matematických schopností 

Níže uvedené členění matematických schopností vychází ze studií L. Košče a je 

v souladu s poznatky Jeana Piageta (Novák, 2004). 

Získávání matematické schopnosti probíhá v těchto fázích: 

o manipulace s konkrétními předměty;  

o chápání významu řeči a používání slovní zásoby; 

o osvojování množství předmětů; 

o stadium jednoduchého počítání;  

o stadium čtení a psaní číslic; 

o stadium aritmetických operací s čísly a jejich písemné vyjádření; 

o stadium formálních operací (Novák, 2004). 

Při manipulaci s konkrétními předměty dítě získává zkušenosti s tvary, množstvím, 

velikostí, umístěním v prostoru (Novák, 2004). 

Chápání významu řeči a používání slovní zásoby umožňuje porovnávání, třídění, 

odhadování a párování předmětů. U dítěte se vytváří matematický slovník zahrnující 
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terminologii pro umístění předmětu v prostoru, velikosti předmětu, množství předmětu ve 

smyslu neurčitých číslovek i určitých číslovek, tvary předmětů (Novák, 2004). 

Stadium jednoduchého počítání vyžaduje poznání, že celek je různě členitelný na 

části, schopnost dopočítat konečné množství předmětů a jejich spojení s číslovkou. Tímto 

stadiem prochází dítě na konci pátého roku a v průběhu šestého roku života (Novák, 2004). 

Zápis čísel je podmíněn i vyspělostí zrakového vnímání a jemné motoriky ruky 

(Novák, 2004). 

Následuje stadium aritmetických operací s čísly a jejich písemné vyjádření. Do 12 

let jsou matematické operace spojeny s konkrétností, dítě je schopno počítat pouze věci, se 

kterými má praktickou zkušenost (Novák, 2004). 

Posledním stadiem je stadium formálních operací. Jedinec je schopen provádět 

početní operace jen na základě hypoteticko-deduktivního usuzování, výsledků předchozích 

výpočtů a uplatňování kombinační analýzy (Novák, 2004). 

 

2.3. Vymezení pojmu dyskalkulie 

Dyskalkulie patří mezi specifické vývojové poruchy učení. Někdy se můžeme 

setkat také s označením vývojová dyskalkulie. Jedná se o specifickou poruchu učení 

v matematice (Pokorná, 2010; Novák, 2004; Zelinková, 1999). 

Existuje více dostupných definic dyskalkulie. Zde pro ilustraci uvádíme následující 

dvě definice. 

„Vývojová dyskalkulie je vývojová strukturální porucha matematických dovedností, 

která má svůj původ v genově nebo perinatálními poškozeními podmíněném narušení těch 

partií mozku, které jsou přímým anatomicko-fyziologickým substrátem věku přiměřeného 

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

všeobecných mentálních schopností“ (Zelinková, 1999, str. 97). 

„Vývojová dyskalkulie je specifická porucha počítání projevující se zřetelnými 

obtížemi v nabývání a užívání základních početních dovedností, při obvyklém 

sociokulturním zázemí dítěte a celkové úrovni všeobecných rozumových předpokladů na 

dolní hranici pásma průměru nebo výše a s příznačnou vnitřní strukturou, v jejímž rámci je 
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výrazně snížena úroveň matematických schopností a narušena jejich skladba za 

přítomnosti projevů dysfunkcí centrální nervové soustavy podmíněných vlivy dědičnými 

nebo vývojovými“ (Novák, 2004, str. 16). 

V mezinárodní klasifikaci nemocí MKN 10 spadá dyskalkulie pod označení F 81.2. 

Specifické poruchy počítání. F 81.2 je v klasifikaci rozvedena jako: „Porucha týkající se 

specifické poruchy schopnosti počítat‚ která není vysvětlitelná pouze mentální retardací 

nebo nepostačující výukou. Defekt je především v neschopnosti běžného počítání‚ sčítání‚ 

odčítání‚ násobení a dělení‚ spíš než abstraktnějších početních úkonů‚ jako je algebra‚ 

trigonometrie‚ geometrie nebo vyšší matematika“ (Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. 

revize. Duševní poruchy a poruchy chování: popisy klinických příznaků a diagnostická 

vodítka, 1994, str. 216). 

Dyskalkulie je charakterizována neschopností dítěte naučit se matematickým 

dovednostem běžnými metodami používanými ve škole. Dalším rysem vývojové 

dyskalkulie je fakt, že poruchy matematických schopností se objevují současně bez defektu 

všeobecných mentálních dovedností (Novák, 2004; Pokorná, 2010). 

Vývojová dyskalkulie se vyskytuje cca u 3 % dětské populace. Tento údaj je spíše 

orientační, v publikacích se můžeme setkat i s jinými údaji o četnosti výskytu v populaci. 

Například Walter ve své publikaci uvádí prevalenci mezi 4,4 % - 6,7 %. Na rozdíl od 

jiných poruch učení se tyto obtíže vyskytují u dívek stejně často nebo i častěji než 

u chlapců. Toto šetření bylo prováděno v německy mluvících zemích (Walter, 2007; 

Novák, 2004). 

Projevuje se širokým spektrem značně různorodých výrazných obtíží v matematice, 

které mohou být patrny až ve vyšších ročnících základní školy, pokud převaha obtíží 

ovlivňuje až vývojově vyšší stadia rozvíjení početních dovedností. Poruchy matematických 

schopností se projevují v jejich struktuře, v úrovni a ve způsobech osvojování učiva 

matematiky (Novák, 2004; Zelinková, 1999). 

Dítě s dyskalkulií provází neschopnost operovat s číselnými symboly. Obtíže se 

projevují v orientaci na číselné ose, záměnami číslic (např. 2008-2800), neschopností 

provádět matematické operace (sečítání, odečítání, násobení, dělení), poruchami 

v prostorové a pravolevé orientaci. Jsou narušeny matematické představy a prostorové 
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představy při práci s čísly i při geometrii (Michalová, 2004; Walter, 2007; Zelinková, 

1999). 

 

2.4. Typy dyskalkulie 

L. Košč rozlišuje následující typy dyskalkulie:  praktognostická, verbální, lexická, 

grafická, operační, ideognostická.  Toto rozdělení dyskalkulií bere zřetel na vývojová 

období dítěte, respektuje specifický rozvoj matematických schopností (Michalová, 2004; 

Novák, 2004; Zelinková, 1999). 

 

2.4.1. Praktognostická dyskalkulie 

Praktognostická dyskalkulie zasahuje rozvoj tzv. předčíselných dovedností. Jedná 

se o poruchu matematické manipulace s předměty konkrétními či nakreslenými a jejich 

přiřazování k symbolu čísla (paralelní přiřazování čísla k počtu a naopak, přidávání, 

ubírání, sestavování, odpočítávání na počítadle, apod.). Matematickou manipulací se 

rozumí tvoření skupin či řady předmětů (dle určitých znaků - barva, tvar, velikost…), 

porovnávání počtu předmětů. Při nezvládnutí těchto předoperačních dovedností dítě 

nechápe přiměřeně včas význam čísla ani smysl početních operací. V oblasti geometrie 

dítě nemůže seřadit předměty podle velikosti, diferencovat geometrické figury. Zde se 

projevuje porucha prostorového aspektu matematických schopností, dítě selhává např. při 

obkreslování figur, při kreslení a psaní, pokud se jedná o rozmístění figur v prostoru 

(Michalová, 2004; Novák, 2004; Pipeková, 1998; Zelinková, 1999). 

 

2.4.2. Verbální dyskalkulie 

Verbální dyskalkulie se projevuje primárně omezenou či narušenou schopností 

správně a přesně rozumět významu běžného matematického pojmosloví a slovně 

označovat množství a počty předmětů, operační znaky a matematické úkony. Do této 

kategorie spadají i neschopnost zvládat vyjmenování řady číslovek od nejvyšší k nejnižší či 

naopak, jmenování řady sudých či lichých čísel. Dítě nedokáže správně chápat a představit 

si vyslovené číslo nebo slovně označit počet ukazovaných předmětů. Vázne pochopení 
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matematické terminologie ve smyslu určování o … více, o … méně,… krát více/méně. Na 

slovní výzvu není žák schopen ukázat počet pomocí prstů či označit hodnotu napsaného 

čísla (Michalová, 2004; Novák, 2004; Pipeková, 1998; Zelinková, 1999). 

Motorická verbální dyskalkulie se projevuje neschopností slovně označit počet 

ukazovaných předmětů nebo hodnotu napsaného, ačkoliv diktované číslo umí správně 

zapsat (Novák, 2004). 

Nejtěžší formou je senzorická verbální dyskalkulie, při níž dítě nezvládá stanovit 

počet, který je diktován ve formě číslovky, ačkoliv diktovaná čísla správně čte a umí 

odpočítat počet předmětů napsaných číslicí nebo udaný slovně číslovkou (Novák, 2004). 

Chápání a používání matematického pojmosloví je zřetelně opožděné buď celkově, 

nebo je narušené jen v některých oblastech. Čím je dítě starší a s čím jednoduššími pojmy 

matematického slovníku má potíže, tím je porucha těžší (Novák, 2004). 

 

2.4.3. Lexická dyskalkulie 

Lexická dyskalkulie je snížená schopnost číst matematické symboly, číslice, 

operační znaky, napsané matematické příklady včetně geometrických tvarů a prvků 

projevující se inverzemi, přesmyčkami, vynecháním. Při nejtěžší formě není dítě schopno 

přečíst izolované číslice nebo operační znaky. Při lehčí formě není schopno přečíst 

vícemístné číslo s nulami uprostřed, vícemístné číslo napsané svisle. Objevují se záměny 

tvarově podobných čísel 3-8, 6-9, římských čísel IV. -VI., záměny čísel 12 - 21, čtení 

izolovaných číslic 2,3,8 místo 238. Příčinou bývá porucha orientace v prostoru, zvláště 

pravolevé orientace. Jedná se o obdobu dyslexie v oblasti čtení číslic a čísel (Michalová, 

2004; Novák, 2004; Pipeková, 1998; Zelinková, 1999). 

Je nutné odlišovat lexickou dyskalkulii od pseudolexie pro čísla, která je jen 

důsledkem neschopnosti rozpoznávat a verbalizovat při expresivní nebo motorické dysfázii 

(Novák, 2004). 

Lexická dyskalkulie bývá někdy označována jako numerická dyslexie (Novák, 

2004). 
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2.4.4. Grafická dyskalkulie 

Grafická dyskalkulie zasahuje písemné formy vyjadřování matematického obsahu. 

Jedná se o poměrně častou formu dyskalkulických projevů. Těžiště obtíží může být 

prezentováno v rovině motorické, operacionální nebo geometrické (Novák, 2004). 

V rovině motorické se vyznačuje narušenou schopností zapisovat adekvátní číslice, 

operační znaky, příklady, ale i kreslit geometrické tvary. Jedinec není schopen psát číslice 

formou diktátu či přepisu, v lehčích případech má obtíže při psaní vícemístných čísel. 

Objevuje se systematicky chybný zápis číslic tvarově podobných, inverze nebo 

vynechávky číslic, především pak ve víceciferných číslech. Dítě píše v opačném pořadí, 

zapomíná psát nuly, píše nepřiměřeně velké číslice. Písemný projev je neúhledný. Grafické 

provedení nese znaky kostrbatosti, různosklonnosti, nadměrné či naopak malé velikosti. 

Žák se neumí vyrovnat s příslušným grafickým prostorem. Při psaní číslic pod sebe není 

žák schopen umísťovat jednotky pod jednotky, desítky pod desítky apod. V geometrii se 

objevují problémy při rýsování jednoduchých obrazců projevující se přetažením nebo 

nedotažením linií, přičemž čáry jsou započaty i ukončeny s přítlakem. Porušena bývá 

pravolevá a prostorová orientace. Jedná se o obdobu dysgrafie, ovšem v oblasti 

matematiky (Michalová, 2004; Novák, 2004; Pipeková, 1998; Zelinková, 1999). 

Grafická dyskalkulie se může projevovat narušováním jinak dobře zvládnutých 

početních operací zpaměti, pokud jsou prováděny písemně (Novák, 2004). 

O grafické dyskalkulii nehovoříme, jde-li o narušení jemné, případně i hrubé 

motoriky, a s tím související neschopnost psát (Novák, 2004). 

 

2.4.5. Operační/operacionální dyskalkulie 

Operacionální dyskalkulie se projevuje narušenou schopností provádět matematické 

operace, sečítání, odčítání, násobení a dělení, popřípadě další početní operace s čísly 

zpaměti nebo písemně. Často se objevují záměny operací (sečítání - odečítání), při počítání 

delších řad čísel záměny desítek a jednotek při sečítání, záměny čitatele a jmenovatele. 

K výčtu typických projevů patří výrazná tendence nahrazovat složitější početní operace 
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(násobení, dělení) jednoduššími (kumulovaným sčítáním, dělení odčítáním). Převažujícím 

projevem je přetrvávající nezautomatizovanost ve sčítání a odčítání do 20. Patří sem 

i symptomy, které souvisejí s nedostatečným osvojením násobilky, kdy si dítě pomáhá 

sečítáním čísel nebo počítáním na prstech. Tento typ poruchy se týká spíše vyšších 

ročníků, kdy by již měly být jednotlivé operace dostatečně zafixovány. Nízká vyspělost 

základních početních dovedností narušuje zvládání učiva v oblasti desetinných čísel, 

zlomků, záporných čísel. Děti s tímto typem poruchy se uchylují k písemnému počítání 

tam, kde lze snadno počítat z paměti. Mají obtíže i při řešení kombinovaných úloh, kde je 

třeba udržet v paměti jednotlivé výsledky (Michalová, 2004; Novák, 2004; Pipeková, 

1998; Zelinková, 1999). 

 

2.4.6. Ideognostická dyskalkulie 

Ideognostická dyskalkulie zasahuje především poruchy chápání matematických 

pojmů a vztahů mezi nimi. Zahrnuje oblast pojmotvorné činnosti, při níž je primárně 

narušena ideativní složka a oblasti matematického úsudku. Nápadně je opožděn vhled do 

postupu řešení úloh, do správné volby odpovídajících početních operací, omezena je 

bezprostřední logická kontrola spočítaného v kontextu se zadáním. Jedinec s tímto typem 

poruchy nechápe číslo jako pojem. Umí napsat a přečíst např. číslo 9, ale neuvědomuje si, 

že 9 je též 10-1, či 3x3, polovina z 18. Mezi průvodní jevy této poruchy patří vážné obtíže 

s pochopením podstaty sčítání, odčítání, násobení, dělení apod., se zachováním množství, 

změní-li se jeho prostorové rozmístění nebo grafická stránka zápisu. Jedinec nedovede 

zpaměti vypočítat příklady, které by vzhledem ke své inteligenci a dosaženému fyzickému 

i mentálnímu věku měl zvládnout zcela bez obtíží. Nejlehčí stupeň se projevuje 

v neschopnosti chápat vztahy v matematických řadách, kdy respondent má problém 

pochopit vztahy v matematické řadě a potom v nich pokračovat (např. 5, 10, 15,…). Za 

nejtěžší poruchu je považována neschopnost počítat po jedné od daného čísla z hlavy 

(Michalová, 2004; Novák, 2004; Pipeková, 1998; Zelinková, 1999).  

Nejzřetelněji se projevuje při řešení komplexních aritmetických úloh, tzv. slovních 

úloh, kde chybí přiměřený vhled do způsobu řešení, je narušena schopnost pochopit 

a převést slovně vyjádřené vztahy mezi množstvím do podoby odpovídajících početních 

operací v požadované posloupnosti (Novák, 2004; Zelinková, 1999). 
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Některé typy dyskalkulií se mohou vyskytovat i souběžně nebo v kombinaci 

s jinými specifickými poruchami učení. Možná je kombinace například s dyslexií, 

dysgrafií, dysmúzií, dyspraxií,…(Novák, 2004). 

 

2.5. Typické projevy dyskalkulického žáka 

Mezi typické chyby dyskalkulického žáka řadíme problémy:  

o při počítání po jedné (problémy při vyjmenování číselné řady vzestupné i sestupné, 

problémy při počítání předmětů); 

o způsobené nepochopením vztahu mezi číslem a konkrétním množstvím; 

o v základních početních úkonech (problémy se sčítáním, problémy s odečítáním, 

problémy s násobením a dělením);  

o při práci s desítkovou soustavou (špatný zápis víceciferných čísel, nepochopení 

zápisu…); 

o zapříčiněné neporozuměním prostorových a plošných vztahů v geometrii; 

o v analogiích, časových posloupnostech; 

o spojené s písemným prováděním výpočtů; 

o při počítání z paměti (včetně pamětného počítání násobilky, dělení); 

o se slovními úlohami (špatné pochopení smyslu slovní úlohy, jejího zadání, 

problémy s formulací odpovědi); 

o v matematických vzorcích, jejich vštípení, výbavnosti, použití (Walter, 2007; 

Michalová, 2004; Simon, 2006). 

Jedná se pouze o nejčastější možné projevy. Variabilita možných projevů je velká, 

ne všechny se musejí nutně objevit u každého diagnostikovaného dítěte (Michalová, 2004). 
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2.6. Prevence poruch a narušení matematických schopností 

Důležitý je především včasný začátek prevence. Možnosti prevence jsou: 

o dostatek vhodných sociálních příležitostí k podněcování vrozených schopností pro 

matematiku; 

o umožnění dítěti spontánní aktivitu a podíl na spoluutváření učebního procesu;  

o profesionální uplatňování různých stylů výuky matematiky ve škole; 

o velmi dobré znalosti učitelů v základních školách vývojové psychologie dítěte 

a zvláště matematických a jazykových schopností; 

o přiměřeně včasná diagnostika rozvíjejících se nebo přetrvávajících obtíží 

v matematice (Novák, 2004; Walter, 2007). 

Preventivní opatření by měla být také zaměřena na minimalizaci následků 

vzniklých obtížemi v matematice, mezi které patří postupná ztráta zájmu o předmět, 

o učení vůbec, změny v utváření povahových vlastností dítěte, v sebehodnocení 

a sebepojetí. Může docházet i k psychosomatickým obtížím, dlouhodobé nepřiměřené 

zátěži dítěte (Novák, 2004). 

 

2.7. Diagnostika dyskalkulie 

  S ohledem na charakter poruch a narušení matematických schopností se na 

diagnostice podílí učitel, psycholog, speciální pedagog, a sociální pracovnice, příp. lékař. 

Diagnostika probíhá na specializovaném pracovišti a ve třídě. Diagnostika učitelem ve 

třídě je pouze orientační. Učitelé jsou však oprávněni se vyjádřit ke školním neúspěchům 

dětí a měli by vědět, jak specifické poruchy učení diagnostikovat a jak je překonávat. 

Diagnostika ve školní třídě je ovlivněna atmosférou školy, třídy, osobností učitele. 

Specializované pracoviště je prostředí, kde lze po navázání individuálního kontaktu utvořit 

takové podmínky, v nichž dítě podá optimální výkon (Novák, 2004; Pokorná, 2010; 

Zelinková, 1999). 

Diagnostický proces provedený na odborném pracovišti je příkladem komplexního 

a zároveň týmového přístupu různých odborníků k danému problému, v našem případě 

k potvrzení či vyvrácení dyskalkulie. Je v něm stanovena komplexní diagnóza, která v sobě 
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zahrnuje dokonalé postižení podstaty problému a zároveň i doporučení pro jeho korekci, 

kompenzaci a reedukaci (Michalová, 2004). 

Diagnostické informace můžeme získat z přímých a nepřímých zdrojů. Za nepřímé 

zdroje diagnostických informací považujeme rozhovor s rodiči (o psychomotorickém 

vývoji dítěte,…), rozhovor s učitelem (reakce dítěte na neúspěch, motivace dítěte,…), 

rozhovor s dítětem (jakými cestami se ubíralo, když řešilo daný problém, proč udělalo 

konkrétní chybu,…). Jako přímé zdroje diagnostických informací můžeme využít 

matematické sešity dítěte. V nich zjišťujeme, zda dítě nepíše čísla zrcadlově, zda 

nezaměňuje číslice, zda nezaměňuje pořadí číslic při psaní dvoj- i vícemístných čísel, 

dodržuje sloupce čísel při písemném sčítání a odčítání, je schopen správně sledovat 

a správně zapisovat jednotky, desítky, atd. při písemném násobení a dělení, zda umisťuje 

správně a bez problémů desetinnou čárku. Diagnosticky zajímavé je sledovat postupy 

práce dětí, které došli k nesprávnému výsledku. Může jít o nepřesný záznam úkolu, 

o chybné přepsání mezi-výpočtu. Pro učitele je zásadní, jak žák pochopil strukturu 

zadaného úkolu, nebo zda se dosud dopouští základnějších chyb při zvládání početních 

výkonů (Pokorná, 2010).     

Při diagnostice matematických obtíží se zaměřujeme na tato hlediska: pedagogická 

a sociální, psychologická, speciální (Novák, 2004). 

Pedagogická a sociální hlediska představují podrobnou pedagogickou diagnostiku 

učitelem školy. Zjištění úrovně základních početních dovedností na základě dlouhodobých 

pozorování žáka, zachycení systematických, stále se opakujících chyb anebo postupů 

řešení. Dále je nutné provést rozbor anamnestických zjištění z rozhovoru s rodiči nebo 

žákem, údajů o vývoji dítěte v nejranějších vývojových stadiích, ve věku předškolním, 

o formách domácí přípravy, o názoru rodičů na obtíže jejich dítěte v matematice, 

o zájmech dítěte (Novák, 2004). 

Z psychologického hlediska rozhodujeme, zda jsou obtíže v matematice primárně 

v oblasti vnímání (např. zraku, sluchu, v řečové oblasti, apod.). Provádíme podrobný 

rozbor úrovně a struktury všeobecných rozumových schopností a utvářejících se 

povahových vlastností. Hodnotíme, zda obtíže v matematice jsou zejména charakteru 

pedagogického, sociálního, psychického anebo zcela jiného (pravděpodobně souvisejícího 

s nápadnostmi v činnosti určitých oblastí šedé mozkové kůry). Orientujeme se na postižení 
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psychických procesů a stavů, úrovně pozornosti, kvalit myšlení, paměti a její struktury 

a oblasti emocionálně volních vlastností (Novák, 2004). 

Speciální hlediska zvažujeme, pokud matematické obtíže nevysvětlilo pedagogické, 

sociální či psychologické hledisko. Uplatňujeme speciální testy a zkoušky zaměřené na 

rozbor kvalitativních a kvantitativních nálezů: výkonu ve speciálních testech, rozbor 

kvalitativních nálezů (sledování charakteru a rozsahu a efektu poskytované pomoci dítěti 

při řešení úloh, sledování způsobu řešení úloh dítětem), zhodnocení případných dopadů 

dysfunkcí centrální nervové soustavy na proces učení v matematice (Novák, 2004). 

Pro diagnostiku dyskalkulie lze používat tyto testy: číselný trojúhelník, Rey-

Ostheriethova komplexní figura, test Kalkulie III (Zelinková, 1999). 

Diagnostika dyskalkulie se zaměřuje na tyto oblasti: 

o předčíselné představy; 

o číselné představy; 

o struktura čísla, poziční hodnota číslic v řadě; 

o matematické operace; 

o slovní matematické operace; 

o pokračování číselných řad; 

o paměť (zraková, sluchová);  

o orientace v čase – hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období; 

o další zkoušky  - zkoušky zrakové a sluchové percepce, zkouška vnímání 

a reprodukce rytmu, zkoušky čtení, diktát,… (Zelinková, 1999). 

Je důležité, abychom během vyšetření stále sledovali chování dítěte, a všechny 

výsledky, které během diagnostického vyšetření získáme, abychom analyzovali a slovně 

komentovali. Pouze bodové hodnocení je zcela nedostatečné (Pokorná, 2010). 

Pro přidělení diagnózy dyskalkulie je potřeba, aby žák splňoval určitá kritéria. 

V matematice to jsou tato: IQ vyšší nebo rovno 90, výsledky v matematice se trvale 

pohybují pod úrovní daného ročníku (o 1 rok a více), při kvalitativním hodnocení výkonu 
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se setkáváme s problémy v těchto oblastech (chápání pojmu číslo, umísťování čísel na 

číselné ose, matematické manipulace s předměty a čísly, orientace v prostoru, pozice čísla 

v číslici), negativní nález v oblasti zraku, sluchu, nevýznamné absence ve škole, rezistence 

vůči běžným pedagogickým opatřením školy (Zelinková, 1999). 

Diagnostika by nám měla pomoci vytvořit obraz toho, jaké jsou matematické 

vědomosti, silné a slabé stránky žáka v instrumentálních cílech vzdělávání (rozpoznání 

a vytvoření struktur, tvoření analogií, schopnost vyjádřit se a představovat si v duchu 

činnosti); psychologické a sociální předpoklady žáka (postoj k matematice, schopnost 

soustředění, rodinné prostředí, zvláštní životní okolnosti, vztah ke spolužákům a učitelům, 

atd.).  Cílem je odhalit v rámci matematických a s nimi souvisejících dovedností ty oblasti, 

v nichž dítě selhává a hledat nejúčinnější způsoby pomoci (Simon, 2006; Zelinková, 1999). 

 

2.8. Obecné zásady reedukace SPU 

Reedukace je označení pro soubor speciálně pedagogických metod, které rozvíjejí 

nevyvinuté funkce nebo upravují či napravují porušené funkce a činnosti v oblasti 

postiženého analyzátoru, a to se zřetelem k celé osobnosti člověka (Jucovičová, 2008; 

Novák, 2004). 

Reedukace je vždy individuální záležitostí. Terapie by měla být zaměřená na 

specifičnost jednotlivého případu. Podkladem pro reedukaci je kvalitní a komplexní zpráva 

z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření. Zde by měl být diagnostikován 

typ poruchy, stupeň její závažnosti, stav percepčně – motorických funkcí, které tvoří 

podklad poruchy, a jednotlivé projevy poruchy. Součástí je i popis struktury a stavu 

intelektových schopností, orientační doporučení pro reedukaci, vhodné metody práce 

a způsoby hodnocení. Měly bychom také psychologicky analyzovat celkovou situaci dítěte 

- vztah dítěte k učení, vztahy mezi dítětem a rodiči (Jucovičová, 2008; Pokorná, 2010). 

Při reedukaci je nejdříve nutné specifikovat, v jaké konkrétní oblasti má dítě 

nedostatky. Reedukace začíná na úrovni, jakou ještě dítě s jistotou zvládá, teprve pak 

obtížnost postupně zvyšujeme. Využíváme pozitivní motivaci při práci s dítětem.  Na první 

návštěvě v poradně nebo při první nápravné hodině ve škole je důležité nechat dítě zažít 

pocit úspěchu v činnosti, kde selhávalo. Aktuální úroveň dosaženou při reedukaci 
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specifických poruch učení je třeba respektovat nejen při reedukačních cvičení, ale i během 

výuky a při hodnocení (Jucovičová, 2008; Michalová, 2004; Pokorná; 2010). 

Připravíme si individuální program postupu reedukace. Ten obsahuje cíle 

reedukace, na které obtíže se zaměříme, jak budeme postupovat, které metody a pomůcky 

využijeme a přibližný časový harmonogram. Na reedukaci si připravujeme přípravy, kde 

zaznamenáváme, na jaké obtíže se v dané reedukační lekci zaměříme a které metody práce 

a pomůcky využijeme. Důležité je si stanovit obtížnost jednotlivých úkolů. 

Zaznamenáváme i cvičení, které zadáme dítěti na domácí procvičování. S podstatou 

cvičení a s jejich řešením seznámíme také rodiče dítěte (Jucovičová, 2008; Pokorná, 2010). 

U dítěte budujeme a podporujeme schopnost učit se. Nejefektivnější je cílená, 

individuální reedukační činnost, kdy se můžeme konkrétně zaměřit na obtíže určitého 

dítěte. Pokud je z ekonomického hlediska nutná skupinová reedukace, nemělo by být ve 

skupině více než 3 - 5 dětí (Jucovičová, 2008). 

Reedukaci začínáme vždy nácvikem percepčně motorických funkcí. Při reedukaci 

percepčních funkcí postupujeme, pokud jsou obtíže výrazné, od manipulace s konkrétními 

předměty k manipulaci s jejich zobrazením (od obrázků konkrétních předmětů až 

k abstraktním obrazcům). Využíváme multisenzorický přístup. Zapojení, co nejvíce smyslů 

najednou v kombinaci se slovem, pohybem, rytmizací. Postupujeme po malých krocích 

s vědomím, že náprava specifických poruch učení obvykle vyžaduje dlouhodobý nácvik. 

Pracujeme s dítětem pravidelně, nejlépe denně, ale ne příliš dlouho. Jakmile dítě projevuje 

známky únavy, cvičení přerušme a pokračujme další den.  Dítě, které má pracovat aktivně, 

se musí dokonale soustředit. Dítě by mělo cvičení provádět s porozuměním. Vše, co má 

dítě pochopit a co mu předkládáme, by mělo mít strukturu. Schopnost, kterou u dítěte 

rozvíjíme, je třeba cvičit tak dlouho, dokud není zautomatizovaná. Používáme co 

nejpřirozenějších metod a technik, které respektují situaci, v níž se dítě musí osvědčit. 

Cvičení mají formu hry. To znamená, že cvičíme tím, že si společně s dítětem hrajeme. 

Nikdy bychom neměli přistupovat ke cvičení jako k práci nebo dokonce jako k práci 

konané pod tlakem. Stejně tak bychom neměli být netrpěliví, pokud se dítěti úkol nedaří. 

Povzbuzujme ho, pokud jsou některá cvičení pro něj obtížná (Jucovičová, 2008; Pokorná, 

2010; Sindelarová, 1996; Sindelar, 2007). 
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Reedukační činnost bývá u závažnějších poruch dlouhodobou záležitostí. Po určité 

době je nutné zhodnotit efekt reedukace. Jsou-li používané metody neefektivní, je třeba 

hledat nové, účinnější metody. Je dobré si zakládat výsledky práce dítěte v průběhu 

reedukace, aby bylo možno zachytit jeho pokroky (Jucovičová, 2008). 

Základem úspěchu nejsou pouze odborné znalosti, ale i osobní přístup učitele 

(Jucovičová, 2008). 

 

2.9. Reedukace dyskalkulie 

Za reedukaci dyskalkulie považujeme soubor metod, jež směřují k odstranění 

specifických obtíží při počítání a které jsou zaměřeny na rozvoj percepčně-motorických 

funkcí. Podporují sice svým způsobem výuku matematiky, ale rozhodně ji nenahrazují. 

Stejně tak reedukace neznamená doučování matematiky. Cílem reedukace není pouze 

snaha posunout dítě na úroveň třídy, ale také snaha zbavit ho strachu z matematiky 

(Jucovičová, 2008; Simon, 2006). 

K reedukaci můžeme přistupovat z hlediska medicínského, pedagogického, 

psychoterapeutického či speciálně pedagogického (Novák, 2004). 

Medicínské přístupy jsou potřebné, pokud žáci vedle řešení problémů s dyskalkulií 

vyžadují i péči pediatrickou, neurologickou či psychiatrickou. Tato péče bývá často 

podpůrnou formou pomoci speciálně pedagogické péče (Novák, 2004). 

Pedagogické přístupy můžeme realizovat ve formách skupinových i individuálních, 

mluvených nebo psaných, při způsobech hodnocení, ale i ve způsobu klasifikace. Vůči 

žákovi jsou uplatňovány dlouhodobě a mají tudíž velký vliv na formování jeho vlastností. 

Jsou-li takové přístupy voleny přiměřeně a hlavně správně, napomáhají k rozvoji nejen 

potřebných vědomostí a dovedností v matematice, ale i k přiměřenému rozvoji povahových 

vlastností. Osvojení a uplatňování pedagogických přístupů učitelem vůči žákům se 

specifickými poruchami učení vyžaduje jeho lidské i odborné kvality. Pedagogickým 

přístupem se budeme více zabývat v kapitole číslo 3 (Novák, 2004). 

Psychoterapeutické přístupy pomáhají překonat pocity neúspěšnosti, nedostačivosti, 

vnitřní konflikty a nežádoucí psychické stavy. Cílem je odstranění sekundární 

symptomatologie specifických poruch učení. Díky nim se dítě necítí dostatečně přijímáno, 
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objevují se neurotické příznaky (nechutenství, bolesti hlavy, žaludku, poruchy spánku). 

Aby dítě dosáhlo vyrovnanosti, musí použít některý z náhradních způsobů chování. 

Nejčastějšími obrannými reakcemi jsou formy úniku nebo útoku. Psychoterapeutické 

přístupy spadají výhradně do kompetence psychoterapeutů (Novák, 2004; Pokorná, 2010). 

Speciálně pedagogické přístupy tvoří v současnosti hlavní zdroje přímé pomoci 

zaměřené na zmírňování důsledků specifických poruch učení ve škole. Zahrnují především 

individuální formy práce odborníka s rodičem za přímé účasti rodiče, který je instruován 

k pokračování pravidelných, ale poměrně přesně daných forem cvičení doma. Východiska 

speciálně pedagogických přístupů k rozvoji základních početních operací dyskalkulických 

dětí spočívají v principech kompenzace a reedukace. Primárním předmětem pomoci 

takovému dítěti jsou nedostatky, deficity v předpokladech pro matematiku a v osobnosti 

dítěte. Cílem je rozvíjení druhotně deficitních funkcí centrální nervové soustavy, resp. 

kompenzace dysfunkcí pomocí rozvíjení náhradních a lépe rozvinutých mozkových 

mechanismů (Novák, 2004). 

Reedukace dyskalkulie se skládá z reedukace kognitivních funkcí a z nápravy 

matematických dovedností. Nejprve si vymezíme rozvoj poznávacích funkcí. Jednotlivé 

kognitivní funkce ovlivňují proces výuky matematiky. Poté se budeme zabývat 

nápravnými technikami, jež napomáhají rozvoji matematických dovedností (Pokorná, 

2010). 

Zaměřujeme se na rozvoj těchto poznávacích funkcí: sluchové vnímání, zrakové 

vnímání, prostorová orientace, nácvik sekvencí a posloupností, koncentrace pozornosti, 

paměť (Michalová, 2004; Novák, 2004; Pokorná, 2010). 

Oblasti sluchového vnímání, zrakového vnímání, prostorové orientace a nácviku 

sekvencí a posloupností (seriality), jsou blíže specifikovány v kapitole číslo 1. Zde jsou 

také uvedeny možnosti reedukace těchto kognitivních funkcí. 

Koncentraci pozornosti cvičíme při všech cvičeních, kdy rozvíjíme vnímání 

sekvencí. Můžeme dítěti předložit rozstříhané obrázky. Dítě je musí sestavit do celku v co 

nejkratším čase. Necháme dítě sestavovat dané obrazce podle předlohy ze všech prvků 

(např. z různých geometrických tvarů). Předložíme dítěti libovolný text. Dítě v textu hledá 

a počítá, kolikrát se v něm vyskytne určité písmenko, slovo, či gramatický tvar. Dáme 

dítěti porovnat duplikáty textu, v nichž se plně neshodují všechna písmena.  Cvičení, která 
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jsou zaměřena na koncentraci pozornosti, vyžadují přesnost provádění úkolu. Proto by dítě 

mělo být k pečlivosti a přesnosti vybízeno. Pokud vidíme, že se kvalita jeho práce snižuje, 

raději cvičení přerušíme (Michalová, 2004; Pokorná, 2010). 

Při rozvoji paměti se zaměřujeme na zrakovou paměť, sluchovou paměť, 

kinestetickou paměť a na taktilní vnímání a taktilní paměť. Nácvik zrakové a sluchové 

paměti je vymezen již v kapitole 1.1 a 1.2. Kinestetickou paměť pomáhají rozvíjet sestavy 

cviků, taneční kroky a figury. Taktilní vnímání a taktilní paměť rozvíjíme následovně.  

Dítě dotykem rozlišuje různé materiály a předměty. Se zavřenýma očima je naboso vedeno 

po dráze, která je vydlážděna kamennými kostkami, dřevěnými kulatinami, pískem, hlínou, 

plechovou deskou,…. Dítě určuje podklad dráhy. Píšeme dítěti prstem písmena na záda, 

dítě je určuje. Paměť cvičíme i při všech cvičeních, kdy rozvíjíme vnímání sekvencí 

(Geries, 2007; Pokorná, 2010). 

Reedukace matematických dovedností probíhá v oblastech, kde dítě selhává. 

Nejčastěji se během nápravy zaměřujeme na tyto oblasti:  

o předčíselné představy; 

o číselné představy; 

o struktura čísla, poziční hodnota číslic v čísle; 

o matematické operace; 

o slovní matematické operace;  

o chápání číselných řad a cvičení paměti; 

o orientace v čase (Zelinková, 1999). 

V oblasti předčíselných představ provádíme s dítětem třídění prvků podle tvaru, 

skládání tvaru v části, uspořádání prvků, porovnávání prvků, upevňování pojmů malý- 

velký, cvičení pravolevé a prostorové orientace (Zelinková, 1999). 

Číselné představy rozvíjíme nejdříve nácvikem seriality. Poté přecházíme 

k porovnávání čísel, přiřazováním čísel k množství a naopak, orientací na číselné ose, 

rozkladem čísla (Walter, 2007; Zelinková, 1999). 
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Strukturu čísla, poziční hodnotu číslic v čísle upevňujeme čtením číslic, rozkladem 

číslic, vyhledáváním čísel na vyšrafovaném pozadí,… (Zelinková, 1999). 

U dítěte cvičíme následující matematické operace: sčítání do 10, počítání do 20 

s přechodem přes desítku, sečítání a odečítání vyšších čísel, vysvětlení násobení a dělení 

na názorném materiálu. Nejdříve se zaměřujeme na pochopení problému, poté se snažíme 

u dítěte jednoduché matematické operace zautomatizovat. Dalším krokem je nácvik 

matematických operací písemně (Walter, 2007; Zelinková, 1999). 

Při obtížích ve slovních matematických operacích. Řešíme s dítětem numericky 

snadné úlohy z běžného života. Řešení slovních úloh provádíme pomocí manipulace 

s předměty. Slovní úlohy rozdělíme na jednotlivé kroky – přečtení, rozbor, numerický 

záznam úlohy rovnicí či soustavou rovnic, výpočet, odpověď (Zelinková, 1999). 

Chápání číselných řad a cvičení paměti procvičujeme formou her, hádanek 

a soutěží (Zelinková, 1999). 

Reedukaci dyskalkulie lze provádět i ve škole. Možnosti reedukace dyskalkulie ve 

škole lze rozdělit do dvou kategorií: didaktická cvičení, která může provádět celá třída; 

didaktická cvičení vztahující se speciálně na děti s dyskalkulií. Konkrétní příklady 

a návody, které lze využít při reedukaci dyskalkulie ve třídě, lze nalézt např. v publikaci 

Dyskalkulie od Hendrika Simona na straně 121 až 151 (Simon, 2006). 

Nyní si představíme dvě metodiky, které se přímo zaměřují na nápravu dyskalkulie. 

Jedná se o Metodiku rozvíjení početních dovedností vypracovanou Janem Novákem 

a o Alternativní model rozvoje matematické představivosti u dětí s dyskalkulií (Novák, 

2004; Pokorná, 2010). 

 

2.9.1. Metodika rozvíjení početních dovednost 

Metodika rozvíjení početních dovedností je soustava speciálně vypracovaných 

a odzkoušených postupů a pomůcek na stimulaci některých specifických předpokladů, 

o které se opírají způsoby výuky základních početních dovedností ve škole. Systematické 

uplatnění metodiky pomáhá dyskalkulickým žákům s rozvojem počtářských dovedností.  

(Novák, 2004). 
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Metodika rozvíjení základních početních dovedností není zaměřena jen na oblast 

numerického počítání. Je koncipována tak, aby prezentované způsoby cvičení byly 

v souladu s etapami psychického vývoje zejména matematických schopností dítěte. 

Cvičení jsou z tohoto důvodu prováděna zpočátku velmi názorně, s preferencí hmatu 

a zrakového vnímání (barev, tvarů předmětů, jejich vzájemných pozic, množství (počtu) 

a vtahů mezi nimi. Vývojově nejvýše je nácvik početních dovedností formou slovní 

a písemnou a s čísly a na konec jen s algebraickými výrazy. Postupy tedy využívají 

multisenzoriální přístup, tedy současné zapojení několika smyslových vjemů do nácviku 

hmatu-zraku-sluchu, ale také vyšších psychických funkcí, zejména řeči a myšlení (Novák, 

2004). 

Metodika se zaměřuje na rozvoj těchto oblastí: 

o základní matematické pojmosloví (verbalizace a používání); 

o struktura čísla (struktura jednociferných čísel, struktura víceciferných čísel); 

o rozklad čísel v první desítce; 

o sčítání (podstata sčítání a početní spoje v první desítce, počítání s přechodem přes 

desítku); 

o odčítání (podstata odčítání, přechod přes desítku); 

o násobení; 

o dělení; 

o celek – část, význam vztahů (desetinná čísla, pojmy o částech celku, velikost 

desetinného čísla, podstata sčítání desetinných čísel); 

o zlomky (pojmy o částech celku, velikost zlomku, sčítání zlomků se stejným 

jmenovatelem, sčítání zlomků s různým čitatelem i s různým jmenovatelem); 

o slovní úlohy (Novák, 2004). 

Úkoly jsou v jednotlivých oblastech ještě rozděleny dle úrovně (stupně) názornosti. 

S metodikou pracuje vždy dítě a dospělá instruovaná osoba současně. Cvičení provádíme 

5 - 6 krát za týden v délce kolem 10 minut. Je vhodné, aby byl metodikou rodič „provázen“ 

v této oblasti erudovaným učitelem, což je pro rodiče organizačně nejdostupnější, nebo 
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poradenským pracovníkem. U každého cvičení setrváme tak dlouho, dokud nejsou 

odpovědi plynulé a jen s malým množstvím chyb (Novák, 2004). 

Praktický návod jak pracovat s metodikou rozvíjení početních dovedností včetně 

podrobných popisů pracovních postupů a souborem cvičení k rozvoji početních dovedností 

naleznete v publikaci Dyskalkulie – metodika rozvíjení počátečních dovedností se 

souborem pracovních listů od Josefa Nováka z roku 1997, příp. v dalším vydání z roku 

2004.  

 

2.9.2. Alternativní model rozvoje matematické představivosti u dětí s dyskalkulií 

Alternativní terapie dyskalkulie se zaměřuje především na tyto tři oblasti: 

o rozvoj prostorové a seriální orientace; 

o rozvoj představy určitého množství prvků; 

o postřehování množství v oboru do deseti (Pokorná, 2010).  

Prostorovou a seriální orientaci rozvíjíme dokreslováním obrázku, skládáním tvarů 

rozstřihaných na dvě poloviny – přiřazováním správných polovin k sobě. Rozvoj představy 

určitého množství prvků je zásadní pro to, aby dítě překonalo procesuální období, kdy 

počítá po jedné. Dítě se musí naučit vnímat konceptuálně. To je zásadní problém nápravy 

dyskalkulie. Současně s postřehováním množství v oboru do deseti vytváříme u dítěte i 

představu početní řady (Pokorná, 2010). 

Podrobnější popis metodiky obsahující i praktické ukázky můžete nalézt 

v publikaci Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování od Věry Pokorné z roku 

2010 na stranách 261-265. 

 

3. Žák s dyskalkulií na 2. stupni ZŠ v hodině matematiky 

3.1. Charakteristika dít ěte v období puberty  

Na začátku této kapitoly je třeba uvést základní informace o tom, v jakém životním 

období se žák na druhém stupni nalézá. Období od 11 do 15 let označujeme z hlediska 
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vývojové psychologie termínem puberta. Toto období můžeme dělit na období pubescence 

(11 až 13 let) a na období vlastní puberty (13-15 let). Celé období puberty považujeme za 

přechodník mezi dětstvím a dospíváním (Langmeier, 2006; Michalová, 2004). 

Pro toto období jsou charakteristické výrazné změny ve fyzickém i psychickém 

vývoji dítěte (Langmeier, 2006; Šimíčková Čížková, 2005). 

Dochází k výraznému rozvoji logické paměti, abstraktního myšlení, objevuje se 

schopnost provádět formální operace. Zlepšuje se vizuální vnímání, roste slovní zásoba 

a celková výrazová schopnost jedince. Rozvíjejí se vyšší morální city a smysl pro estetické 

vnímání (Langmeier, 2006; Šimíčková Čížková, 2005). 

Během puberty dítě nabývá schopnosti změny vlastní identity. V tomto období se 

zvýrazňují individuální rozdíly nejen mezi chlapci a dívkami, ale i mezi příslušníky téhož 

pohlaví a věku. Mizí vzájemná izolovanost chlapců a dívek a dochází ke sbližování. 

Nástup puberty probíhá u každého dítěte individuálně. Nevyrovnané výkony se mohou 

objevovat ve škole, v plnění domácích povinností, ve sportu, v aktivitách, v nichž dosud 

dítě vynikalo. Oslabení nervové soustavy v důsledku dospívání a zvyšující se nároky 

společenských požadavků vedou obzvláště u jedinců s nějakými např. výukovými 

problémy k větší náchylnosti na působení různých negativních vlivů (Langmeier, 2006; 

Michalová, 2004; Šimíčková Čížková, 2005). 

Sociální vývoj je ovlivněn snahou po nezávislosti. Pubescent se snaží emancipovat 

od rodiny. Uvolňuje se emoční vázanost na rodiče a vznikají pevnější kamarádské vztahy. 

Typický pro tento věk je stále sílící vliv vrstevnické skupiny. Mezi vrstevníky je 

charakteristická uniformita v oblékání, v chování i v názorech. Příslušnost k partě zvyšuje 

sebedůvěru dospívajícího a poskytuje mu možnost seberealizace (Langmeier, 2006; 

Michalová, 2004; Šimíčková Čížková, 2005). 

City k sobě jsou u pubescenta nevyrovnané. Staví se k sobě kriticky, oslabuje se 

sebejistota, objevují se pochyby o vlastních kvalitách, přecitlivělost. Může se však objevit 

i druhý extrém ve vnímání sama sebe, který se projeví pocitem vlastní jedinečnosti vedoucí 

k sebeobdivování. U pubescentů je častá emoční nestabilita, nápadné změny nálad, 

nestálost, impulzivita v jednání, sklon zaujímat krajní postoje a stanoviska. Obtíže při 

koncentraci pozornosti spojené s emoční nestálostí ztěžují často soustavné učení a často 

dochází k výkyvům ve školním prospěchu (Langmeier, 2006; Šimíčková Čížková, 2005). 
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Děti v tomto období potřebují pocit jistoty a lásku rodičů. To vyžaduje od rodičů 

vstřícný postoj ke svému dítěti, který akceptuje jeho individuálnost (Michalová, 2004; 

Šimíčková Čížková, 2005). 

 

3.2. Psychosociální postavení dětí s SPU 

Specifické poruchy učení negativně ovlivňují školní úspěšnost a tím i negativně 

působí na psychiku dětí. Děti, které jsou dlouhodobě neúspěšné, mívají snížené 

sebehodnocení. Objevuje se sekundární symptomatologie specifických poruch učení. Dítě 

se necítí dostatečně přijímáno, objevují se neurotické příznaky (nechutenství, bolesti hlavy, 

žaludku, poruchy spánku). Mohou se uzavřít do sebe, trpět úzkostí, nebo dokonce školní 

fobií. Dítě se potýká s pocitem méněcennosti, vlastní nedostačivostí, odporem ke škole, 

obtížně se začleňuje do sociální skupiny vrstevníků – třídy, má problémy ve vztahu ke 

svým učitelům a rodičům (Jucovičová, 2008; Michalová, 2004; Pokorná, 2010). 

Často se také snaží získat pozornost jiným, třeba i negativním způsobem. Hrozí tak 

vznik poruch chování, jejichž projevem může být pouhé vyrušování při hodinách, ale také 

slovní či fyzická agrese vůči spolužákům nebo učitelům (Jucovičová, 2008). 

Aby dítě dosáhlo vyrovnanosti, musí použít některý z náhradních způsobů chování. 

Nejčastějšími obrannými reakcemi jsou formy úniku nebo útoku. Únik se může projevovat 

jako rezignace, uzavírání se do vlastního světa nebo vytváření pomyslné stěny mezi sebou 

samým a děním ve třídě. Útok jako obranná reakce se nejčastěji projevuje agresivním 

chováním (Pokorná, 2010). 

Problémy mohou vyústit až v neurotizaci. Odborníci předpokládají, že pocity 

méněcennosti vznikají u dítěte kolem desátého roku života. U staršího dítěte je proto již 

nesmírně obtížné změnit jeho sebepojetí. Proto je nutné, aby okolí dítěte bylo informováno 

o jeho obtížích, o správném postoji k jeho problémům a způsobech reedukace. Je dobré 

stanovit žákovi v rámci výuky realistické cíle, které pro něj budou dosažitelné, tím se může 

narušit neustálé selhávání v plnění dosud nereálně stanovených požadavků na vlastní 

osobu. Měli bychom se vyvarovat slov lenost a nepřipravenost, nesrovnávat žáka s jeho 

úspěšným sourozencem (Michalová, 2004). 
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3.3. Možnosti vzdělávání a poradenské služby určené dětem s dyskalkulií 

Při prvních příznacích jakékoli poruchy mohou rodiče spolupracovat s třídním 

učitelem. Je důležité se s ním dohodnout na strategii, která pomůže odstranit všechny 

příznaky obtíží. Pokud se tato spolupráce z jakéhokoli důvodu nedaří, může rodič vyhledat 

výchovného poradce. Výchovný poradce je učitel, který se kromě výuky zabývá 

speciálními potřebami žáků. Jsou-li shledány výrazné obtíže s nabýváním a užíváním 

základních početních dovedností je třeba se obrátit na pedagogicko-psychologickou 

poradnu. Zde je provedeno komplexní vyšetření, jehož závěrem je kromě pojmenování 

obtíží a jejich charakteru zejména podání navrhovaných opatření instruovaným pedagogům 

do školy, v níž je dítě vzděláváno (Novák, 2004; Pokorná, 2010). 

Na pedagogicko-psychologickou poradnu se mohou obracet rodiče nejen na 

doporučení třídního učitele či výchovného poradce, ale mohou ji navštívit s dítětem i bez 

vědomí školy. Dále se rodiče mohou obrátit na speciálně pedagogická centra. Speciálně 

pedagogická centra jsou speciální školská zařízení, která se specializují na určitý typ 

zdravotního postižení. Jejich významným úkolem je rovněž podpora integrace těchto dětí 

do běžných škol. Možnost konzultace mohou rodiče vyhledat i v rodinných poradnách či 

centrech pro rodinu. Specializovaná centra pro děti se specifickými poruchami učení 

a chování jsou takzvaná Dys-centra (Novosad, 2000; Pokorná, 2010; Slowík, 2007). 

V současné době lze s ohledem na místní podmínky zajišťovat speciální péči dítěti 

s dyskalkulií v těchto formách: individuální přístup v rámci běžné třídy základní školy; 

reedukace vyškoleným učitelem v rámci kroužků či doplňovacích hodin; reedukace 

prováděná speciálním pedagogem, který dochází do školy z PPP nebo ze SPC a pracuje 

s dětmi přímo ve škole; ambulantní péče v PPP nebo v SPC; specializovaná třída pro děti 

s poruchou učení; škola pro děti s poruchami učení (Zelinková, 1999). 

Dochází-li žák na nápravná cvičení probíhající libovolnou výše zmíněnou 

organizační formou reedukace je nanejvýš žádoucí přímá a pravidelná účast rodiče, který 

je tak praktickými ukázkami a komentářem veden k pokračování nápravy doma, opět 

pravidelně, stačí v délce 15 minut. Rodič by měl docházet na cvičení například v intervalu 

dvou týdnů (Novák, 2004). 

Konečné rozhodnutí, zda se dítě s dyskalkulií bude vzdělávat v běžné třídě základní 

školy, specializované třídě pro děti s poruchou učení či ve škole pro děti s poruchami učení 
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je v pravomoci rodičů. Výhoda specializované třídy, kdy je dítě umístěno mezi dětmi 

stejně postiženými, je v tom, že u dítěte nevznikají pocity méněcennosti. Učitel 

specializované třídy zná a zařazuje širokou paletu speciálních metod, je připraven pro tuto 

práci, individuální péče je při malém počtu intenzivnější. Na druhé straně toto zařazení 

dítěte skýtá také mnoho nevýhod. Žáci jsou vytrženi z kolektivu běžné třídy, po návratu do 

kmenových tříd se mnohdy potíže prohlubují. Ve specializovaných třídách si učitelé 

stěžují, že většinou chybějí žáci, kteří by třídu „táhli“. Schopnější tím ztrácejí porovnání 

a vzor pro usilovnější práci. Dojížděním ztrácí děti i rodiče čas, prodlužuje se čas 

věnovaný škole na úkor času věnovanému relaxaci a zájmovým činnostem (Zelinková, 

1999). 

Integrace žáka do běžné třídy základní školy spočívá v tom, že škola pobírá na 

žáka, jehož rozsah poruchy je takový, že opravňuje k zařazení do režimu speciálního 

vzdělávání, určitou finanční dotaci, za kterou mu poskytuje podpůrnou péči. Pro takové 

dítě by škola měla zajistit vypracování individuálního vzdělávacího plánu, který stanoví 

postup vzdělávání dítěte a nápravu zjištěných obtíží (Michalová, 2004; Novák, 2004; 

Pokorná, 2010). 

 

3.4. Individuální vzd ělávací plán 

Individuální vzdělávací plán je zpracováván školou na základě nálezů odborného 

pracoviště. Podkladem je tedy kvalitní a komplexní diagnostika. Je vhodné, aby 

individuálnímu vzdělávacímu plánu dal konečnou podobu a formu třídní učitel. Ovšem 

podklady k tomuto plánu mu dodají učitelé jednotlivých předmětů. Individuální vzdělávací 

plán vychází i z podmínek, které jsou uvedeny ve vzdělávacím školním programu. Třídní 

učitel se může při tvorbě poradit se speciálním pedagogem, školním psychologem, 

výchovným poradcem, pracovníkem PPP, SPC apod. (Jucovičová, 2009; Michalová, 2004; 

Novák, 2004; Slowík, 2007). 

Individuální vzdělávací plán by měl být stručný, výstižný a mělo by se podle něho 

doopravdy pracovat. Na jeho realizaci se podílí škola uplatňováním odlišných forem 

hodnocení a klasifikování, a dále prováděním tzv. nápravné péče obvykle mimo výuku ve 

stanovené délce (Michalová, 2004; Novák, 2004). 
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Nutné náležitosti, které IVP musí obsahovat, uvádí vyhláška MŠMT č. 73/2005 

Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků 

a studentů mimořádně nadaných (Jucovičová, 2009). 

 

3.5. Metody práce s dyskalkulickým žákem v hodinách matematiky 

Je nutné na základě aktuální zprávy z vyšetření provedené školským poradenským 

zařízením seznámit všechny učitele se specifiky poruchy dítěte. Všechny vyučující vedeme 

k tomu, aby hodnotili skutečné znalosti dítěte bez ohledu na dyskalkulii, aby je vědomí 

diagnostikované poruchy neovlivňovalo v konkrétní klasifikaci žáka. Bezodkladně bychom 

měli ve spolupráci škola- rodiče- dítě vypracovat a průběžně dle stavu dítěte aktualizovat 

individuální vzdělávací plán. S rodiči by i následovně měla probíhat úzká spolupráce. 

Dítěti bychom měli zajistit ve škole možnost docházení na reedukační cvičení (Michalová, 

2004). 

Postup práce s žákem s dyskalkulií v hodině matematiky je závislý na možnostech 

dítěte, na škále jeho předností a na skladbě deficitů, které narušují počítání (Novák, 2004). 

Děti s těmito obtížemi někdy své problémy zakrývají špatným chováním ve třídě. 

Jiné se zase vůbec aktivně nezapojují do výuky. Samozřejmě je nutné je dítě na jeho 

nesprávné chování upozornit, ale okázalé upozorňování na jeho problémy před třídou mu 

neprospěje (Simon, 2006). 

Děti s dyskalkulií musíme vést tak, aby měly možnost zažívat úspěch. Hledáme 

oblasti, v nichž jsou úspěšné, v nichž je můžeme pochválit. Je třeba chválit za snahu 

(Michalová, 2004; Pipeková, 1998; Zelinková, 1999). 

Při edukaci žáka s dyskalkulií bychom měli respektovat osobní tempo žáka, 

přistupovat k žákovi individuálně. Do hodiny matematiky bychom měli zavádět zábavné 

formy práce (Pipeková, 1998). 

Chceme-li vyučovat matematiku dítě s dyskalkulií, je dobré znát stupně názornosti. 

Ty představují v metodice závaznou posloupnost nácviku základních početních dovedností 

se zřetelem na psychické možnosti dítěte, a tudíž i na jeho reálné možnosti si osvojovat 

učivo matematiky. Znamená to uvědomit si, jakému stupni vývoje odpovídá vyspělost 

předpokladů pro matematiku v daném ročníku školní docházky.  Při dyskalkulii je 
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zpravidla nezbytně nutné zahájit nácvik základních početních dovedností od způsobů velmi 

názorných (Novák, 2004). 

Stupně názornosti jsou: úroveň konkrétně předmětná (pracujeme s konkrétními 

předměty v určitém množství, využíváme hmatové opory – dítě si skrze manipulaci 

s předmětem uvědomuje jeho vlastnosti); úroveň obrazově názorná (využíváme obrázky 

konkrétních předmětů v určitém množství, preferujeme zrakové vnímání a uvědomění si 

zadané úlohy); úroveň obrazově symbolová (využíváme především symbolů v určitém 

množství); úroveň verbálně symbolová (rozvoj a nácvik početních dovedností především 

ústním procvičováním); úroveň graficky symbolová (rozvoj a nácvik početních dovedností 

především písemnou formou) a abstraktní (osvojování a aplikace učiva matematiky na 

úrovni formálních početních operací) úrověn (Novák, 2004). 

U dětí s obtížemi v matematice je nutné věnovat pozornost způsobu, jakým jsou 

zadávány pokyny, jak na pokyny žák reaguje, jak je třeba učit žáka vyrovnat se s určitou 

situací (Zelinková, 1999). 

Dítě s dyskalkulií potřebuje názorné pomůcky. Je třeba mu zajistit volný přístup při 

vyučování k těmto pomůckám. Podle toho, jak názorné pomůcky dítě používá, můžeme 

rozpoznat, jaké pokroky v matematice udělalo. V běžných hodinách ponecháváme dítěti 

pomůcky pomáhající kompenzaci jeho poruchy. Používání kalkulačky je opodstatněné u 

žáků s dyskalkuliemi výhradně v případech, kdy tato pomůcka může pomoci. Kalkulačka 

se však může stát i přítěží. Používání kalkulačky je vhodné, pokud jsou splněny následující 

dvě podmínky. U žáka s vývojovou dyskalkulií se převaha obtíží nachází v oblasti 

numerické. Žák přiměřeně uplatňuje schopnost matematického úsudku, chápe význam 

početních operací, algoritmů a spolehlivě pracuje s matematickou symbolikou (Michalová, 

2004; Novák, 2004;  Simon, 2006). 

 

3.6. Hodnocení žáka s dyskalkulií 

Hodnocení a klasifikace žáka s dyskalkulií mohou velmi významně ovlivnit jejich 

další vývoj. Nepříznivé hodnocení ze strany učitele oslabuje motivaci ke školní práci, 

snižuje sebehodnocení dítěte, vede k hledání náhradních, často nežádoucích forem 

sebeuplatnění. Může vyústit v negativní vztah ke škole a ke vzdělávání vůbec, vést ke 

školním fobiím, záškoláctví i psychosomatickým obtížím (Zelinková, 1999). 
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Tolerantní hodnocení těchto dětí neznamená, že dítě je automaticky na vysvědčení 

hodnoceno známkou o stupeň či dva lepší, než jaká by vzhledem k jeho známkám 

získávaným průběžně po celý školní rok odpovídala. Je také zcela nesmyslné, pokud dítě 

projevuje snahu, opakovaně jeho výkony hodnotit nedostatečnými. V takovém případě se 

stejně nezlepší, známka pro něj ztrácí motivační charakter. Někdy i ztrácí zájem o učení, 

a získává k němu negativní citový náboj. Naším cílem je vytvořit ve vyučovacím procesu 

dítěti přijatelné pracovní podmínky, aby jeho výkon byl co nejlepší. Napomůžeme 

k vytvoření podmínek v rámci vyučovacího procesu tak, aby bylo schopno splnit to, co po 

něm požadujeme, pokud jsou naše požadavky adekvátní k jeho možnostem (Michalová, 

2004).  

Nejdříve je dobré si ujasnit, jaké máme alternativy k obvyklému hodnocení práce 

dítěte. Je-li možné se vyhnout známkování, měli bychom toho využít (Simon, 2006). 

Dítěti může pomoci takzvané „individuální hodnocení“, čímž je míněno to, že dítě 

neznámkujeme podle absolutně měřitelného výkonu, nýbrž vždy jeho dílčí úspěchy či 

nedostatky poměřujeme jen s ním samotným. Tímto způsobem se hodnotí úsilí, které dítě 

vyvíjí, a zlepšení jeho dosavadních schopností. Neprovádějme srovnání s ostatními, dle 

našeho názoru úspěšnějšími spolužáky ve snaze dítě přimět k vyšší výkonnosti, 

nezaměňujme problémy vyplývající z poruchy s lajdáctvím (Michalová, 2004; Simon, 

2006). 

Po domluvě s ředitelem lze žáka hodnotit i slovně. Zamezí se tím opakovanému 

negativnímu hodnocení dítěte, jehož výkon požadavkům neodpovídá z důvodů dyskalkulie 

(Michalová, 2004). 

Ostatním spolužákům bychom měli vhodným způsobem vysvětlit rozdílný přístup 

k hodnocení dítěte s dyskalkulií (Michalová, 2004). 

 

  



43 
 

B. Praktická část 

1. Kvalitativní výzkum 

1.1. Cíl praktické části bakalářské práce 

Práce se zaměřuje na problematiku vzdělávání dětí se specifickými poruchami 

učení v hodinách matematiky na druhém stupni základní školy. Cílem praktické části práce 

je zhodnocení aktuálních potřeb žáků se specifickými potřebami učení, zhodnocení 

zkušeností a potřeb učitelů vyučujících tyto žáky a jejich připravenost na žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami v hodinách matematiky.  

Záměrem práce je vytvoření doporučení pro zlepšení vzdělávání žáků s SPU 

v hodinách matematiky na druhém stupni ZŠ. Tato doporučení by pomohla především 

začínajícím učitelům matematiky při výuce žáka se specifickou poruchou učení.  

 

1.2. Metodika výzkumu 

V této kapitole je uveden postup šetření, který zahrnuje výzkumný nástroj, postup 

tvorby otázek ke strukturovaným rozhovorům, informace o předvýzkumu a výzkumu, 

techniku výběru respondentů a charakteristiku zkoumaného souboru. Před samotným 

šetřením bylo nutné si zformulovat výzkumné otázky. Šetření vychází z těchto dvou 

výzkumných otázek: Jaké jsou zkušenosti učitelů a poradenských pracovníků s výukou 

matematiky žáků s SPU na druhém stupni ZŠ? Mají učitelé zájem o informační materiál 

uvádějící do problematiky vzdělávání žáků s SPU v hodinách matematiky na druhém 

stupni ZŠ? 

 

1.2.1. Výzkumný nástroj 

Šetření probíhalo využitím kvalitativních metod. Stěžejním nástrojem byl 

strukturovaný rozhovor. Doplňujícím výzkumným nástrojem bylo přímé pozorování, které 

probíhalo v průběhu rozhovorů. Před samotným výzkumem proběhl plánovaný 

předvýzkum, jehož cílem bylo ověřit funkčnost předem připravených otázek ke 

strukturovaným rozhovorům. 
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1.2.2. Průběh šetření 

Po ujasnění výzkumného nástroje jsem vytvořila seznam otázek ke strukturovaným 

rozhovorům. Této fázi předcházelo podrobné nastudování odborné literatury zabývající se 

tímto tématem. Otázky byly sestavovány v návaznosti na teorii obsaženou v prostudované 

literatuře. Otázky nejsou zacíleny pouze na problematiku dyskalkulie, ale i na další 

poruchy učení vzhledem k výuce matematiky. Důvodem je zpracovávání problematiky 

především z pohledu teorie deficitů dílčích funkcí. Sestavila jsem tři návrhy 

strukturovaných rozhovorů.  

První návrh byl určen k rozhovoru s druhostupňovými učiteli matematiky ohledně 

vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení. Jeho účelem bylo zjistit připravenost 

učitelů na žáky s těmito obtížemi a zaznamenat zkušenosti učitelů matematiky při práci 

s dětmi se specifickými poruchami učení. 

Druhý návrh byl vytvořen pro rozhovor s poradenským pracovníkem speciálně 

pedagogického centra v Rakousku. Cílem bylo především postihnutí podpory, kterou může 

speciálně pedagogické centrum žákovi s obtížemi v matematice nabídnout a jak může být 

nápomocno i samotnému učiteli při vzdělávání tohoto žáka. 

Třetí návrh otázek byl určen pro rozhovor s poradenským pracovníkem české 

pedagogicko-psychologické poradny. Jednalo se o rozšíření předchozího souboru otázek 

týkajícího se připravenosti českých učitelů matematiky na žáka se specifickou poruchou 

učení. 

Tyto návrhy otázek byly ověřeny skrze rozhovor se speciální pedagožkou vyučující 

matematiku na druhém stupni základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení. 

Na základě předvýzkumu byly některé otázky zaměněny či formulovány přesněji. Tento 

rozhovor byl také důležitým ukazatelem časové náročnosti jednotlivých rozhovorů. 

V rozhovorech jsou využity především otevřené otázky. Pokud jsou některé otázky 

formulovány jako otázky uzavřené, následuje vzápětí doplňující otázka otevřená. Seznamy 

otázek ke strukturovaným rozhovorům naleznete v příloze č. 1. 

Poté se uskutečnily samotné rozhovory, v rámci kterých probíhalo přímé 

pozorování. 
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1.2.3. Charakteristika zkoumaného souboru 

Pro dobré postihnutí problematiky podpory žáka se specifickou poruchou učení 

v hodinách matematiky bylo potřeba provést rozhovory nejen s učiteli matematiky, ale také 

s poradenskými pracovníky. Zkoumaný soubor je tvořen pěti ženami. Kvalitativního 

šetření se zúčastnily tři učitelky matematiky a dvě speciální pedagožky pracující 

v poradenství.  

Všechny tři učitelky splňují potřebné požadavky pro výkon funkce učitele 

matematiky na druhém stupni základní školy. Dvě ženy vyučují na území Středočeského 

kraje. Třetí žena je učitelkou v Praze. Věk učitelek je 28 let, 39 let a 51 let. Po dohodě 

s učitelkami byla pro účely zveřejnění informací v bakalářské práci změněna jejich jména. 

Výběr respondentek probíhal oslovováním učitelů v rámci učitelské praxe. 

Výběr respondentů – speciálních pedagogů probíhal oslovováním speciálně 

pedagogických center, resp. pedagogicko-psychologických poraden, které se zaměřují na 

problematiku specifických poruch učení. Pro možnost porovnání českých a rakouských 

zkušeností jsem volila jednu českou speciální pedagožku a jednu speciální pedagožku 

z Rakouska. V Čechách jsem vedla rozhovor se zaměstnankyní pražské pedagogicko-

psychologické poradny. V Rakousku byla respondentkou vedoucí Sonderpädagogisches 

Zentrum Linz-Land, které se zaměřuje především na žáky s poruchami učení. Po dohodě 

s oběma ženami jsou jména v bakalářské práci změněna. 

 

1.3. Výsledky šetření 

Výzkumná část obsahuje pět rozhovorů. Tři respondentky jsou druhostupňové 

učitelky matematiky, dvě respondentky jsou speciální pedagožky pracující v poradenství. 

Všechny rozhovory byly předem plánované a respondentky si na ně vyčlenily 

dostatek času. Rozhovory se konaly v místě zvoleném respondentkami. Ve všech 

případech rozhovor probíhal na pracovišti respondentky. Vždy se však jednalo o prostor, 

kde bylo soukromí a klid.  

Před každým rozhovorem byla respondentka seznámena s průběhem rozhovoru, 

možností neodpovědět či ze šetření kdykoliv odstoupit. S nahráváním rozhovoru na 

diktafon všechny respondentky souhlasily.  
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Nahrávky rozhovorů byly následně přepsány. Rozhovor se speciální pedagožkou 

speciálně pedagogického centra v Rakousku byl veden v němčině. Nejedná se tedy 

o doslovný přepis rozhovoru, ale o volný překlad z německého jazyka. Přepsané rozhovory 

jsou součástí přílohy č. 2.  

Informace z rozhovorů byly roztříděny a následně po tematických okruzích shrnuty. 

 

1.3.1. Informace o respondentkách 

Respondentky jsou tři druhostupňové učitelky matematiky a dvě speciální 

pedagožky pracující v poradenských zařízeních. 

Mgr. Jarmila Nováková vyučuje matematiku ve Středočeském kraji. Je jí 51 let. Má 

vystudované učitelství matematiky a výchovy ke zdraví a následně absolvovala studium 

výchovného poradenství. Pracovala na základní škole jako učitelka a nyní na téže škole 

pracuje jako zástupce ředitele. Ve své praxi se setkala s dětmi s dysgrafií a s dyslexií. 

Ing. Klára Benešová pracuje ve Středočeském kraji. Je jí 39 let. Paní Benešová 

studovala informatiku a následně si dodělávala pedagogické minimum. Paní Benešová 

vyučuje matematiku a angličtinu. Většinou se při své praxi setkává s dětmi s dyslexií. 

Mgr. Tereza Málková vyučuje ve škole v Praze. Je jí 28 let. Absolvovala studium 

učitelství pro střední školy matematiku a dějepis. Dříve paní Málková učila na základní 

škole v Modřanech jako učitelka na druhém stupni. Zde učila matematiku speciální třídu 

složenou z dětí s poruchami učení. Nyní vyučuje matematiku na základní škole běžného 

typu. Má zkušenosti především s dyslektiky a dysgrafiky. V jedné třídě vyučovala i dívku, 

která měla přímo dyskalkulii. Vyučovala také děti s poruchami chování, ty byly často 

spojeny s poruchami učení. 

V rámci šetření v poradenských zařízeních se výzkumu zúčastnila paní PaedDr. 

Alžběta Bartošová a Mag. Annelise Stuetz. Obě ženy mají dostatečné vzdělání pro výkon 

tohoto zaměstnání. Paní PaedDr. Bartošová pracuje v pedagogicko-psychologické poradně. 

Paní Mag. Stuetz je vedoucí speciálně pedagogického centra v Linci (Sonderpädagogisches 

Zentrum Linz-Land). Obě speciální pedagožky se při své práci mimo jiné věnují dětem se 

specifickými poruchami učení.  
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1.3.2. Obtíže žáka s SPU v matematice a jejich projevy při vyučování 

Dle zkušeností paní PaedDr. Bartošové jsou u každého dyskalkulika projevy 

dyskalkulie různé. U dětí s dyskalkulií se velmi často objevují problémy se zrakovým 

vnímáním a vybavováním. To se projevuje neschopností představit si číselné řady, vztahy 

mezi čísly. Problém se promítá i do práce s tvary a obrázky.  

Další častou obtíží je dle paní PaedDr. Bartošové takzvaná operacionální 

dyskalkulie. Ta se projevuje problémy při základním sčítání, odčítání, násobení, dělení. 

Operacionální dyskalkulie se dá odhalit již na prvním stupni ZŠ. Děti se snaží tyto 

problémy zakrýt. Například stále počítají na prstech nebo v duchu na prstech po jednom. 

Chybí jim představa množství, velikosti, násobku množství. To se projevuje také při 

převodu jednotek, hodin. S tím souhlasí i Mag. Stuetz, která konstatuje, že vždy se u 

dyskalkulických dětí objevují problémy v základních počtech. Dítě věnuje značné úsilí 

tréninku těchto příkladů, ale přesto se mu nedaří. Paní Ing. Benešová upozorňuje na větší 

chybovost žáků se specifickou poruchou učení při řešení úkolů a na častou záměnu 

znamének plus a mínus. V závěru prvního stupně a na začátku druhého stupně paní 

PaedDr. Bartošová poukazuje na obtíže projevující se v logickém úsudku.  

Dalším typickým projevem žáka se specifickou poruchou učení je dle PaedDr. 

Bartošové porozumění a orientace v zadání. Na to upozorňuje i Ing. Benešová a Mgr. 

Nováková. Obě ženy zaznamenávají při výuce matematiky u žáků s SPU velké obtíže při 

práci se slovní úlohou. 

Ve své praxi se paní PaedDr. Bartošová také potýká s neznalostí hodin 

u dyskalkulických žáků a to i u dětí na druhém stupni základní školy. Děti mívají problémy 

především při určování času na ručičkových hodinách. 

Paní Mgr. Málková považuje za časté problémy žáků se specifickou poruchou učení 

v hodinách matematiky malou schopnost koncentrace. 

Paní Mag. Stuetz říká, že projevy dyskalkulie na druhém stupni základní školy jsou 

pouze pokračováním problémů z prvního stupně. Paní PaedDr. Bartošová se ovšem 

setkává i s případy, kdy se dyskalkulie manifestuje až na druhém stupni základní školy. 
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Jedná se především o ty děti, které neměly problémy se základním počítáním, ale až 

s vhledem do problému a s logickým úsudkem. 

Dle paní Novákové se projevy specifických poruch učení nejčastěji projevují 

v algebře a aritmetice. Paní Benešová spatřuje největší problémy v aritmetice. S tím se 

ztotožňuje i Mag. Stuetz. Ze svých zkušeností ví, že děti mají problémy především se 

základní aritmetikou. Problémy podle ní nemusejí vždy zasahovat do oblasti geometrie, 

protože ta je založena na jiných základech (např. na představivosti). Naopak paní Málková 

považuje za nejvíce zasaženou oblast matematiky právě geometrii. V ní se odráží problémy 

dětí s jemnou motorikou, ta se projevuje při rýsování, či s omezenou schopností 

představivosti. Paní Bartošová tvrdí, že narušeno může být celé spektrum matematiky. 

Většinou se ale najde oblast, kterou dítě v mezích možností zvládá, nejčastěji se jedná 

o oblasti matematiky, které se dají naučit a nacvičit a žáci při nich využívají spíše paměť 

než logické vyvozování. Zde se nabízí prostor pro podporu dětí, aby neměly pocit, že 

selhaly úplně. 

 Pro paní Mgr. Novákovou bylo nejlépe zvládnutelné naučit děti psát správně 

odpovědi. Paní Benešová si nejlépe poradila s těmito žákovými problémy: přepočítávání 

se, zapomínání uvádění znamének plus a mínus. Pro paní učitelku Málkovou byly 

nejmenším problémem při výuce žáků se specifickými poruchami učení algebra 

a aritmetika. Problém nejjednoduššího počítání byl pro paní Málkovou nejlépe 

zvládnutelný. 

Všechny paní učitelky se shodly, že je velmi náročné vyučovat žáky se 

specifickými poruchami učení slovní úlohy, především delší typy slovních úloh. Tito žáci 

rozumí slovním úlohám velmi těžce. Dle paní Málkové se stejné žákovi obtíže prolínají 

i do oblasti geometrie. Žáci nechápou zadání u příkladů z geometrie. Mgr. Málková také 

nemá plně jasno v tom, jakým způsobem žákům látku podat a do jaké míry po nich 

matematické znalosti a dovednosti vyžadovat. Je totiž jasné, že tito žáci nemohou 

zvládnout vše, tak jak je požadováno.  

 

1.3.3. Přístup k žákovi s SPU v hodinách matematiky 

Při zkoušení a při psaní testů mají žáci se specifickou poruchou učení u paní 

učitelky Novákové stejné podmínky jako jejich spolužáci. Jedinou výjimkou je práce se 
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slovní úlohou. Zde jim paní učitelka prodlužuje čas k plnění úkolu a slovní úlohu jim čte 

nahlas. Paní Ing. Benešová nechává svým žákům se specifickými poruchami učení delší 

čas při psaní testů například u výše zmíněných slovních úloh. Některým žákům paní 

učitelka Benešová předkládá slovní úlohu psanou většími písmeny, některým úlohu 

přepracovává do jednodušší podoby se zvýrazněním klíčových informací. V bývalé třídě 

paní učitelky Málkové, která byla přímo zaměřená na výuku žáků se specifickými 

poruchami učení, měli všichni žáci stejné podmínky při psaní písemek. Důvodem byly 

jejich srovnatelné schopnosti a dovednosti v matematice. Při výuce v běžné třídě ovšem 

paní Málková přistupuje k tomuto problému odlišně. Žáci s SPU mají odlišné složení testu. 

Některé složitější úlohy jsou například v testu vynechány. Dle Mag. Stuetz žáci s SPU 

většinou požadují odlišný přístup při psaní testů. Otázkou podle speciální pedagožky je, 

zda je jim tento přístup poskytnut. Paní PaedDr. Bartošové také doporučuje zohlednit 

tempo práce a nehodnotit dítěti to, co nestihne, ale jen to, co stihne spočítat. Stejně tak je 

vhodné hodnotit průběh příkladu a ne pouze výsledek. 

 Žáky se specifickou poruchou učení hodnotí paní učitelka Nováková dle stejných 

kritérií jako jejich spolužáky. Paní Benešová nahlíží na hodnocení těchto dětí odlišným 

způsobem než na hodnocení zbytku třídy. Například pokud se jedná o chyby z nedostatku 

pozornosti, jakou je například přehlédnutí znaménka, nesnižuje paní učitelka dětem se 

specifickou poruchou učení stupeň. Ostatním dětem se ale při takovéto chybě stupeň sníží. 

V rámci třídy pro děti se specifickými poruchami učení paní Málková hodnotila žáky dle 

shodných měřítek. Ve třídě běžného typu se také jednalo o shodné hodnocení, ale s tím 

předpokladem, že žáci měli upravené zadání, které odpovídalo jejich reálným možnostem. 

Paní Mag. Stuetz doporučuje při hodnocení dětí se specifickou poruchou učení využívat 

slovní hodnocení a především individuální vztahovou normu. Nikdy by neměl být výkon 

žáka srovnáván se třídou. Takovéto srovnávání by mohlo dítěti velmi ublížit, vždy by pak 

bylo považováno za špatné. Paní PaedDr. Bartošová upozorňuje na to, že v jakémkoli stylu 

hodnocení (známkování či slovním hodnocení) bude skoro vždy žák s těmito obtížemi na 

hraně mezi dostatečně a nedostatečně. Do slovního hodnocení, ale může učitel vetknout 

i snahu žáka či domácí přípravu. Slovní hodnocení již ale není možné uplatňovat ve 

vyšších ročnících druhého stupně vhledem k potřebnosti známek při přijímacím řízení na 

střední školu. Učitel by měl žáka vést tak, aby žák z hodnocení vyšel se ctí. Samotným 

úspěchem je již to, když žák skrze podporu učitele dokáže v hodinách matematiky aktivně 

pracovat. 
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Žáci s dyskalkulií by měli dle paní Mag. Stuetz pracovat co nejvíce s příklady 

založenými na konkrétní představě místo úkolů založených na abstrakci. To ovšem klade 

velké požadavky na učitele. Nejen, že musejí připravovat tyto materiály pro své žáky, ale 

žáci pak často nejsou schopni samostatně s nimi pracovat. To považuje paní Stuetz za 

velký problém. Za zrakové podněty a názorné pomůcky se přimlouvá i PaedDr. Bartošová. 

Paní PaedDr. Bartošová vyslovila i další strategie k výuce žáka s dyskalkulií v matematice. 

Hodně žákům například pomáhá takzvaná dopomoc prvního kroku. Ta pomůže žákovi se 

aktivně zapojit do hodiny a zamezí situaci, kdy žák celou hodinu pouze prosedí, protože 

neví, co má dělat a bojí se zeptat. Žákům by učitelé také měli zajistit pomalejší tempo 

probírání látky a včasnou zpětnou vazbu. Nemá smysl nechat žáka počítat celý příklad 

špatným postupem, pouze by si pak špatný postup zafixoval. Žáci se potřebují opřít 

o zrakový podnět. Takže je důležité dodržovat zásadu názornosti. Dobré také je, když si 

žák sedne vedle šikovného spolužáka. Ten mu pak může leccos vysvětlit. Stejně jako Mag. 

Stuetz i PaedDr. Bartošová upozorňuje na problém velké náročnosti, která je kladena 

individuálními potřebami žáků na učitele matematiky. Zvláště v případě, kdy je ve třídě 

více takovýchto dětí. 

Všechny dotazované učitelky měly ve své třídě žáka s individuálním vzdělávacím 

plánem, který zasahoval také do vyučovacího předmětu matematika. Paní Nováková 

neměla problémy při svých hodinách přizpůsobovat hodiny žákovi dle jeho individuálního 

vzdělávacího plánu. Ten zahrnoval především podporu při práci se slovní úlohou. Žák měl 

prodloužen čas při řešení slovní úlohy, úloha mu byla učitelkou či spolužáky přečtena 

nahlas. Žák nebyl vyvoláván na slovní úlohy. Paní Benešová se také nesetkala s problémy 

při plnění individuálního vzdělávacího plánu. Stejně jako paní Nováková poskytovala 

dítěti zvláštní přístup při práci se slovní úlohou. Dle individuálního vzdělávacího plánu si 

také žáci mohli sami volit, zda budou zkoušeni ústně či písemně. Na rozdíl od dvou 

předchozích výpovědí paní Mgr. Málková přiznává, že se objevovaly problémy s plněním 

individuálního vzdělávacího plánu. Ten obsahovat rozložení učiva do celého roku, rozsah 

požadovaných znalostí a speciální pomůcky. Problém nastává především s tím, že učitel 

většinou pracuje s třídou jako s celkem a pak se tam ztrácí prostor na individuální potřeby 

žáků. V rakouském Linci vytváří Mag. Stuetz individuální vzdělávací plány v rámci svého 

zaměstnání ve speciálně pedagogickém centru. Individuální vzdělávací plán je podmínkou 

k získání speciálně pedagogické podpory. Mimo běžných náležitostí plánu jsou jeho 

obsahem i informace o dalším rozvoji žáka. V Čechách je tvorba individuálního 
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vzdělávacího plánu v kompetencích školy. Pedagogicko-psychologická poradna ale 

zpracovává posudky, na jejichž základě jsou plány vytvářeny. V posudcích je napsáno, co 

speciální pedagog doporučuje, jakou nápravu, jaké přístupy, co mají učitelé zohlednit 

a jaké využít pomůcky. Pedagogicko-psychologická poradna také nabízí možnost 

konzultací školám a učitelům při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. 

Se speciálními pomůckami pro žáky s SPU Mgr. Nováková v hodinách matematiky 

nepracuje. Pouze v šesté třídě je využíváno čtecí okénko. Paní Ing. Benešová také ve svých 

hodinách nějaké zvláštní pomůcky pro žáky s SPU nepožívá. Paní Mgr. Málková pracuje 

ve svých hodinách pouze s běžnými pomůckami. Jen občas si vytváří s dětmi tabulku či 

třeba přehled vzorců. Paní Mag. Stuetz spíše než na vhodné pomůcky klade důraz na 

dostupnost dobrých učebních materiálů, podle kterých pak bude žák se specifickou 

poruchou učení vzděláván. Paní Stuetz moc nedoporučuje práci s kalkulačkou, výuka se 

pak někdy stává neefektivní. Učitelé tím nahrazují přímou podporu, kterou by měli dítěti 

nabídnout. Oproti tomu paní PaedDr. Bartošová použití kalkulačky podporuje. Dítě pak má 

možnost zažít úspěch. Dále doporučuje různé taháky a schémata. Pomůcky je třeba 

individuálně nastavit. Často to jsou opory sloužící k tomu, aby dítě bylo schopno pracovat 

stejně jako jeho spolužáci. 

 

1.3.4. Postoj rodičů žáka s SPU k jeho problémům 

Dle zkušeností paní Novákové brali rodiče, jako samozřejmost, že se škola žákovi 

se specifickou poruchou učení věnuje. Doma ovšem s žákem sami moc nepracovali. Paní 

Ing. Benešová má pozitivní i negativní zkušenosti. Někteří si informaci o problému svého 

dítěte přebrali tak, že je to dítě s SPU, tudíž by po něm ve škole neměli nic chtít. Na druhé 

straně někteří rodiče zaujali k obtížím svého dítěte velmi dobrý postoj. Spolupracovali 

a vždy se paní Benešová s rodiči dohodla, na čem je třeba zapracovat a oni doma s dítětem 

pracovali. Paní Mgr. Málková poukazuje na smířenost až laxnost některých rodičů, která 

přecházela až do přehnaně velké tolerance kázeňských problémů žáků a dalších 

přidružených obtíží. 
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1.3.5. Žák s SPU v kolektivu 

Paní Mgr. Jarmila Nováková má zkušenosti, že žáci s SPU nebývají vyčleňováni 

z kolektivu a jejich pozice ve třídě je obstojná. S tím souhlasí i paní Ing. Benešová, která 

říká, že je tak ve většině případů. Setkala se už ovšem i s tím, že žák nebyl ostatními dětmi 

přijímán. Paní Málkové se zdá, že jsou tyto děti trochu vyloučeny. Jejich spolužáci 

považují odlišný přístup učitele za nespravedlivou výhodu. Dle Mag. Annelise Stuetz není 

specifická porucha učení předurčením k šikaně či špatné pozici ve třídním kolektivu. 

Záleží na tom, jak je to dítě sebevědomé a jak se samo srovnalo se svými neúspěchy 

v matematice. Učitel by měl dávat těmto dětem podporu, zjistit v čem jsou dobří. Správný 

pedagog by také měl dobře zvážit, jakou zpětnou vazbu žákovi poskytne. S tím se shoduje 

i paní PaedDr. Bartošová. Ta říká, že s problémy se spolužáky spíše souvisí méněcennost, 

která může být zapříčiněna právě školním neúspěchem. 

 

1.3.6. Spolupráce učitelů s poradenskými zařízeními 

Paní Nováková při výkonu svého povolání spolupracuje se školním poradenským 

pracovištěm a s podklady z pedagogicko-psychologické poradny. Paní Benešová 

s poradenskými zařízeními při své práci nespolupracuje. Paní Tereza Málková se při svých 

otázkách k práci s dětmi s SPU obrací na školního speciálního pedagoga. 

 Poradenská zařízení se spolupodílí na diagnostice specifických poruch učení. Pro 

diagnostiku dyskalkulie má Sonderpädagogisches Zentrum Linz-Land k dispozici test 

zaměřený na rozvoj základního počítání. Paní Mag. Stuetz, ale přiznává, že pro diagnostiku 

dyskalkulie na druhém stupni základní školy existuje velmi málo dobrých 

standardizovaných testů. Paní PaedDr. Bartošová má k diagnostice několik různých testů 

například i test na zrakovou percepci a paměť, testy, příklady a prověrky. 

V matematických příkladech je cílem zjistit, jakým způsobem dítě během počítání uvažuje. 

 Pokud se u dítěte diagnostikuje dyskalkulie, v rakouském speciálně pedagogickém 

centru se nejdříve zváží všechny možnosti, jak by šlo dítěti pomoci. Zjistí se, na jaké 

úrovni vývoje se žák nachází. Určí se, v kterých oblastech matematiky si je dítě jisté 

a v kterých naopak tápe. Provede se rozhovor s rodiči, učiteli a podle toho, z jaké školy 

dítě pochází, tak i s terapeutem, společně se pak sestaví individuální vzdělávací plán. Vše 

je založeno na snaze přizpůsobit požadavky kladené na žáka jeho reálným schopnostem.   
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Pražská pedagogicko-psychologická poradna nabízí škole i rodičům konzultace. Rodiče 

speciální pedagogové vedou k tomu, aby po malých krocích doháněli největší problémy 

zapříčiněné dyskalkulií. Pokud škola nemá vlastního speciálního pedagoga, tak se 

pracovníci z poradny snaží domluvit s učitelem matematiky, jak dítěti usnadnit práci 

například pomocí vhodně zvolených pomůcek. 

 Na poradenské centrum se může obrátit o radu i samotný učitel matematiky. Paní 

Mag. Stuetz může učitelům matematiky doporučit, s kterými výukovými materiály může 

dítě při výuce matematiky pracovat. Paní PaedDr. Bartošová nesmí bez souhlasu rodiče 

podávat přímé informace o dětech, ale učitelé se na ni mohou obracet s obecnými dotazy. 

Například nyní konzultovala s jedním panem učitelem po e-mailu problém, jak pomoci 

dyskalkulické dívce v šesté třídě pochopit desetinná čísla. 

 

1.3.7. Připravenost školy na žáka s SPU 

Všechny dotazované učitelky považují školy, kde vyučují, za otevřené dětem se 

specifickými poruchami učení. Mgr. Jarmila Nováková otevřenost spatřuje v přístupu 

k žákům a už jen tím, že škola má vlastní poradenské pracoviště, kde se s těmito dětmi 

pracuje. Ve škole paní Ing. Benešové se s dětmi s SPU pracuje a snaží se jim tam pomoci, 

aby se i přes poruchy naučili to, co se mají naučit. Paní Mgr. Málková považuje prostředí 

školy za prostředí vstřícné k dětem s SPU v tom, že se k nim přistupuje individuálně. Děti 

mají individuální vzdělávací plán, někteří používají kompenzační pomůcky, při testování 

mají úlevy a jejich obtíže jsou zohledňovány. 

 

1.3.8. Připravenost druhostupňových učitelů matematiky na žáka s SPU 

Paní učitelka Nováková se s problematikou specifických poruch učení při studiu na 

vysoké škole (před 30 lety) nesetkala. Informace získala až při studiu výchovného 

poradenství. Ty považuje za využitelné. Dozvěděla se o nápravných cvičeních a o tom, jak 

pomoci žákům. Další informace získala paní Nováková od speciálního pedagoga školy. 

Paní Mgr. Nováková si myslí, že má dostatek teoretických informací ohledně problematiky 

specifických poruch učení. 
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Paní Ing. Klára Benešová se během studia učitelského minima setkala 

s problematikou specifických poruch učení. Většinou ovšem byly informace velmi obecné. 

Málo se vyučovalo o tom, jak s dětmi pracovat. Informace tedy byly v praxi využitelné 

pouze částečně. Další informace paní Benešová získala z literatury. Svou teoretickou 

znalost problematiky paní Benešová považuje za dostatečnou. S praktickou stránkou je to 

ale horší. 

Problematika specifických poruch učení byla během studia paní Málkové zařazena 

do předmětu pedagogicko-psychologického základu. Jednalo se pouze o teoretické 

informace, které paní Mgr. Málkovou zdaleka nepřipravili do praxe. Další poznatky 

o výuce dětí s SPU získala paní učitelka od kolegů a z literatury. Paní učitelka Málková 

nepovažuje svou informovanost o specifických poruchách učení za dostatečnou. Chybí jí 

přímé instrukce a návody jak s dětmi s SPU v hodině matematiky pracovat, jak například 

vytvořit hodinu tak, aby v ní tyto děti mohly fungovat. 

Všechny dotazované učitelky by uvítali brožuru s informacemi, jak vyučovat dítě 

s SPU matematiku. Paní Mgr. Jarmila Nováková by uvítala sbírku nějakých konkrétních 

příkladů a úloh a praktické návody k tomu, jak s žákem pracovat, aby látku co nejvíce 

pochopil. Paní Ing. Klára Benešová by považovala za prospěšnou brožurku s řešením 

nějakého konkrétního problému. Vždy by byl vymezen nějaký problém a pak několik 

návodů, kterými by mohl učitel žákovi pomoci. Učitel by si pak vybral ten, který nejvíce 

vyhovuje danému dítěti. Pouze teoretické informace by pro paní Benešovou neměly smysl. 

Paní Mgr. Málková by také uvítala brožuru s co nejvíce praktickými tipy. Ráda by si ale 

ujasnila i základní otázky ohledně výuky matematiky žáka s SPU například do jaké 

hloubky těmto dětem učivo předkládat. Paní učitelka by také ocenila nápady na konkrétní 

pomůcky či návody, jak přímo některá témata matematiky dětem předat. 

 Obtíže učitelů při vzdělávání dětí s SPU spatřuje i Mag. Stuetz. Podle ní je otázkou, 

do jaké míry je vůbec v silách učitele na druhém stupni se těmito specifickými problémy 

zabývat či do jaké míry je schopen poznat tyto specifické problémy a akceptovat je. Dle 

paní PaedDr. Bartošové klíčí problém v nepřipravenosti učitelů již při studiu na vysoké 

škole. Například většina pedagogických fakult nenabízí dvouoborové studium speciální 

pedagogiky a učitelství matematiky. Paní Bartošová si myslí, že velká část učitelů 

matematiky neumí s dyskalkulií ve svých hodinách pracovat. Učitelé mají dostatek 

teoretických informací, ale chybí jim praktické zkušenosti, jak tyto děti vyučovat 
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matematiku. Paní PaedDr. Bartošová by doporučila učitelům se dovzdělat skrze účast na 

kurzech pořádaných DYS-centrem. V DYS-centru mohou učitelé i získat tipy na 

dostupnou literaturu k tomuto problému či si ji tam rovnou zakoupit. 

 

1.4. Diskuze 

Cílem šetření bylo zjištění aktuální situace ve vzdělávání dětí s poruchami učení na 

druhém stupni základní školy. Skrze rozhovory s učitelkami matematiky a speciálními 

pedagožkami se šetření zaměřilo na zkušenosti učitelek s žákem s poruchou učení 

v hodinách matematiky, na doporučené přístupy a strategie při vzdělávání takovéhoto žáka, 

na přístup rodičů a spolužáků k žákovi s SPU. Dále se šetření zaobíralo otázkami 

připravenosti škol a učitelů na žáka s poruchou učení v hodinách matematiky a na 

spolupráci druhostupňových učitelů matematiky s poradenskými zařízeními. 

Celé šetření přistupuje k problému žáka s poruchou učení v hodinách matematiky 

především pohledem teorie deficitů dílčích funkcí. Pokud bychom se zaměřovali pouze na 

žáka s dyskalkulií, přehlíželi bychom skupinu žáků s jinou specifickou poruchou učení, 

která se ale může také odrážet na úspěšnosti žáka v matematice na druhém stupni základní 

školy. Do obtíží v matematice se mohou promítnout například problémy dyslektické či 

dysgrafické (Pipeková, 1998; Selikowitz, 2000).  To je jeden z důvodů, proč se práce 

nezaměřuje primárně na žáka s dyskalkulií, ale na žáka, jehož dílčí deficity mu brání 

v matematickém poznání. Tento přístup je patrný v sestavě otázek k rozhovorům i v rámci 

výsledků šetření. Paní učitelky se odvolávají na své zkušenosti s žákem i s jinou poruchou 

učení než je dyskalkulie, která se však také značně promítá do získávání matematických 

dovedností. Přístup teorie dílčích funkcí byl podrobně probrán v kapitole 

A. 1. Respondentky z řad druhostupňových učitelů čerpaly při rozhovoru ze svých 

zkušeností při edukaci žáků s dyslexií, dysgrafií a s dyskalkulií. Vzhledem k menší 

informovanosti ohledně dyskalkulie byla většina otázek v rozhovoru se speciálními 

pedagožkami z poradenských zařízení kladena právě na tuto poruchu učení. Ovšem značná 

část otázek z rozhovorů se speciálními pedagožkami (například otázky zaměřené na 

spolupráci učitelů a poraden) mají přesah i do problematiky ostatních typů poruch učení. 

Po shrnutí výsledků šetření budou v této kapitole zjištěná data zhodnocena 

a srovnána s odbornou literaturou. 
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   Projevy poruchy učení v hodinách matematiky můžou být různého rázu. 

V rozhovorech respondentky nastínily některé problémy těchto žáků. Prvním problémem 

jsou obtíže ve zrakovém vnímání a zrakovém vybavování, které se projevují, když žák 

pracuje se vztahy mezi čísly, s číselnou osou či různými tvary a obrázky. Tyto obtíže 

spadají přímo do zrakové oblasti, kterou se zabývá teorie deficitů dílčích funkcí. Na 

souvislost deficitu ve zrakové oblasti a dyskalkulie upozorňuje ve své publikaci 

Jucovičová (2008).  

 Dále se dle respondentek často objevují u žáků se specifickou poruchou učení 

obtíže v základním počítání. To také může pramenit z deficitu dílčí funkce. Počítání 

z paměti může ovlivňovat nedostatečné zapamatování akustických informací. Za problémy 

v písemném sčítání a odčítání může stát i zhoršená prostorová orientace (Jucovičová, 2008; 

Pokorná, 2010).  Dalším faktorem ovlivňujícím základní počítání může být deficit v oblasti 

intermodality a seriality. To uvádí ve své publikaci Pokorná (2010). Deficity v této oblasti 

se projevují například neschopností označovat množství a spojovat vizuální vjem 

s auditivním, což má značný vliv na rozvoj počátečního počítání. Žáci, kteří mají deficit 

v oblasti seriality se hůře učí násobilku a problém špatného řazení čísel se promítá i do 

samotného základního počítání.  

Objevuje se stálé počítání na prstech nebo v duchu na prstech, žáci nemají 

představu množství či velikosti. I toto můžeme přisoudit deficitům dílčích funkcí (zrakové, 

prostorové oblasti a serialitě). Speciální pedagožka poukazuje i na neznalost hodin u těchto 

dětí. To má také přímou souvislost s orientací v čase a se serialitou. 

Další zjištěnou obtíží u dětí s poruchou učení v hodinách matematiky je větší 

chybovost. Tu si můžeme představit například záměnou znamének plus a mínus. Zvýšená 

chybovost pravděpodobně souvisí s nedostatečným zapamatováním zvukových 

a zrakových informací. Dítě si nepamatuje mezi-výpočty a splete se. Na tento fenomén 

poukazují i Jucovičová (2008) a Pokorná (2010). 

Dle respondentek se na druhém stupni objevují i obtíže v logickém úsudku. Žáci 

zápasí také s porozuměním, orientací a správným pochopením zadání. To je velmi patrné 

při řešení slovních úloh. Na tuto obtíž poukázaly všechny dotázané učitelky matematiky 
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a i speciální pedagožka toto vidí jako velký problém. Specifická porucha učení se dle 

respondentky také projevuje v hodině matematiky zhoršenou schopností koncentrace. 

Výše zmíněné obtíže můžeme dle Michalové (2004) a Simona (2006) zařadit mezi 

typické projevy dyskalkulického žáka. Přestože některý z projevů může mít i žák s jiným 

typem poruch učení. To je také důvodem, proč jsou problémy žáků v bakalářské práci 

vnímány dle teorie deficitů dílčích funkcí. Ta lépe umožňuje zjištění žákových obtíží 

a zaměření se na ně průřezově všemi školními předměty a oblastmi, které deficit dílčí 

funkce ovlivňuje. 

 Zabýváme-li se výkonem žáka se specifickými poruchami učení v hodinách 

matematiky, je na místě poukázat na nutnost kvalitní péče o tyto děti již v nižších stupních 

vzdělávání, jak upozorňuje rakouská speciální pedagožka. Již na začátku školní docházky 

by se mělo předcházet deficitům dílčích funkcí a případně cílenou reedukační činností tyto 

deficity snižovat. Při reedukaci a kompenzaci žákových obtíží na druhém stupni je pak 

práce mnohem náročnější. Učitelé, speciální pedagogové, rodiče i žáci zápasí s obtížemi, 

které se s přibývajícími požadavky na žáka prohloubily. To platí zvláště v matematice. 

Pokud žák na druhém stupni neoperuje se základním počítáním, jeho situace se s další 

látkou pouze zhoršuje. Včasné řešení problému by vedlo k daleko efektivnějším 

výsledkům v reedukačních cvičeních. Ne vždy je toto však možné. Dle speciální 

pedagožky z pražské pedagogicko-psychologické poradny se někdy obtíže objeví až na 

druhém stupni základní školy. Tím jsou na mysli například obtíže v logickém úsudku za 

předpokladu, že dítě bez problému zvládlo látku z prvního stupně, která není tolik vázána 

na logický úsudek. Na včasnou diagnostiku rozvíjejících se nebo přetrvávajících obtíží 

v matematice poukazuje Novák (2004). 

 U respondentů panovala nejednotnost v tom, která oblast matematiky je nejvíce 

zasažená specifickou poruchou učení. Některé respondentky byly přesvědčené o oblasti 

aritmetiky a algebry. Další respondentka tvrdila opak a upozorňovala na velké problémy 

v geometrii. Jejich nejednotnost značí o různých zkušenostech. Zasažená oblast se totiž 

odvíjí od typu specifické poruchy učení a především od deficitu dílčí funkce. Žák 

s deficitem v oblasti představivosti má často problémy v geometrii. Na druhé straně žák 

s deficitem v oblasti sluchového vnímání může být v geometrii úspěšný. Například 

dyskalkulie se dle publikace Renotiérové (2006) týká především oblasti aritmetiky.  
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 Dotázané učitelky matematiky si dokázaly dobře poradit s následujícími žákovými 

obtížemi: problémy při psaní odpovědí, přepočítávání se, vynechávání znamének plus 

a mínus, problém základního sčítání a odčítání. Všechny respondentky na druhou stranu 

přiznávají velké problémy při probírání slovních úloh. Zde děti se specifickou poruchou 

učení selhávají a učitelé tomu jen těžko předcházejí. Učitelé matematiky jsou v nelehké 

pozici. Výuka matematiky žáka si vyžaduje mnoho materiálů založených na konkrétní 

představě, zvláštní přípravu na hodinu a individuální přístup v hodině matematiky. Žáci 

často nejsou schopni sami s pomůckami v hodině pracovat, což bere pedagogovi čas na 

zvládání svých dalších povinností. Vzdělávání školní třídy s integrovaným žákem klade 

velké požadavky na učitele, jak tvrdí speciální pedagožka z rakouského speciálně 

pedagogického centra. V problematice výuky matematiky žáka s SPU vidíme velkou 

spojitost dvou disciplín: speciální pedagogiky a didaktiky matematiky. Bohužel chybí 

překryv těchto oborů, který by jistě byl pro všechny učitele matematiky i pro samotné žáky 

velkým přínosem. Nedostatečnost propojenosti spatřujeme například v dostupné literatuře 

či ve vzdělávání budoucích pedagogů. Z výzkumu také vystoupily na povrch otázky, do 

jaké míry má učitel matematiky znalosti a dovednosti ve svých hodinách po žácích s SPU 

vyžadovat, případně, jak redukovat látku, kterou jim předává. Velkým problémem je i to, 

jakým způsobem látku žákům se specifickými poruchami učení zprostředkovat. To jsou 

otázky, které si žádají velmi provázanou spolupráci mezi učiteli, speciálními pedagogy 

a didaktiky matematiky.  

 Se vzděláváním žáků s SPU v hodinách matematiky úzce souvisí jejich zkoušení 

a hodnocení. Všechny učitelky nechávají svým žákům delší čas při psaní testu, některé jim 

dávají upravené zadání či nabízejí možnost ústního zkoušení místo písemného. Tyto 

zásady doporučuje ve své publikaci Pipeková (1998). Při samotném hodnocení by dle 

speciálních pedagožek neměli učitelé žáky okatě srovnávat s ostatními. To by mohlo vést 

k pocitům méněcennosti u žáka. Což zmiňuje i Zelinková (2009). Jako jeden z vhodných 

způsobů navrhují speciální pedagožky při hodnocení žáků využití individuální vztahové 

normy. S tím se ztotožňuje i Michalová (2004) a Simon (2006). 

 Učitelé matematiky by měli během edukace žáka se specifickou poruchou učení 

dodržovat určité zásady. Obě speciální pedagožky se shodly na nutnosti zrakových podnětů 

a budování základní matematiky u žáka na konkrétních příkladech. S tím se ve svých 
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publikacích ztotožňuje i Michalová (2004); Novák (2004); Simon (2006). Učitel by měl 

žákovi nabídnout dostatek času k práci, dopomoci mu v začátku řešení příkladu, pokud žák 

tápe a poskytnout žákovi kvalitní zpětnou vazbu. Dobré je také využít pomoci ostatních 

dětí ve třídě a například posadit žáka s SPU vedle úspěšnějšího spolužáka. 

Učitelé matematiky se také podílí na plnění žákova individuálního vzdělávacího 

plánu. Dle dvou respondentek je dodržování plánu v hodinách matematiky bezproblémové. 

Jedna paní učitelka ovšem přiznává, že se objevovaly problémy s plněním individuálního 

vzdělávacího plánu. Problém nastával především s tím, že učitel většinou pracuje s třídou 

jako s celkem a pak se tam ztrácí prostor na individuální potřeby žáků. Na nutnost 

individuálního přístupu k žákovi s SPU poukazuje většina literatury z teoretické části 

bakalářské práce. Literatura už ale bohužel nenabízí řešení, jak tohoto přístupu může učitel 

ve třídě dvaceti dalších dětí docílit.   

Z rozhovorů se druhostupňovými učitelkami vyplynulo, že speciální pomůcky pro 

žáka se specifickou poruchou učení jsou velmi málo využívané. Jejich zavedení do škol by 

jistě zlepšila informovanost o vhodných pomůckách s přesným vymezením toho, pro 

kterého žáka by daná pomůcka mohla být vhodná. 

Vzdělávání dětí s SPU by nemělo ležet pouze na bedrech samotných učitelů, ale 

i rodiče by se měli podílet na pomoci svým dětem. Z rozhovorů vyplývá, že jsou rodiče, 

kteří se svému dítěti s poruchou učení dostatečně věnují a snaží se minimalizovat následky 

této poruchy. Na druhé straně je zde i mnoho rodičů, kteří k problému svého dítěte 

nezaujali vhodný postoj. Doma s žákem nepracují, někteří rodiče berou specifickou 

poruchu učení jako důvod toho, aby po žákovi nebylo ve škole nic vyžadováno. Učitelé 

a především speciální pedagogové to mohou změnit zvýšením povědomým rodičů o těchto 

poruchách, trpělivým vysvětlením žákových obtíží rodičům a podporou rodičů i žáka se 

specifickou poruchou učení. 

Všechny dotazované učitelky považují školu, kde vyučují, za otevřenou dětem se 

specifickými poruchami učení. Dvě dotazované učitelky vnímají pozici dětí s SPU 

v kolektivu jako dobrou. Třetí paní učitelka vnímá, že jsou žáci s SPU ve třídním 

kolektivu trochu vyloučeni. Jejich spolužáci totiž mají pocit, že je dětem s SPU 

v hodinách matematiky nadržováno. Dle speciálních pedagožek není případné 

vyčleňování dítěte s SPU z kolektivu zapříčiněno specifickou poruchou učení ale spíše 
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pocity méněcennosti. O možnosti vzniku pocitu méněcennosti z důvodu školní 

neúspěšnosti nás informují i tito autoři: Jucovičová (2008), Michalová (2004), 

Pokorná (2010). Učitelé by dle speciálních pedagožek měli dít ěti poskytovat pozitivní 

zpětnou vazbu a podporu.  

Respondentky – druhostupňové učitelky matematiky spolupracují s poradenským 

zařízením pouze výjimečně. S pedagogicko-psychologickou poradnou mají kontakt pouze 

skrze zprávy z poradny, na základě kterých tvoří individuální vzdělávací plán. 

Pedagogicko-psychologická poradna je však připravena pomáhat učitelům a radit jim při 

jejich práci. Poradna nabízí možnost poradit na obecné téma či problém při vzdělávání dětí 

se specifickou poruchou učení například jak dítě vyučovat určitou oblast matematiky, jaké 

výukové materiály využívat. Poradna ale nesmí bez souhlasu rodičů podávat o dětech 

konkrétnější informace. O nutnosti souhlasu rodičů se zmiňuje i Novosad (2000). Pokud už 

se vyskytne problém, obrací se učitelky na školního speciálního pedagoga. Šetření 

poukazuje na to, že učitelé nejsou zvyklí se obracet pro rady ohledně vzdělávání dětí s SPU 

na poradenská pracoviště. Spíše uvítají pomoc speciálního pedagoga, kterého zaměstnává 

škola. Ten jim může být velkou oporou a odborným konzultantem při vzdělávání žáka 

s SPU. Pokud chceme zkvalitnit vzdělávání dětí s SPU na běžných základních školách, 

měla by mít škola k dispozici vlastního speciálního pedagoga, který by ve škole byl jak pro 

žáky, tak i pro učitele. 

Všechny dotazované učitelky matematiky se během svého studia setkaly 

s problematikou specifických poruch učení. Bohužel tato problematika byla na vysokých 

školách vyučována pouze teoreticky bez přesahu do praxe. Paní učitelky mají dostatek 

teoretických znalostí ohledně specifických poruch učení, ale chybí jim informace o tom, 

jak s těmito dětmi v hodinách matematiky pracovat. Respondentky získaly další informace 

o vzdělávání žáků se specifickou poruchou učení v literatuře, od školního speciálního 

pedagoga či od zkušenějších kolegů. Nedostatečnou přípravu na žáka s SPU při výuce 

matematiky spatřuje i rakouská speciální pedagožka. Není si jistá, zda je v silách učitelů 

matematiky na druhém stupni základní školy se těmito problémy dostatečně zabývat, 

rozeznat tyto obtíže a v hodinách matematiky je akceptovat. Dle české speciální pedagožky 

problémy klíčí již při studiu na vysoké škole. Navrhuje, aby pedagogické fakulty častěji 

umožňovali studium speciální pedagogiky v kombinaci s učitelstvím matematiky. Dále 

doporučuje využívání kurzů pořádaných DYS-centry. Tento problém by se jistě začal řešit, 

pokud by již na pedagogických fakultách probíhala úzká spolupráce mezi katedrou 
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speciální pedagogiky a katedrou didaktiky matematiky. Dle šetření by učitelé stáli 

o kvalitní publikaci zabývající se praktickými stránkami výuky matematiky žáků se 

specifickou poruchou učení. Ta by usnadnila učitelům práci, pomohla by jim pochopit 

obtíže žáků a zlepšila by vzdělávání těchto žáků na druhém stupni základní školy. 

 

1.4.1. Doporučení pro zlepšení vzdělávání žáků s SPU v hodinách 

matematiky na 2. stupni ZŠ 

Na základě provedeného šetření a následné diskuze nad výsledky byla sestavena 

následující doporučení pro zlepšení současného stavu vzdělávání žáků se specifickou 

poruchou učení na druhém stupni základní školy běžného typu: 

• Provázání oboru speciální pedagogika a didaktiky matematiky. Propojení 

oborů by mělo začínat již v prostředí vysokých škol, kde budoucí učitelé 

matematiky získávají potřebné vzdělání. Problematika specifických poruch 

učení by se měla přesunout z předmětů pedagogicko-psychologického základu 

přímo do oborových předmětů studentů učitelství matematiky. Tím by studenti 

získali přehled o specifických poruchách učení přímo ve vztahu k výuce 

matematiky. Předměty by měli vyučovat odborníci zaměření jak na didaktické 

problémy v matematice, tak na speciálně pedagogickou podporu žáků se 

specifickou poruchou učení. Pedagogické fakulty by také měly otvírat studijní 

dvouoborové studium speciální pedagogiky a matematiky.  

• Měla by být vytvořena metodika přímo určená učitelům matematiky na 

druhém stupni, kteří mají ve své třídě žáka s poruchou učení. Na metodice by 

se měli podílet odborníci z řad speciální pedagogů, didaktiků matematiky, 

pracovníků z poradenských zařízení a druhostupňových učitelů matematiky. 

Publikace by obsahovala: 

o 1. Část: Základní stručné teoretické informace o specifických 

poruchách učení s ohledem na teorii deficitů dílčích funkcí. 

o 2. Část: Obecné informace o vzdělávání dětí s poruchou učení 

v hodinách matematiky na druhém stupni (např.: přístup k žákovi 

s SPU v hodinách matematiky, didaktické zásady, možnost redukce 
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učiva, výstavba vyučovací hodiny, zapojení žáka s SPU do hodiny 

matematiky, hodnocení žáka s SPU, informování ostatních žáků 

o změněných podmínkách pro žáka s SPU, vhodné pomůcky,…) 

o 3. Část: Podrobné postupy, jak vyučovat matematiku žáka s SPU na 

druhém stupni ZŠ v běžné třídě jednotlivé oblasti matematiky 

(desetinná čísla, zlomky, shodnosti, rovnice,…). 

Druhá a třetí část metodiky by nejdříve obsahovala výklad problému. Na 

závěr každé oblasti (hodnocení žáka, výuka desetinných čísel,…) by byly 

uvedeny případové studie žáka s SPU a jeho obtíží v hodinách matematiky 

vázané k dané oblasti. Pod případovou studií by byly shromážděny návrhy 

a instrukce, jak může učitel v daném případě postupovat a žákovi se 

specifickou poruchou učení pomoci. 

• Při výuce matematiky žáků se specifickou poruchou učení se ukazuje jako 

vhodná spolupráce školního speciálního pedagoga a druhostupňového učitele 

matematiky. Základní školy by měly mít alespoň na částečný úvazek 

zaměstnaného speciální pedagoga, který by mimo jiné byl i odborným 

poradcem učitelů matematiky. Pokud základní škola zaměstnává speciálního 

pedagoga, je na místě informovat učitele matematiky o možnosti se v případě 

problémů s edukací žáka s SPU na speciálního pedagoga školy obrátit (nejlépe 

vymezit v náplni práce speciálního pedagoga konzultační hodiny, během 

kterých ho můžou učitelé se svými dotazy navštívit). Propojila by se tím také 

reedukace prováděná speciálním pedagogem a běžná práce žáka v hodinách. 
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Závěr 

 Teoretická část postihla problematiku deficitů dílčích funkcí, dyskalkulie 

a problematiku vzdělávání žáka se specifickou poruchou učení na druhém stupni základní 

školy. Tato část tak poskytla dostatek teoretických informací pro vlastní šetření. 

  Praktická část zjišťovala současný stav ve vzdělávání dětí se specifickou poruchou 

učení na druhém stupni v hodinách matematiky. Šetření probíhalo skrze strukturované 

rozhovory. Respondentkami byly tři druhostupňové učitelky matematiky a dvě speciální 

pedagožky z poradenských pracovišť. Konkrétně se šetření zaměřilo na obtíže žáků se 

specifickou poruchou učení v hodině matematiky, přístup učitele, rodiče a spolužáků 

k žákovi se specifickou poruchou učení, na spolupráci učitelů s poradenskými zařízeními 

a na připravenost učitelů matematiky a školy na žáka se specifickou poruchou učení. 

V práci je kladen velký důraz na zjištění informovanosti učitelů matematiky. K celému 

problému bylo přistupováno především pohledem teorie deficitů dílčích funkcí. Zjištěná 

data byla zhodnocena a srovnána s odbornou literaturou. 

Výstupem celé práce bylo zhodnocení současného stavu vzdělávání dětí se 

specifickou poruchou učení v hodinách matematiky, ze kterého následně vycházela 

doporučení pro zlepšení této situace. Doporučení poukazují na nutnost spolupráce 

speciálních pedagogů a didaktiků matematiky, na chybějící odbornou literaturu, která by 

učitelům přímo radila jak jednotlivé oblasti matematiky předkládat žákům se specifickou 

poruchou v běžné třídě na druhém stupni základní školy a na prospěšnost školních 

speciálních pedagogů.  

Tím práce naplnila cíle, které byly před započetím tvorby bakalářské práce 

vytyčeny. 

Takto zpracované téma výuky matematiky žáka se specifickou poruchou učení 

na druhém stupni základní školy nabízí další možnosti k rozpracování a pokračování 

ve výzkumu. Vítanou návazností by bylo vytvoření metodiky k výuce matematiky žáků se 

specifickou poruchou učení, která by vycházela z potřeb učitelů zmapovaných touto 

bakalářskou prací. Další možností by bylo reagovat na v této práci respondenty 

upozorňovanou nedostatečnou přípravu učitelů během studia. Mohl by být proveden 

kvantitativní výzkum informovanosti mladých učitelů matematiky o výuce žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Tento výzkum by byl následně konfrontován se 
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studijními plány jednotlivých pedagogických fakult. S přibývajícími počty žáků se 

specifickými poruchami učení v běžných školách lze očekávat, že potřeba lepší profesní 

přípravy pedagogů v oblasti podpory těchto žáků bude stále aktuálnější. 
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